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1. WPROWADZENIE

Wraz z procesem europeizacji zarówno w Niemczech jak i w 

Polsce znacząco zmieniły się uwarunkowania polityczne oraz 

gospodarcze. Zmiany te wywarły wpływ nie tylko na sytuacje w 

obu krajach, lecz także na ich stosunki bilateralne. Jedną z grup, 

których rozwój w tej nowej sytuacji nie został jak dotąd dostate-

cznie zbadany, stanowią niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce 

oraz polskie przedsiębiorczynie w Niemczech. Jakie skutki w od-

niesieniu do działalności przedsiębiorczej kobiet w sąsiednim kraju 

miały na przykład takie wydarzenia jak: otwarcie granic po 1989 

roku, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej czy zniesienie kon-

troli granicznej w 2007 roku? Przede wszystkim zaś interesującą 

wydaje się kwesti a, w jakich warunkach społeczno-kulturowych 

żyją i pracują przedsiębiorczynie-migrantki w każdym z tych kra-

jów i z jakimi konsekwencjami dla ich egzystencji wiążą się te nowe 

uwarunkowania. Zagadnieniom tym poświęcona jest niniejsza 

praca, będąca rezultatem międzynarodowego projektu „Niemie-

ckie przedsiębiorczynie w Polsce vs. polskie przedsiębiorczynie w 

Niemczech: porównanie społeczno-kulturowego zjawiska euro-

peizacji”, sfi nansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji 

na rzecz Nauki. Realizacji projektu podjęła się polsko-niemiecka 

grupa naukowców reprezentujących Fachhochschule des Mitt el-

stands w Bielefeld i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszty-

nie. Olbrzymią zaletę owej ścisłej współpracy międzynarodowej 

stanowi niewątpliwie rzeczywista interkulturowość samego pro-

cesu badawczego, która pozwala uniknąć postrzegania problemu z 

jednostronnego, narodowego punktu widzenia.1

Proces badawczy, oparty na koncepcji dwustopniowej metody 

porównawczej składa się z fazy teoretycznej i badawczej. W fazie 

teoretycznej opracowano stan polskich oraz niemieckich badań 

socjologicznych i ekonomicznych dotyczących przedsiębiorczości 

kobiet migrantek oraz przeprowadzono na podstawie literatu-

ry przedmiotu analizę danych i faktów dotyczących podejmo-

wania działalności gospodarczej przez kobiety w Niemczech i w 

Polsce. W fazie badawczej skupiono się zaś na empirycznym zba-

daniu potencjału tkwiącego w polskich i niemieckich migrantkach-

przedsiębiorczyniach, przeszkód, jakie stoją na ich drodze, a także 

tego, jak postrzegają one siebie same i innych.

Po wprowadzeniu w tematykę migracji w opracowaniu naszkicowa-

no rozwój mobilności między Polską a Niemcami w nowych uwar-

unkowaniach będących skutkiem procesu europeizacji (rozdział 2). 

Szczególną uwagę poświęcono przy tym migracji kobiet. Omówio-

no także kierunki rozwoju badań naukowych z tego zakresu na tle 

zmian gospodarczych i politycznych.

W kolejnym rozdziale (rozdział 3) zdefi niowano pojęcie 

przedsiębiorczości oraz przedstawiono jakościowe i ilościowe 

aspekty przedsiębiorczej aktywności migrantów w obu krajach, a 

następnie skupiono się na uwarunkowaniach przedsiębiorczości 

kobiet, czynnikach decydujących o ich sukcesie, oraz na przeszko-

dach, na jakie natrafi ają w swojej działalności.

W ostatnich latach zanotowano pierwsze oznaki zainteresowa-

nia podgrupą społeczną migrantek-przedsiębiorczyń, istotną 

również dla omawianego projektu. Krytyczne omówienie doty-

chczasowych wyników badań (rozdział 4) stanowi punkt wyjścia 

dla empirycz-nego zbadania grupy docelowej czyli „polskich pr-

zedsiębiorczyń w Niemczech” i „niemieckich przedsiębiorczyń w 

Polsce”. Jak - w warunkach powstałych w wyniku procesu euro-

peizacji - zmieniała się przepuszczalność granic między tymi kra-

jami sąsiedzkimi dla migrantek-przedsiębiorczyń? Jakimi motywa-

mi i przesłankami kierują się planując działalność gospodarczą? 

Jak wygląda sytuacja niemieckich i polskich przedsiębiorczyń w 

otoczeniu, które jest dla nich obce kulturowo? Odpowiedzi na te 

pytania szukano wspólnie z ekspertami reprezentującymi organi-

zacje społeczne, obszary nauki i doradztwa, a także z samymi zain-

teresowanymi, przy czym w centrum uwagi znalazły się nie tyle 

gospodarcze, co społeczno-kulturowe aspekty ich życia i pracy w 

kraju sąsiedzkim.

1. EINLEITUNG

Im Zuge der Europäisierungsprozesse fanden in Deutschland und 

Polen maßgebliche Änderungen der politi schen und wirtschaft -

lichen Rahmenbedingungen statt . Diese Veränderungen beeinfl uss-

ten nicht nur die Situati on in beiden Ländern, sondern auch ihre 

bilaterale Beziehung. Eine Bevölkerungsgruppe, deren Entwick-

lung unter diesen Vorzeichen bisher unzureichend beobachtet 

wurde, ist die Gruppe der deutschen Unternehmerinnen in Polen 

und der polnischen Unternehmerinnen in Deutschland. Welche 

Folgen hatt en Ereignisse wie die Grenzöff nung nach 1989, der EU-

Beitritt  Polens 2004 oder die Beseiti gung der Grenzkontrollen 2007 

auf die unternehmerische Akti vität der Frauen im Nachbarland? 

Und: Unter welchen soziokulturellen Voraussetzungen und mit 

welchen Folgen gestaltet sich das Leben und Arbeiten der Existenz-

gründerinnen mit Migrati onshintergrund im jeweils anderskul-

turellen Umfeld? Diesen Fragen widmet sich die vorliegende 

Studie, die die Erkenntnisse aus dem internati onalen Forschungs-

projekt „Deutsche Unternehmerinnen in Polen und polnische 

Unternehmerinnen in Deutschland: Soziokulturelle Phänome-

ne der Europäisierung im Vergleich“, gefördert aus Mitt eln der 

Deutsch-Polnischen Wissenschaft ssti ft ung (DPWS), refl ekti ert. 

Das Projekt wurde vom deutsch-polnischen Forschungsteam, 

repräsenti ert durch die Fachhochschule des Mitt elstands (FHM) in 

Bielefeld und die Universität Ermland-Masuren (UWM) in 

Allenstein, realisiert. Der große Vorteil der engen internati onalen 

Kooperati on besteht in der gelebten Interkulturalität des For-

schungsprozesses, der eine einseiti ge nati onale Betrachtung 

verhindert.1

 

Angelegt als zweistufi ges, refl exives Verfahren setzt sich der For-

schungsprozess aus Theoriephase und Forschungsphase zusam-

men. In der Theoriephase wurde der Stand der deutschen und 

polnischen sozial- und wirtschaft swissenschaft lichen Forschung 

über migranti sche Existenzgründung von Frauen aufgearbeitet und 

eine Sekundäranalyse von Daten und Fakten über migranti sche 

Existenzgründung von Frauen in Polen und Deutschland erstellt. In 

der Forschungsphase stand die empirische Erforschung von Poten-

zialen und Hindernissen, von Selbst- und Fremdbild der polnischen 

und deutschen Unternehmerinnen im Mitt elpunkt. 

Nach einer Hinführung zum Thema Migrati on wird be-

schrieben, wie sich die Mobilität zwischen Deutschland und 

Polen unter den Vorzeichen der Europäisierung entwickelt hat 

(Kapitel 2). Ein themati scher Schwerpunkt liegt dabei auf der 

Migrati on von Frauen. Beantwortet wird auch die Frage, wie sich 

die wissenschaft liche Forschung vor dem Hintergrund der politi -

schen und wirtschaft lichen Bewegungen entwickelt hat. 

Im Folgenden (Kapitel 3) wird der Begriff  des Unternehmertums 

defi niert und die unternehmerische Akti vität von Migranten in 

beiden Ländern hinsichtlich quanti tati ver wie qualitati ver Aspek-

te skizziert, um im Anschluss Rahmenbedingungen, Erfolgsfak-

toren und Hindernisse für das Unternehmertum von Frauen zu 

beschreiben. 

In den letzten Jahren hat sich in Deutschland erstes Interesse 

für die für dieses Forschungsprojekt relevante Subgruppe der 

unternehmerisch akti ven Migranti nnen gebildet. Die kriti sche 

Beleuchtung der bisher vorliegenden Erkenntnisse (Kapitel 4) bil-

det die Ausgangslage für die empirische Erforschung der Zielgrup-

pe „polnische Unternehmerinnen in Deutschland“ und „deutsche 

Unternehmerinnen in Polen“: Wie hat sich die Durchlässigkeit der 

Grenzen zwischen den Nachbarländern für Unternehmerinnen mit 

Migrati onshintergrund unter den Rahmenbedingungen der Euro-

päisierung entwickelt? Aus welchen Moti ven und unter welchen 

Vorzeichen planen sie ihr unternehmerisches Engagement? Wie 

ist die Situati on der deutschen und polnischen Unternehmerin-

nen im jeweils anderskulturellen Umfeld? Das sind die Fragen, die 

gemeinsam mit Experten aus Forschung, Beratungs- und Netzwerk-

praxis und nicht zuletzt mit den deutschen und polnischen Unter-

nehmerinnen erörtert werden. Im Fokus stehen dabei explizit 

weniger die wirtschaft lichen Aspekte ihres Lebens und Arbeitens 

im Nachbarland, sondern die soziokulturellen Gesichtspunkte.

KAPITEL 1 // EINLEITUNG
ROZDZIAŁ 1 // WPROWADZENIE 
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 2. MIGRACJA MIĘDZY NIEMCAMI I POLSKĄ
  NA TLE PROCESU EUROPEIZACJI

Procesy migracyjne stanowią nieodłączną część historii Euro-

py. Wraz ze zmianami gospodarczymi, politycznymi, prawnymi, 

społecznymi i kulturowymi zmieniają się także formy mobilności 

przestrzennej ludności. Tym samym ciągłym zmianom podlega 

także naukowe pojęcie migracji będące wypadkową rzeczywistości 

społecznej i badań naukowych.

Najogólniej migrację można zdefi niować jako przemieszczanie się 

na określoną odległość (Kaczmarczyk 2005: 17). W odniesieniu do 

migracji między Niemcami i Polską istotne jest przede wszystkim 

pojęcie migracji międzynarodowej, czyli wędrówki ludności, w 

wyniku której dochodzi do przekroczenia granicy państwa, i której 

celem jest trwała zmiana miejsca pobytu (por. Holzer 2003: 288, 

Słownik migracyjny 2005).2

W wyniku transformacji politycznej w Polsce, która ma miejsce od 

początku lat dziewięćdziesiątych XX w. znacznie zmieniła się polska 

KAPITEL 2 // MIGRATION ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND POLEN VOR DEM HINTERGRUND DER EUROPÄISIERUNG
ROZDZIAŁ 2 // MIGRACJA MIĘDZY NIEMCAMI I POLSKĄ NA TLE PROCESU EUROPEIZACJI

polityka migracyjna, co wpłynęło z kolei na społeczną mobilność 

obywateli. Okres ten dał początek następującym po sobie pro-

cesom migracyjnym. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Euro-

pejskiej w 2004 roku pojawiło się w polskim dyskursie naukowym 

pojęcie migracji płynnej (por. Bauman 2006). Charakterystyczny dla 

tego typu migracji był brak determinizmu geografi cznego, czaso-

wego i funkcjonalnego. Tym samym migracje płynne służą realizacji 

strategii indywidualnych (lub rodzinnych), które są w dużym sto-

pniu autonomiczne, elastyczne, kompleksowe, a przy tym często 

niestabilne w czasie.

Migrati onsprozesse sind ein untrennbarer Teil der Geschichte 

Europas. Ökonomischen, politi schen, rechtlichen, sozialen und 

kulturellen Entwicklungen folgend, ändern sich die Formen der 

räumlichen Mobilität der Bevölkerung. Damit unterliegt auch der 

wissenschaft liche Begriff  der Migrati on in der eng verwobenen 

Entwicklung von gesellschaft licher Realität und wissenschaft licher 

Forschung ständigen Veränderungen.

Am allgemeinsten wird Migrati on defi niert als Bewegung auf eine 

gewisse Entf ernung (vgl. Kaczmarczyk 2005:17). Für die Migrati on 

zwischen Deutschland und Polen ist zunächst der Begriff  der in-

ternati onalen Migrati on als Wanderungsbewegung der Bevölke-

rung, infolge derer eine Staatsgrenze überschritt en wird und de-

ren Ziel ein dauerhaft er Wechsel des Aufenthaltsortes ist, relevant 

(vgl. Holzer 2003:288, Słownik migracyjny 2005).2 

 2. MIGRATION ZWISCHEN DEUTSCHLAND
  UND POLEN VOR DEM HINTERGRUND 
  DER EUROPÄISIERUNG

Als Folge der Transformati on des politi schen Systems in Polen seit 

Anfang der 90er Jahre veränderte sich die polnische Migrati ons-

politi k erheblich, was Einfl uss auf die soziale Mobilität der Bürger 

hatt e. Diese Zeit war der Anfang aufeinander folgender Migra-

ti onsprozesse. Mit dem Beitritt  Polens zur Europäischen Union 

2004 tauchte der Begriff  der fl üssigen Migrati on im polnischen 

wissenschaft lichen Diskurs auf (vgl. Bauman 2006). Das Besonde-

re dieser Migrati onen: der fehlende geographische, zeitliche und 

funkti onale Determinismus. Damit dienen fl üssige Migrati onen 

der Realisierung individueller (oder familiärer) Strategien, die in 

hohem Maße autonom, fl exibel und komplex und dabei oft  instabil 

in der Zeit sind. 
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// WARTO WIEDZIEĆ

KAPITAŁ KULTUROWY

Pojęcie kapitału kulturowego oznacza według 

Bordieu (1983: 85) zasoby w a) formie 

ucieleśnionej, jako stała, indywidualna dyspo-

zycja, b) formie uprzedmiotowionej jako dobra 

kulturowe typu obrazy, książki, leksykony oraz 

c) stanie zinstytucjonalizowanym, np. w formie 

tytułów naukowych

// WARTO WIEDZIEĆ

TRANSMIGRACJA

Transmigracja jako forma mobilności charak-

teryzuje się tym, że zamiana miejsc pobytu z 

jednego kraju na drugi nie jest już zdarzeniem 

jednorazowym, lecz staje się dla trans-

migrantów czymś normalnym w swojej powt-

arzalności. Swoje życie codzienne organizują 

oni ponad granicami państw, niejako w wielu 

miejscach na raz. 

Już pod koniec ubiegłego tysiąclecia niemiecki socjolog Pries zwrócił uwagę na istotne zmi-

any w problematyce migracji, które zaszły w wyniku procesów transgranicznych (por. Pries 

1998: 135, por. tenże 2001: 14, 2007: 110). Na zmiany te nauka zareagowała formułując 

definicję nowego typu migracji – transmigracji.

W trakcie trwania transmigracji tworzą się nowe, własne wzorce społeczno-kulturowe, któ-

re zawierają zarówno elementy typowe dla kraju pochodzenia jak i dla społeczeństwa kraju 

emigracji, a których nie można określić mianem tymczasowego fenomenu społecznego. 

Tych form hybrydowych według Priesa (por. tamże) nie można uznać za stacje pośrednie 

na drodze do asymilacji lub do powrotu, lecz mają one charakter trwały. Ponadto wyda-

je się, że o ile w przeszłości transmigracja występowała rzadko,3 to w przyszłości zyska 

ona na znaczeniu i będzie uzupełniać klasyczne formy migracji (trwała integracja w kra-

ju docelowym, powrót do miejsca pochodzenia). Zaletą takiego pojęcia migracji jest to, 

że obejmuje różnorodne kategorie migrantów, uwzględnia krzyżujące się kategorie płci, 

etniczność i klasę oraz wpływ tych aspektów na style życia. Dzięki temu pojęcie to określa 

typową dla transmigrantów międzynarodową tożsamość, która kształtuje się ponad 

przynależnością narodową i która charakteryzuje się funkcjonowaniem w dwóch światach 

(por. Migracje kobiet ... 2008: 36, Levitt/Nyberg-Sørensen 2004).

Należy przy tym pamiętać, że każda migracja międzynarodowa, a więc również transmi-

gracja, oznacza utratę części kapitału kulturowego migrantów

Rozmiar poniesionej straty kapitału kulturowego przez migrantów jest tym większy, im 

większy jest dystans geograficzny, kulturowy i instytucjonalny między krajem pochodzenia 

i krajem emigracji (por. Bauer/Zimmermann 1999: 14). Im więcej kapitału kulturowego 

typowego dla konkretnego kraju skumulowała dana jednostka, tym większą jego część ut-

raci ona ze względu na brak możliwości przeniesienia go na nową rzeczywistość. Więcej: 

im większa różnica między pozycją społeczną i zawodową w kraju pochodzenia, a pozycją 

dostępną w kraju emigracji, tym większa frustracja, jakiej doświadczają migranci. Paradoks 

polega na tym, że ci migranci, którzy przynoszą ze sobą większe zasoby kapitału kulturo-

wego, jednocześnie lepiej radzą sobie w nowym kraju i lepiej się integrują. W porównaniu 

do niżej wykwalifikowanych migrantów, szybciej osiągają oni także swój poprzedni status 

społeczny i zawodowy (por. Bauer/Zimmermann 1999: 15). Być może można to wyjaśnić 

tym, że nowe otoczenie pozwala zdystansować się od własnych problemów, przemyśleć 

ponownie wcześniej podejmowane decyzje życiowe, a czasami stwarza możliwość wyjścia 

z układów i związków, w których migranci nie czuli się zrealizowani. Wyjazd daje impuls 

do poczynienia takich zmian w życiu, które nie byłyby możliwe, gdyby zostali oni w kraju  

(por. Ryan 2009: 217). 
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// WISSENSWERTES

KULTURELLES KAPITAL

Der Begriff des kulturellen Kapitals beschreibt 

nach Bordieu (1983: 85ff.) Ressourcen in a) 

verinnerlichtem Zustand, als dauerhafte indivi-

duelle Disposition, b) in objektiviertem Zustand, 

in Form kultureller Güter etwa Bilder, Bücher, 

Lexika und c) in institutionalisiertem Zustand, 

z.B. in Form von schulischen Titeln.

// WISSENSWERTES

TRANSMIGRATION 

Kennzeichnend für Transmigration als Form 

der Mobilität ist, dass der Wechsel zwischen 

verschiedenen Lebensorten in unterschied-

lichen Ländern nicht länger singulärer Vorgang, 

sondern Normalzustand für die Transmigranten 

wird. Sie gestalten ihr alltägliches Leben über 

Ländergrenzen hinweg, gleichsam pluri-lokal. 

Auf die maßgebliche Änderung des Themas Migration unter dem Einfluss der aktuellen län-

derübergreifenden Entwicklungen machte der deutsche Soziologe Pries bereits Ende des 

ausgehenden Jahrtausends aufmerksam (vgl. Pries 1998: 135ff., vgl. auch derselbe 2001: 

14ff., 2007: 110ff.). Die Wissenschaft trägt dieser Änderung Rechnung durch die Beschrei-

bung des Typus der Transmigration. 

Im Zuge der Transmigration bilden sich neue eigene soziokulturelle Muster heraus, die so-

wohl Elemente der Herkunfts- als auch Elemente der Ankunftsgesellschaft beinhalten und 

die keine vorübergehenden sozialen Phänomene sind. Diese Hybridformen sind laut Pries 

(vgl. ebd.) keine Zwischenstationen auf dem Weg zur Assimilation oder aber zur Rückkehr, 

sondern sie sind dauerhaft. Und: Während Transmigration in der Vergangenheit eine selte-

ne Form der Migration war,3 wird sie zukünftig bedeutsamer werden und die klassischen  

Wanderungsformen (dauerhafte Integration in die Ankunftsregion, Rückkehr in die Her-

kunftsregion) ergänzen. Der Vorteil dieses Migrationsbegriffs: Er kommt auch Forderungen 

nach einer Berücksichtigung der vielfältigen Migrantenkategorien, der kreuzenden Katego-

rien des Geschlechts, der Ethnizität und der Klasse sowie der Auswirkungen auf Lebensstile 

nach und beschreibt schlüssig die für Transmigranten typische transnationale Identität, die 

über die nationale Zugehörigkeit hinausgeht und durch die Existenz in zwei Welten gekenn-

zeichnet ist (vgl. Migracje kobiet ... 2008:36, Levitt/Nyberg-Sørensen 2004). 

Berücksichtigt werden muss dabei: Jede internationale Migration, auch die Transmigration, 

bedeutet einen Verlust eines Teils des kulturellen Kapitals der Migranten.

Der Verlust an kulturellem Kapital ist für die Migranten um so größer, je größer die geogra-

phische, kulturelle und institutionelle Distanz zwischen dem Herkunfts- und dem Nieder-

lassungsland ist (vgl. Bauer/Zimmermann 1999: 14f.). Je mehr des für das jeweilige Land  

typischen kulturellen Kapitals ein Individuum akkumuliert hat, desto größer der Teil, der 

wegen seiner Nichtübertragbarkeit verloren geht. Mehr noch: Je größer der Unterschied 

zwischen der sozialen und beruflichen Stellung im Herkunftsland und den zugänglichen Stel-

lungen im Migrationsland, desto mehr Frustration erleben die Migranten. Ein eigentümli-

ches Paradox ist jedoch, dass sich im Aufenthaltsland die Migranten, die größere Ressourcen 

kulturellen Kapitals mitbringen, besser zurechtfinden und sich leichter integrieren. Schneller 

auch, im Vergleich zu den gering qualifizierten Migranten, erlangen sie ihren sozial-beruf-

lichen Status wieder (vgl. Bauer/Zimmermann 1999: 15f.). Eine Erklärung: Das neue Um-

feld erlaubt es, sich von eigenen Problemen zu distanzieren, frühere Lebensentscheidungen 

nochmals zu überdenken und manchmal bietet es auch die Chance, sich aus Beziehungen 

zu lösen, in denen sich die Migranten nicht erfüllt gefühlt haben. Die Ausreise gibt Impulse 

zu Veränderungen des Lebens, die nicht möglich wären, wenn sie im Land geblieben wären 

(vgl. Ryan 2009: 217ff.). 
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Massey (1999) migrację określa jako fenomen charakterystyczny 

dla społeczeństw, które podlegają zmianom. Migracja transgrani-

czna jest pochodną transformacji społecznej, gospodarczej, kul-

turowej lub politycznej, która towarzyszy penetracji społeczeństw 

nierynkowych (prerynkowych) przez społeczeństwa rynkowe (rynki 

kapitalistyczne). Do migracji transgranicznej nie dochodzi w wyni-

ku braku rozwoju ekonomicznego lecz, wręcz przeciwnie, jest ona 

jego wynikiem i prowadzi do wytworzenia się transnarodowych 

przestrzeni społecznych, które można obecnie obserwować. 

Pries od ponad piętnastu lat wyraźnie wskazuje na wyzwania, 

przed jakimi staje nauka i polityka na skutek wytwarzania się 

międzynarodowych przestrzeni społecznych związanych z proce-

sami globalizacji i europeizacji (por. Pries 1998, 2001, 2007). W tym 

Proces europeizacji w znacznym stopniu wpływa na zmianę sto-

sunków polsko-niemieckich. Od momentu przystąpienia Polski 

do struktur Unii Europejskiej w 2004 roku stosunki sąsiedzkie 

zacieśniają się. Na początku nowego tysiąclecia mieszkańcy obu 

krajów zgodnie twierdzili, że członkostwo Polski w UE pozyty-

wnie wpłynie na relacje między Polską i Niemcami. Krótko po 

rozszerzeniu Unii Europejskiej o kraje Europy Wschodniej w maju 

2004 roku 40% Niemców i 38% Polaków było zdania, że w wyniku 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej stosunki polsko-niemie-

ckie polepszą się.4 Tylko co piąty Niemiec i 13% Polaków zakładało 

pogorszenie wzajemnych relacji. Kwesti e wpływu procesu europei-

zacji, którego kolejnym krokiem było wprowadzenie w 2011 roku 

uregulowań dotyczących swobodnego przepływu pracowników, na 

mobilność obywateli pomiędzy oboma krajami omówione zostały 

w kolejnym rozdziale.

Podczas, kiedy w obu krajach przekonanie o dobrej wzajemnej 

relacji było porównywalnie duże, w odniesieniu do mobilności pr-

zedstawicieli obu państw można stwierdzić znaczne różnice. I tak 

2.1 MOBILNOŚĆ MIĘDZY NIEMCAMI I POLSKĄ  

kontekście Nowicka (2010: 33) występuje przeciwko postrzeganiu 

migracji przez pryzmat defi cytu i stwierdza, że „typowa dla polityki, 

nauki i wielu członków społeczeństwa tendencja jednoznacznego 

szufl adkowania […] nie tylko nie odpowiada samopostrzeganiu 

się migrantów, lecz także ich sposobom działania”. Jeśli, jak pisze 

dalej Nowicka (2010: 34), migracja nie stanowi raczej odosobnio-

nego przypadku, a także w coraz mniejszym stopniu ma charakter 

stały i jednokierunkowy, naturalną konsekwencją jest tworzenie się 

„transgranicznych stylów życia i przestrzeni społecznych, w których 

tło migracyjne może stać się cenną wartością“.

W kolejnym rozdziale spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, w ja-

kim stopniu opisane zjawiska migracyjne można odnaleźć w sferze 

mobilności między Niemcami a Polską.

Instytut Demoskopijny Allensbach na podstawie ankiety przepro-

wadzonej w 2011 roku na reprezentatywnej grupie uczestników 

wykazał zróżnicowane nastawienie do emigracji do kraju sąsiedz-

kiego.5 43% Polaków było w stanie wyobrazić sobie przeprowadzkę 

do Niemiec i podjęcie tam pracy, podczas gdy tylko 4% Niemców 

brało pod uwagę możliwość życia w Polsce. Badania wykazały, że 

przyczyna tych różnic leży przede wszystkim w odmiennych per-

spektywach gospodarczych, jakie oferują oba kraje sąsiedzkie. 

Niemcy postrzegane są przez Polaków jako kraj, który odniósł suk-

ces gospodarczy i oferuje odpowiednio atrakcyjny rynek pracy. 

67% Polaków jest zdania, że niemiecka gospodarka jest w dosko-

nałej kondycji, podczas kiedy tak pozytywny obraz polskiej gospo-

darki ma jedynie 8% Niemców. 

Die Europäisierung verändert das deutsch-polnische Verhältnis 

maßgeblich. Spätestens seit der EU-Aufnahme Polens 2004 wird 

die nachbarschaft liche Beziehung enger. Die Menschen beider 

Länder waren sich zum Auft akt des neuen Jahrtausends einig, 

dass sich die EU-Mitgliedschaft  Polens positi v auf das deutsch-

polnische Verhältnis auswirken werde. 40 Prozent der Deutschen 

und 38 Prozent der Polen meinten kurz nach der Osterweiterung 

im Mai 2004, dass sich das deutsch-polnische Verhältnis durch Po-

lens EU-Mitgliedschaft  verbessern werde.4 Lediglich jeder fünft e 

Deutsche und 13 Prozent der Polen gingen von einer Verschlech-

terung der Beziehungen aus. Wie sich die Europäisierung – weiter-

geführt durch die Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit 2011 

– auf die Mobilität zwischen den Ländern auswirkt, beschreibt das 

folgende Kapitel. 

Während in beiden Ländern die Überzeugung eines positi ven Ver-

hältnisses nahezu gleich groß war, lassen sich im Mobilitätsver-

halten maßgebliche Unterschiede feststellen. So ermitt elte eine 

repräsentati ve Umfrage des Insti tuts für Demoskopie Allensbach 

 2.1 MOBILITÄT ZWISCHEN DEUTSCHLAND 
  UND POLEN 

Zusammenhang gegen eine defi zitorienti erte Sichtweise und kon-

stati ert, dass die „Tendenz der Politi k, der Wissenschaft  und vieler 

Mitglieder der Gesellschaft , eine eindeuti ge Zuordnung herzustel-

len, […] nicht nur nicht den Selbstbeschreibungen der ‚MigrantIn-

nen‘, sondern auch nicht ihren Prakti ken [entspreche]“. Wenn – so 

Nowicka (2010: 34) weiter – Migrati on eher Normallfall als Aus-

nahme sei und zunehmend keinen dauerhaft en und unidirekti ona-

len Charakter habe, so würden sich zwangsläufi g „transnati onale 

Lebensweisen und soziale Felder ergeben, in denen der Migrati -

onshintergrund eine wertvolle Ressource werden kann“. 

Inwiefern sich diese Charakteristi ka von Migrati on in der Mobilität 

zwischen Deutschland und Polen festmachen lassen, untersucht 

das nächste Kapitel.

2011 abweichende Einstellungen zur Migrati on ins Nachbarland:5 

43 Prozent der Polen könnten sich vorstellen, nach Deutschland 

umzuziehen und dort zu leben und zu arbeiten, während nur vier 

Prozent der Deutschen einen Umzug nach Polen in Betracht zie-

hen. Die Studie zeigt, dass die Ursachen für diese Unterschiede 

ganz wesentlich in den wirtschaft lichen Perspekti ven im anderen 

Land begründet sind: Deutschland wird von den Polen als wirt-

schaft lich sehr erfolgreiches Land mit entsprechend att rakti vem 

Arbeitsmarkt wahrgenommen. 67 Prozent der Polen sind der 

Meinung, dass es der deutschen Wirtschaft  sehr gute geht, 

während nur 8 Prozent der Deutschen ein so positi ves Bild der 

polnischen Wirtschaft  haben. 

Laut Massey (1999) ist Migrati on ein Phänomen, das für eine 

Gesellschaft , die Veränderungen durchläuft , charakteristi sch ist. 

Internati onale Migrati onen haben ihren Ursprung in einer sozia-

len, wirtschaft lichen, kulturellen oder politi schen Transformati on, 

die die Penetrati on von Nichtmarktgesellschaft en (Vormarktge-

sellschaft en) durch Marktgesellschaft en (kapitalisti sche Märkte) 

begleitet. Die internati onale Migrati on ist nicht das Ergebnis einer 

fehlenden ökonomischen Entwicklung, sondern ganz im Gegenteil 

– sie resulti ert aus ihrer Entwicklung und mündet in der Bildung 

der aktuell zu beobachtenden transnati onalen Sozialräume. 

Auf die wissenschaft lichen wie politi schen Herausforderungen 

im Umgang mit diesen neuen Sozialräumen weist Pries seit dem 

Ende des ausgehenden Jahrtausends nachdrücklich hin (vgl. Pries 

1998, 2001, 2007). Nowicka (2010: 33) wehrt sich in diesem 
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 2.1.1 MIGRACJA Z POLSKI DO NIEMIEC 

 2.1.2 MIGRACJA Z NIEMIEC DO POLSKI 

Dane szacunkowe uzyskane w ramach badania o nazwie Mikrozen-

sus za 2012 rok mówią o około 1,5 milionach osób z polskimi korze-

niami, dla których miejscem pobytu jest dziś Republika Federalna 

Niemiec. Liczba kobiet szacowana jest przy tym na 813 000.6 Patrząc 

na historię imigracji ostatnich sześćdziesięciu lat – począwszy od 

okresu werbowania robotników w połowie lat pięćdziesiątych – 

należy zwrócić uwagę na Niemiecką Ustawę o Obcokrajowcach 

z 1965 roku, która zabraniała migrantom zakładania działalności 

gospodarczej. Dopiero od końca lat osiemdziesiątych systematycz-

nie zmniejszano obostrzenia skierowane przeciwko gospodarczej 

samodzielności obcokrajowców, dzięki czemu stała się ona drogą 

pozwalającą wyjść z nielegalności. W opinii ekspertów aspekt ten 

odegrał prawdopodobnie także rolę po rozszerzeniu Unii Europejs-

kiej, kiedy to zaobserwowano falę nowo powstałych firm otwiera-

nych przez migrantów z Polski (por. np.: MGFFI 2009: 55, Nowicka 

2010: 36).

W odniesieniu do „nowych“ migrantów, którzy w wyniku pro-

cesu europeizacji przybyli z Polski głównie do wschodnich 

Historycznie utrwalonym kierunkiem migracji z Polski były kraje 

zachodnie. Wyjątkowymi sytuacjami były migracje do Polski. W ok-

resie ostatnich 50 lat (1962-2012) z Niemiec do Polski migrowało 

212 352 osób w tym 62 766 kobiet (Statistisches Bundesamt 

2010). Analizując ten okres można zauważyć pewną prawidłowość, 

do 1980 roku migracyjną większość stanowiły kobiety. Od 1981 

roku ten trend się zmienił, (z dwoma wyjątkami 1983 i 1986) i 

przeważającą część migrantów stanowili mężczyźni (Statistisches 

Bundesamt). Można również dostrzec czynniki decydujące o pozio-

mie migracji do Polski w ostatnich latach. Pierwszy wzrost liczby 

migracji miał podłoże polityczne i związany był z początkiem trans-

formacji ustrojowej w 1989 roku, 3 427 osób przyjechało do Polski 

z Niemiec w tym 1600 kobiet. Drugi czynnik wzrostu migracji do 

Polski był natury gospodarczej i wiązał się z kryzysem finansowym 

w Unii Europejskiej w 2008 roku, kiedy migrowała do nas rekordo-

wa liczba 13 711 obywateli Niemiec w tym 4 208 kobiet (Statisti-

sches Bundesamt, Migrationsbericht 2012: 112). Miało to związek 

z pozytywną oceną sytuacji gospodarczej Polski, gdzie nawet 

poważny kryzys finansowy nie zaszkodził osiągnięciu umiarkowa-

nej stopy wzrostu gospodarczego. W okresie kryzysu polski rynek 

landów Niemiec, aktualne badania (por. Lada/Frelad 2012) 

wskazują na zróżnicowane problemy integracyjne. I tak stwier-

dza się niedostateczną znajomość języka oraz niewielką wiedzę o  

kraju sąsiedzkim, co ogranicza dostęp do niemieckiego rynku 

pracy. W badanym regionie przygranicznym obok „tradycyjne-

go“ modelu migracji pełnej mamy do czynienia z fenomenem 

migracji częściowej, która charakteryzuje się tym, że istotne ob-

szary życia (jak np. praca czy życie rodzinne) dzielone są międ-

zy kraj pochodzenia i kraj docelowy. Ten typ migracji jest rów-

noznaczny z codzienną wędrówką między Polską a Niemcami, 

która prowadzi do tego, że spora część polskich migrantów 

zarobkowych w sferze zawodowej nie nawiązuje silnych wię-

zi społecznych z niemieckim otoczeniem, tworząc zamiast tego 

„społeczeństwa równoległe”. W zależności od swojego kapitału 

społeczno-kulturowego i ekonomicznego migranci wyszukują  

sobie z obu systemów odpowiadające im elementy, opierając na 

nich swoją własną strategię życiową. 

pracy stał się interesującym miejscem dla pracowników z Niemiec, 

zatrudnianych przez coraz większą liczbę niemieckich firm otwiera-

nych w Polsce. Należą do nich duże korporacje, banki, firmy ubez-

pieczeniowe i kancelarie prawne. 

Ważnymi argumentami w podjęciu decyzji o migracji do Polski są 

bodźce finansowe, możliwość zdobycia wysokich kwalifikacji na 

poziomie porównywalnym z Niemcami. Nie bez znaczenia jest 

również możliwość awansu większa niż w kraju. Co ciekawe, Niem-

cy pracujący w Polsce pozytywnie oceniali pracę polskich urzędów 

(Der Spiegel 11.01.2012). 

Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w Europie systematycznie 

spada liczba osób migrujących do Polski. W 2012 roku już tylko  

6.180 obywateli Niemiec przyjechało do Polski, w tym 1981 kobiet 

(Statistisches Bundesamt, Migrationsbericht 2012: 112).

 2.1.1 MIGRATION VON POLEN NACH DEUTSCHLAND 

 2.1.2 MIGRATION VON DEUTSCHLAND NACH POLEN 

In der Bundesrepublik Deutschland leben nach Schätzungen des 

Mikrozensus 2012 ungefähr 1,5 Millionen Menschen mit pol-

nischem Migrationshintergrund. Davon sind 813 000 Frauen.6  

Betrachtet man die Zuwanderungshistorie der letzten sechzig Jah-

re, beginnend mit der Gastarbeiteranwerbephase Mitte der Fünfzi-

ger Jahre, ist das Deutsche Ausländergesetz von 1965 zu beachten, 

das Einwanderern noch untersagte, sich selbstständig zu machen. 

Erst seit Ende der 80er Jahre wurden die rechtlichen Restriktionen 

gegen die Selbstständigkeit von Migranten gelockert, wodurch 

Selbstständigkeit auch ein Weg aus der Illegalität wurde – eine 

Entwicklung, die auch in der Welle der Unternehmensgründungen 

durch Migranten aus Polen nach der EU-Osterweiterung in der Ein-

schätzung von Experten (vgl. etwa MGFFI 2009: 55, Nowicka 2010: 

36), eine Rolle spielen mag.

Für die „neuen“ Migranten, die im Zuge der Europäisierung von 

Polen besonders nach Ostdeutschland kamen, stellen aktuelle 

Die polnische Bevölkerung hatte als Migrationsziel die westlichen 

Länder, eine Tendenz, die historisch bedingt ist. Migrationen nach 

Polen waren Ausnahmesituationen. Während der letzten 50 Jahre 

(1962-2012) migrierten aus Deutschland nach Polen 212.352 Per-

sonen, darunter 62.766 Frauen (Statistisches Bundesamt 2010). 

Bei der Analyse dieses Zeitraumes kann man eine gewisse Gesetz- 

mäßigkeit feststellen. Bis zum Jahr 1980 bildeten Frauen die Mehr-

heit der Migranten. Seit 1981 änderte sich dieser Trend (mit zwei 

Ausnahmen: 1983 und 1986) und die überwiegende Mehrheit der 

Migranten waren Männer (Statistisches Bundesamt). Man kann 

auch Faktoren identifizieren, die das Migrationsniveau nach Polen 

in den letzten Jahren determinierten. Der erste Anstieg der Mig-

rationszahlen hatte einen politischen Hintergrund und hing mit 

dem Anfang der Transformation des politischen Systems im Jah-

re 1989 zusammen – nach Polen kamen aus Deutschland 3.427 

Personen, darunter 1.600 Frauen. Der zweite Faktor, der für den 

Anstieg der Migrationszahlen ursächlich sein kann, war wirtschaft-

licher Natur und stand im Zusammenhang mit der Finanzkrise in 

der Europäischen Union im Jahr 2008. In dieser Zeit sind 13.711 

deutsche Bürger, darunter 4.208 Frauen (Statistisches Bundesamt, 

Migrationsbericht 2012: 112), nach Polen migriert. Der Grund  

dafür war die positive Beurteilung der wirtschaftlichen Lage Polens, 

Studien (vgl. Lada/Frelad 2012) verschiedene Integrationshürden 

fest. So seien etwa ihre Sprachkenntnisse sowie das Wissen über 

das Nachbarland gering, was auch den Zugang zum deutschen 

Arbeitsmarkt beschränke. Charakteristisch für die untersuchte 

Grenzregion sei neben der „traditionellen” Vollmigration das Phä-

nomen der Teilmigration, bei der wesentliche Lebensbereiche (wie 

z.B. Arbeit oder Familienleben) zwischen Herkunfts- und Zielland 

aufgeteilt werden. Diese Art der Migration ist gleichbedeutend mit 

einer kontinuierlichen Wanderungsbewegung zwischen Polen und 

Deutschland, die dazu führt, dass ein großer Teil der polnischen 

Erwerbsmigranten keine starken sozialen Beziehungen mit dem 

deutschen Arbeitsumfeld vor Ort knüpft und stattdessen Parallel-

gesellschaften bildet. In Abhängigkeit von ihrem soziokulturellen 

und ökonomischen Kapital suchen sich die Migranten einzelne  

Elemente der beiden Systeme aus, um darauf ihre eigenen Lebens-

strategien zu entwickeln. 

wo sogar eine ernste Finanzkrise ein mäßiges Wirtschaftswachs-

tum nicht verhinderte. Während der Krise wurde der polnische 

Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer aus Deutschland interessant, da 

wesentlich mehr deutsche Firmen, die seit der Krise auf dem pol-

nischen Markt ihre Präsenz ausgebaut haben, deutsche Mitarbeiter  

beschäftigt haben. Dazu gehören große Unternehmen, Banken, 

Versicherungsunternehmen und Rechtsanwaltskanzleien. 

Zu den wichtigen Motiven für die Migration nach Polen gehören 

finanzielle Anreize und die Möglichkeit, höhere Qualifikationen 

als in Deutschland zu erwerben. Nicht ohne Bedeutung sind auch 

bessere Aufstiegsmöglichkeiten als in Deutschland. Interessant ist  

dabei, dass in Polen arbeitende Deutsche die Arbeit polnischer 

Ämter positiv beurteilt haben (vgl. Der Spiegel 11.01.2012). 

Mit der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Europa sinkt die 

Zahl der nach Polen migrierenden Personen systematisch. Im Jahr 

2012 kamen nach Polen nur noch 6.180 deutsche Bürger, darunter 

1.981 Frauen (Statistisches Bundesamt, Migrationsbericht 2012: 

112).
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 2.2 MIGRACJA KOBIET

Początkowo problem migracji kobiet traktowany był przez naukowców jako marginalny i 

podejmowany jedynie jako temat uzupełniający w badaniach nad mobilnością mężczyzn. 

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku coraz częściej uwzględniano jednak także kulturowy 

aspekt płci (por. Jaźwińska i in. 1997). Wiązało się to także z rosnącym znaczeniem kobiet 

jako podmiotów w sferze społecznej i gospodarczej oraz z rozwojem ideologii feministycz-

nych. Nowicka (por. 2010: 35) mówi w tym kontekście o periodyzacji migracji wyróżniając 

pierwszą falę męskiej migracji zarobkowej oraz drugą falę, gdzie w wyniku łączenia ro-

dzin mamy wprawdzie do czynienia z migracją kobiet, ale występowały one jedynie jako 

członkinie rodzin. Nowicka krytycznie ocenia zarówno aktualnie prowadzoną politykę jak 

i badania w tym zakresie pisząc: „Chętnie zapomina się o kompetencjach i możliwościach 

kobiet zdolnych do samodzielnego wypełniania kryteriów dostępu do rynku pracy lub do 

rozwijania własnych strategii odnajdywania się w tej nowej sytuacji […] Kobiety nadal zbyt 

rzadko stanowią samodzielny podmiot badań nad migracją, a z punktu widzenia polityki 

integracyjnej kraju docelowego, która to mężczyznom przypisuje aktywną rolę w systemie 

gospodarczym, prawie nie są dostrzegane jako niezależne podmioty”.  

Dziś istnieją już pierwsze prace badawcze uwzględniające feminizację migracji jako istotny 

fenomen społeczny, który przyczynia się do zmiany stylu życia rodzin i całych społeczeństw.

Stale rośnie bowiem udział kobiet w migracji ogólnoświatowej. To, co istotne w fenome-

nie migracji wykracza jednak znacznie poza dane liczbowe. Zmienia się struktura migracji 

kobiet, sposoby, w jaki wpływają one na swoje bezpośrednie otoczenie, a także, co szcze-

gólnie ważne, ich sposób postrzegania swojego miejsca w społeczeństwie i gospodarce w 

nowoczesnym świecie (por. Migracja kobiet … 2008). W ten sposób kobiety coraz częściej 

stają się autonomicznymi podmiotami migracji. Udają się na migrację same, czasami  

samotnie, nie podążając jedynie za mężczyznami jako żony, matki czy narzeczone, czyli 

osoby zależne. Ta nowa autonomia nie powinna jednak przesłonić faktu, że nawet jeśli 

kobiety wyjeżdżają samotnie, bez bliskich osób, to ich migracja zwykle odbywa się w po-

rozumieniu z całą rodziną, więcej: rodziny mają często konkretne oczekiwania w związku 

z działaniem kobiet jako żywicielek rodzin, które z reguły są jedyną szansą na utrzymanie 

rodziny.

// WARTO WIEDZIEĆ

GENDER

Aktualne badania genderowe (np. Parre-

ñas 2009) definiują gender jako koncepcję 

społecznych i kulturowych różnic między 

mężczyzną a kobietą, zwłaszcza w kontekście 

nierówności między płciami. Nauka o gen-

der wskazuje nie tylko na różnice między 

męskością a kobiecością, lecz także na przejawy 

nierówności w społeczeństwie (por. także 

Tillmann 2007).

// WARTO WIEDZIEĆ

PŁEĆ KULTUROWA  

Pojęcie „płci kulturowej“ dotyczy cech, które 

przypisywane są mężczyznom i kobietom, 

a także wpływają na kształtowany przez 

społeczeństwo typ relacji między nimi. Płeć 

kulturowa określa, czego w danej sytuacji 

oczekuje się od kobiet i mężczyzn, na co jest 

społeczne przyzwolenie, a także, jakie postawy 

są wysoko cenione. Dotyczy to zróżnicowanych 

i kompleksowych stosunków między kobieta-

mi i mężczyznami, które obejmują system 

rozmnażania się, system płciowy, podział pracy 

oraz kulturową definicję kobiecości i męskości 

(por. Bradley 2008: 11). Gontarczyk (por. 1995: 

104) stwierdza, że w każdym społeczeństwie 

i w każdej kulturze funkcjonuje podział cech, 

zachowań, zadań i ról społecznych na męskie i 

kobiece.
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 2.2 MIGRATION VON FRAUEN

Nachdem das Thema der Frauenmigration von der Wissenschaft zunächst nur am  

Rande, gleichsam als ein Adhäsionsphänomen zur Mobilität der Männer, behandelt 

worden war, berücksichtigte die Migrationsforschung seit den 90er Jahren des 20. Jahr-

hunderts vermehrt den kulturellen Aspekt des Geschlechts (vgl. Jaźwińska u. a. 1997).  

Ursächlich dafür waren nicht zuletzt die zunehmende Bedeutung von Frauen als sozia-

le und wirtschaftliche Akteure und die Entwicklung des feministischen Gedankenguts.  

Nowicka (vgl. 2010: 35) spricht in diesem Zusammenhang von einer Periodisierung der 

Migration: Nach einer ersten Welle der männlichen Arbeitswanderung folgte eine zwei-

te Welle, in der die Familienzusammenführung zu weiblicher Migration geführt habe, die 

Frauen aber vornehmlich als Mitglied der Familie relevant gewesen seien. Sie kritisiert 

(Nowicka 2010: 35) die aktuelle Politik und Forschung: „Die Kompetenz und die Möglich-

keit der Frauen, eigenständig die Eintrittsbedingungen am Arbeitsmarkt zu erfüllen bzw. 

eigene Strategien zu entwickeln, sich unter diesen Umständen zurecht zu finden, wird gern 

vergessen […] Frauen werden immer noch selten zu selbstständigen Objekten der Migra-

tionsforschung und kaum je zu unabhängigen Subjekten aus Sicht der Integrationspoli-

tik in der Aufnahmegesellschaft, die den Männern die aktive Rolle im Wirtschaftssystem 

zuschreibt“.

Erste Forschungsarbeiten berücksichtigen die Feminisierung der Migration als wich-

tiges soziales Phänomen, das zur Veränderung des Lebensstils von Familien und  

ganzen Gesellschaften beiträgt. Denn: Der Frauenanteil in der Weltmigration steigt. 

Das Wesentliche des Phänomens der Feminisierung der Migration reicht jedoch weit 

über Zahlenangaben hinaus: Die Struktur der Migration von Frauen hat sich verändert, 

die Art, wie sie ihr unmittelbares soziales Umfeld beeinflussen, und, was sehr wichtig 

ist, wie sie ihren Platz in der Gesellschaft und Wirtschaft der modernen Welt definieren  

(vgl. Migracja kobiet … 2008). So werden Frauen immer häufiger zu autonomen 

Subjekten der Migration. Sie migrieren selbst, ggf. allein und folgen nicht mehr 

den Männern als Ehefrauen, Mütter, Töchter oder Verlobte, also als abhängige  

Personen. Diese neue Autonomie darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass – auch 

wenn die Frauen allein, ohne nahestehende Personen ausreisen – die Migra- 

tion meist im Einvernehmen mit der Familie stattfindet. Mehr sogar: Die Familien  

haben häufig konkrete Erwartungen an die existenzsichernde Tätigkeit der Frauen, die in 

der Regel die einzige Lösung für das Überleben der Familie ist. 

// WISSENSWERTES

GENDER

Aktuelle Genderforschung (z.B. Parreñas 2009) 

definiert Gender als eine Konzeption sozialer 

und kultureller Unterschiede zwischen Männern 

und Frauen, besonders der Relation der Un-

gleichheit zwischen den Geschlechtern. Gender 

weist nicht nur auf die Unterschiede zwischen 

Männlichkeit und Weiblichkeit hin, sondern 

auch auf die Relationen der Ungleichheit in der 

Gesellschaft (vgl. auch Tillmann 2007).

// WISSENSWERTES

KULTURELLES GESCHLECHT 

Der Begriff „kulturelles Geschlecht“ bezieht sich 

auf Eigenschaften, die Frauen und Männern 

zugewiesen werden, sowie auf die durch die 

Gesellschaft geformten Beziehungen zwischen 

ihnen. Das kulturelle Geschlecht definiert, 

was in Bezug auf Frauen und Männer in der 

gegebenen Situation erlaubt, erwartet und 

geschätzt ist. Es betrifft differenzierte und 

komplexe Beziehungen zwischen Männern 

und Frauen, die das Fortpflanzungssystem, das 

Geschlechtssystem, die Arbeitsteilung sowie die 

kulturellen Definitionen von Weiblichkeit und 

Männlichkeit umfassen (vgl. Bradley 2008:11). 

Nach Gontarczyk (vgl. 1995:104) existiert in je-

der Gesellschaft und Kultur eine Aufteilung von 

Eigenschaften, Verhaltensweisen, Aufgaben und 

sozialen Rollen in männliche und weibliche.
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Kobiety najczęściej emigrują do państw uprzemysłowionych,  

które także w przeszłości były otwarte na przyjezdnych i dlatego też 

stały się tradycyjnym celem jako kraj emigracji. Badania wykazały, 

że kobiety chętniej emigrują do tych krajów, które umożliwiają 

łączenie rodzin lub migrację długoterminową, niż do tych, które są 

nastawione na przyjęcie samego pracownika bez jego krewnych, 

jak np. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia lub 

kraje Europy Zachodniej (por. Migracja kobiet … 2008). O ile w 

ostatnich dziesięcioleciach, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych 

i dziewięćdziesiątych, na światowej mapie migracji kobiet 

przodowały kraje azjatyckie, o tyle od kilku lat na czoło wysuwają 

się kraje Europy Wschodniej i Środkowej, w tym także Polska. 

Jedną z najważniejszych przyczyn tego zjawiska jest proces trans-

formacji systemu politycznego z początku lat dziewięćdziesiątych, 

który przyniósł również takie skutki gospodarcze jak bezrobocie, 

czy feminizacja biedy.

Kiedy w dobie globalizacji kapitał i towary mogą swobodnie 

przekraczać granice, a możliwość migracji ludzi zależy od ich miejs-

ca urodzenia i ich sytuacji gospodarczej, globalizacja oznacza nie 

tylko mobilność kapitału, który wciąż przepływa z miejsca na miej-

sce w poszukiwaniu tańszej siły roboczej, lecz także mobilność lud-

zi. W tym drugim przypadku przepływ odbywa się w odwrotnym 

kierunku: miliony mieszkańców biedniejszych krajów szukają pracy 

w krajach bogatszych  (por. Sassen 2007: 274). Zarówno w przy-

padku mężczyzn, jak i w przypadku kobiet głównym czynnikiem 

WNIOSKI CZĘŚCIOWE: MIGRACJA

Aktualne uwarunkowania intensyfikują mobilność ludności między obu państwami. W ten sposób powstają transnarodowe przestrze-

nie społeczne wyposażone w cechy typowe dla obu krajów (formy hybrydowe). W ramach tego procesu kobiety w coraz większym 

stopniu stają się samodzielnymi podmiotami migracji.

ZAŁOŻENIA:

 Wizerunek własny migrantów w Niemczech i w Polsce nie jest typowo niemiecki czy typowo polski, lecz jest składową cech  

typowych dla obu kultur.

 Migrantki postrzegają się jako osoby o dużym poczuciu własnej wartości.

 Ich praca i życie w środowisku obcym kulturowo uwarunkowana jest motywami osobistymi, prywatnymi.

 Systematyczna wędrówka między obydwoma krajami prowadzi do tego, że w kraju emigracji emigranci nie nawiązują żadnych 

silniejszych więzi społecznych.

KAPITEL 2 // MIGRATION ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND POLEN VOR DEM HINTERGRUND DER EUROPÄISIERUNG
ROZDZIAŁ 2 // MIGRACJA MIĘDZY NIEMCAMI I POLSKĄ NA TLE PROCESU EUROPEIZACJI

motywującym do emigracji w poszukiwaniu lepszych warunków 

pracy i płacy był czynnik ekonomiczny (por. Pillinger 2007: 14), 

ponieważ mimo opisanych problemów związanych z uznaniem 

kwalifikacji zawodowych, aktywność zawodowa zwykle przynosi 

kobietom migrantkom korzyści materialne, które pozwalają im na 

zapewnienie rodzinie utrzymania. 

Innym istotnym aspektem migracji kobiet jest fakt, że migracja 

często staje się dla nich okazją do zmiany swojej pozycji i roli w 

rodzinie lub w lokalnej społeczności. W ten sposób przyczynia się 

również do wzrostu ich poczucia własnej wartości i samodzielności, 

a więc i do emancypacji (por. Penson 2007). Migracja oznacza więc 

nie tylko transfer pieniędzy zarobionych daleko od domu, lecz 

także transfer osiągnięć społecznych w formie nowych przekonań, 

umiejętności i wiedzy. Taki złożony transfer może przyczynić się 

do rozwoju państwa pochodzenia zarówno w zakresie gospodar-

czym jak i społecznym. Zmiany takie mogą np. w sensie pozyty-

wnym przyspieszyć emancypację kobiet w społeczeństwach patri-

archalnych, służyć ochronie praw człowieka lub walce przeciwko 

nierówności społecznej.

ZWISCHENFAZIT MIGRATION

Die aktuellen Rahmenbedingungen vergrößern die Mobilität zwischen Ländern. So entstehen transnationale Sozialräume mit Eigen-

schaften beider Länder (Hybridformen). Innerhalb dieses Prozesses werden Frauen immer stärker zu selbstständigen Subjekten der 

Migration. 

ANNAHMEN:

 Das Selbstbild der Migranten in Deutschland und Polen ist nicht typisch deutsch oder typisch polnisch, sondern beinhaltet  

Eigenschaften beider Kulturen.

 Die Migrantinnen haben ein selbstbewusstes Eigenbild. 

 Subjektive, private Motive bestimmen ihr Leben und Arbeiten im anderskulturellen Umfeld.

 Die kontinuierliche Wanderungsbewegung zwischen den Grenzen führt dazu, dass keine starken sozialen Beziehungen im Ein-

wanderungsland aufgebaut werden.

Die meisten Migrantinnen emigrieren in die Industriestaaten, die 

in der Vergangenheit für Migranten offen waren und deshalb zum 

traditionellen Ziel jeglicher Migrationen wurden. Belegt ist, dass 

Frauen eher in Länder emigrieren, die Familienzusammenführung 

oder langfristige Migrationen ermöglichen, als in Länder, die auf 

Aufnahme der Arbeitskraft ohne verwandte Personen eingestellt 

sind, wie etwa die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neu-

seeland oder die westeuropäischen Länder (vgl. Migracja kobiet … 

2008). Während in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den 80er 

und 90er Jahren, auf der Karte der Weltmigrationen von Frauen 

die asiatischen Länder am stärksten vertreten waren, so über-

nehmen seit einigen Jahren die Staaten aus Mittel-Osteuropa die 

Führung, darunter auch Polen. Eine der wichtigsten Ursachen für 

dieses Phänomen ist die Transformation des politischen Systems 

Anfang der 90er Jahre, die wirtschaftliche Folgen wie Arbeitslosig-

keit oder eine Feminisierung der Armut nach sich zog. 

Wenn im Zuge der Globalisierung Kapital und Waren Grenzen frei 

überschreiten dürfen und die Freiheit der Menschen zu migrieren 

von ihrem Geburtsort und ihren wirtschaftlichen Verhältnissen 

abhängt, bedeutet Globalisierung nicht nur Mobilität von Kapi-

tal, das auf der Suche nach immer billigeren Arbeitskräften fließt, 

sondern auch Mobilität von Menschen. Nur dass im letzten Fall 

die Bewegung in die andere Richtung stattfindet – Millionen von 

Einwohnern armer Staaten suchen Arbeit in reicheren Ländern 

(vgl. Sassen 2007: 274). Für Frauen, wie auch für Männer, stellen 

ökonomische Faktoren bis heute ein Hauptmotiv dar, das sie auf 

der Suche nach besseren Arbeits- und Lohnbedingungen zur Mi-

gration bewegt (vgl. Pillinger 2007:14). Denn trotz aller Hürden, 

die mit dem Leben und Arbeiten in der Fremde verbunden sind, 

bringt die Berufstätigkeit migrierter Frauen ihnen insgesamt häufig  

materielle Vorteile, die es erlauben, den Lebensunterhalt der Fa-

milie zu sichern.

Ein besonderer Aspekt der  Migration von Frauen: Sie verändern 

durch die Migration die eigene Situation, ihre Rolle in der Fami-

lie, sozialen Gruppe und sogar Gesellschaft. So trägt die Migration 

auch zur Steigerung ihres Selbstbewusstseins sowie des Gefühls 

der Autonomie und zur Emanzipierung bei (vgl. Penson 2007).  

Migration ist damit nicht nur Transfer des fern der Heimat erarbei-

teten Geldes, sondern auch Transfer der sozialen Errungenschaften 

in Form von neuen Überzeugungen, Fertigkeiten und Wissen. Sol-

che Transfers können zur Entwicklung des Heimatstaates sowohl 

im Bereich der Wirtschaft, als auch im sozialen Bereich beitra-

gen. Sie können im Positiven z. B. die Emanzipation der Frauen in  

patriarchalischen Gesellschaften beschleunigen, der Förderung der 

Menschenrechte oder dem Kampf gegen Ungleichheiten dienen. 
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W literaturze naukowej odnajdziemy różne defi nicje 

przedsiębiorczości,7 co jest skutkiem operacjonalizacji nauki. W 

efekcie różnią się także podawane dane statystyczne dotyczące 

przedsiębiorstw i zakładanych działalności gospodarczych. Istnieje 

jednak zgodność co do stwierdzenia, że skłonność do otwierania 

działalności w Niemczech jest niższa niż w sąsiedniej Polsce. Według 

danych Statystycznego Urzędu Federalnego (por. Mai/Marder-

Puch 2013) w 2012 roku w Niemczech działalność prowadziło 11% 

ludności, podczas gdy w Polsce osoby te stanowią niemalże 19% 

społeczeństwa.8 W ramach programu Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM)9 aktywność gospodarcza mierzona jest na podsta-

wie tzw. wskaźnika TEA, a pojęcie Total Early-Stage Entrepreneu-

rial Acti vity (Całkowita przedsiębiorczość we wczesnym stadium) 

obejmuje osoby zakładające działalność oraz właścicieli i/lub osoby 

zarządzające przedsiębiorstwami, które istnieją nie dłużej niż od 3,5 

roku. Wskaźnik TEA dla Niemiec w 2012 roku wyniósł około 5, nato-

miast w Polsce około 10% (por. Sternberg i in. 2013: 6).

Pod pojęciem przedsiębiorców zgodnie z defi nicją podawaną przez 

 3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bygrave‘a (por. 2010: 3) rozumiane są osoby, które wykorzystują 

okazje i zakładają organizacje w celu osiągnięcia korzyści. W tym sen-

sie przedsiębiorczość oznacza wszystkie funkcje i działania podejmo-

wane w celu wykorzystania możliwości działalności gospodarczej. 

W tym celu aktywowane są odpowiednie zdolności i umiejętności, 

a także kreowane pożądane postawy przedsiębiorcy. Społeczno-

kulturowe ujęcie kwesti i dotyczących przedsiębiorczyń, jakie jest 

celem niniejszej pracy, możliwe jest przy uwzględnieniu motywów 

podejmowania działalności gospodarczej oraz umiejętności i postaw 

osób działających w biznesie zgodnie z przytoczoną powyżej szeroką 

defi nicją Bygrave’a.

W badaniach nad przedsiębiorczością wyróżnia się kilka aspektów 

powstawania nowych przedsiębiorstw, lub inaczej mówiąc kilka 

motywów wpływających na decyzję jednostki o podjęciu działalności 

gospodarczej. GEM preferuje prosty bipolarny podział, wyróżniając 

te przedsiębiorstwa, których założenie było szansą i te zakładane z 

konieczności, czyli braku alternatywy zarobkowej (por. Sternberg i in. 

2013: 6). 

 3. UNTERNEHMERTUM

Die Defi niti on des Begriff s Unternehmertum ist in der wissen-

schaft lichen Literatur nicht einheitlich,7 die Operati onalisierung in 

der Forschung entsprechend unterschiedlich. Demgemäß unter-

scheiden sich auch die Ergebnisse der Unternehmens- und Grün-

dungsstati sti ken. Weitestgehend besteht Einigkeit jedoch in der 

Erkenntnis, dass die Gründungsneigung in Deutschland niedriger 

ist als die im Nachbarland Polen. Laut stati sti schem Bundesamt 

(vgl. Mai/Marder-Puch 2013) waren im Jahr 2012 11 Prozent der 

Bevölkerung in Deutschland selbstständig, in Polen lag der Anteil 

bei etwa 19 Prozent.8 Der Global Entrepreneurship Monitor (GEM)9 

misst die Gründungsakti vität anhand der TEA-Quote und fasst un-

ter Total Early-Stage Entrepreneurial Acti vity Unternehmensgrün-

der sowie Inhaber und/oder Geschäft sführer von Unternehmen, 

die nicht älter als dreieinhalb Jahre sind. Die TEA-Quote beträgt 

2012 in Deutschland etwa 5 Prozent, wohingegen sie in Polen bei 

etwa 10 Prozent liegt (vgl. Sternberg et al. 2013: 6ff .).

Als Entrepreneure sollen in Anlehnung an Bygrave (vgl. 2010:3) 

im Folgenden Personen verstanden werden, die Gelegenheiten 

wahrnehmen und Organisati onen schaff en, um diese zu nutzen. 

Unternehmerisches Handeln umfasst in diesem Verständnis alle 

Funkti onen und Akti vitäten zur Wahrnehmung der Geschäft smög-

lichkeiten. Diese werden durch den Einsatz adäquater Fähigkeiten, 

Ferti gkeiten und Einstellungen des Entrepreneurs ermöglicht. Die 

Berücksichti gung der Moti ve für Unternehmertum sowie der Fer-

ti gkeiten und Einstellungen der unternehmerisch täti gen Person in 

dieser breiten Defi niti on von Bygrave bildet eine gute Basis für die 

in der vorliegenden Arbeit angestrebte soziokulturelle Betrachtung 

der Unternehmerinnen.

Die Gründungsforschung unterscheidet verschiedene Erklärungs-

ansätze zur Entstehung neuer Betriebe bzw. zur Entscheidung 

eines Individuums, unternehmerisch täti g zu werden. Der GEM 

nutzt seit Jahren eine einfache bipolare Unterscheidung in Grün-

dungen als Chance (Opportunity-Gründungen) und Gründungen 

aus der Not aufgrund mangelnder Erwerbsalternati ven (Necessity-

Gründungen) (vgl. Sternberg et al. 2013: 6ff .).
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Inne nowe ujęcia trafniej określają wieloczynnikowy charakter 

zakładania firm (por. np. Koch/Rosemann/Späth 2011: 10).

Metody badawcze ukierunkowane na człowieka wyjaśniają 

podjęcie działalności gospodarczej przede wszystkim 

motywacją samej jednostki. Przy tym cechy osobowościowe 

wykształcone kulturowo lub społecznie odgrywają taką samą 

rolę jak wpływy społeczne np. w formie wychowania, subiekty-

wne postrzeganie, brak alternatywy lub wzorce rodzinne (por. 

np. Brüderl i in. 1998).

 Natomiast teorie bazujące na zasadach ewolucyjnych za 

dwa główne czynniki pozwalające wyjaśnić fenomen podej-

mowania działalności gospodarczej uznają zasoby i okazje  

W odniesieniu do Niemiec z badań GEM wynikają powtarzal-

ne wnioski. W zestawieniu z porównywalnymi krajami niemiec-

ka skłonność do zakładania firm wypada dość skromnie. Spośród 

24 krajów stawiających na innowacyjność Niemcom przypada 20  

pozycja11 (por. Sternberg i in. 2013), choć liczba przedsiębiorców 

w Niemczech w ciągu ostatnich dziesięciu lat nieco wzrosła, co 

jest również efektem państwowych programów pomocy dla 

nowo otwieranych firm (np. w ramach wsparcia dla tzw. spółek  

jednoosobowych i częściowego zniesienia przymusu posiadania 

tytułu mistrzowskiego w wyniku nowelizacji prawa rzemieślniczego 

w 2004 roku (por. Mai/Marder-Puch 2013: 484). W tym samym  

czasie liczba przedsiębiorców w wielu krajach Unii Europejskiej, 

także w Polsce, spadła, co wydaje się być efektem przemian struktu-

ralnych, które spowodowały obniżenie gospodarczego znaczenia rol-

nictwa. Mimo to, w porównaniu międzynarodowym, Niemcy raczej 

nie wydają się chętni do tworzenia nowych firm. Na terenie Niemiec 

to migranci stanowią tę grupę społeczną, która ponadprzeciętnie 

często decyduje się na otwarcie działalności gospodarczej (por. Brixy 

i in. 2011: 27).12 Aktualne dane Federalnego Urzędu Statystycznego 

potwierdzają powyższe obserwacje. O ile udział obcokrajowców w 

grupie pracowników wynosi 9%, o tyle w grupie przedsiębiorców 

obcokrajowcy stanowią 11% ogółu. Z drugiej strony udział osób 

prowadzących działalność gospodarczą w grupie wszystkich zatrud-

nionych wynosi dla Niemców prawie 11%, dla obcokrajowców zaś 

około 13% (por. Mai/Marder-Puch 2013: 493). 

3.1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIGRANTÓW

 3.1.1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIGRANTÓW W NIEMCZECH  

(por. np. Shane 2000, Sorenson 2003). Zakładają one, że aby 

jednostka podjęła działalność gospodarczą muszą współistnieć 

następujące czynniki: tzw. okazje, np. w formie możliwości 

gospodarczych lub technologicznych, osoby, które okazje te 

dostrzegą oraz dostęp do określonych zasobów, np. środków 

finansowych, informacji czy wiedzy. Podejście to określane jest 

ewolucyjnym, ponieważ powstanie czegoś nowego postrzega 

się jako efekt nowej konfiguracji istniejących czynników.10

Po określeniu definicji pojęcia przedsiębiorczości przy 

uwzględnieniu jej kompleksowości – czyli współgry czynników 

osobistych i sytuacyjnych – kolejnym krokiem będzie opisanie 

przedsiębiorczości migrantów w Polsce i w Niemczech.

Tym samym problematyka zakładania działalności gospodarczej przez 

migrantów staje się w Niemczech dość istotna, co prowadzi także do 

zwiększenia naukowego zainteresowania tą kwestią. Obok aspek-

tu gospodarczego przedsiębiorczości migrantów coraz większego 

znaczenia nabiera także aspekt społeczno-kulturowy tego zjawiska 

wywołując dyskusje na temat związku pomiędzy przedsiębiorczością 

migrantów i integracją. Wyróżnić należy tu ujęcie (por. Nowicka 2010: 

36, czy Juhasz 2010: 112), w którym podejmowanie działalności 

gospodarczej interpretowane jest jako krok w kierunku integracji.  

Wskazuje się tu na fakt, że warunkiem aktywności gospodarczej jest 

pewien stopień integracji, jako że założenie przedsiębiorstwa wyma-

ga znajomości lokalnego rynku, systemu prawnego i podatkowego, 

własnego kapitału, wiarygodności kredytowej, a także znajomości 

języka. Decyzja o założeniu firmy wskazuje również na zamiar 

dłuższego pobytu w kraju. Jednak działalność gospodarcza może 

oznaczać także niedostateczną integrację, jeśli jest podejmowana z 

konieczności, kiedy migranci nie są w stanie znaleźć zatrudnienia na 

klasycznym rynku pracy. Juhasz (2010: 112) wskazuje jednak na to, 

że taka dychotomiczna interpretacja stanowi pewne uproszczenie i 

rezygnuje z niej starając się jednocześnie odnaleźć paralele między 

migracją i zakładaniem firm. Migracja niesie ze sobą niestabilność 

ekonomiczną, wiąże się z przełamywaniem utartych wzorców czy też 

z gotowością poniesienia ryzyka. Te wszystkie zjawiska są również 

typowe dla osób wybierających samodzielność gospodarczą, o ile 

czynią to świadomie, dobrowolnie i nie nagle.  

KAPITEL 3 // UNTERNEHMERTUM
ROZDZIAŁ 3 // PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Andere, neuere Ansätze berücksichtigen den multifaktoriellen 

Charakter von Existenzgründungen treffender (vgl. etwa Koch/ 

Rosemann/Späth 2011: 10): 

 Personenzentrierte Ansätze erklären die Aufnahme einer 

selbstständigen Tätigkeit vor allem über die Motivation des In-

dividuums; dabei spielen kulturell oder gesellschaftlich gepräg-

te Persönlichkeitseigenschaften ebenso eine Rolle wie soziale 

Prägungen bzw. Erziehung, subjektive Wahrnehmungen, Man-

gel an Alternativen oder familiäre Vorbilder (vgl. z.B. Brüderl et 

al. 1998). 

 Demgegenüber sind Ressourcen und Gelegenheiten die beiden 

zentralen Erklärungsfaktoren in evolutionär basierten Theo- 

rien (vgl. z. B. Shane 2000, Sorenson 2003). Argumentiert wird, 

Der GEM beschreibt seit Jahren für Deutschland ein konstantes 

Bild: In der Gegenüberstellung mit vergleichbaren Ländern ist die 

deutsche Gründungsneigung verhalten. Unter 24 innovationsba-

sierten Ländern belegt Deutschland Rang 2011 (vgl. Sternberg et 

al. 2013). Zwar nahm in Deutschland in den letzten zehn Jahren 

der Anteil der Selbstständigen leicht zu – auch als Folge der staat-

lichen Förderung von Existenzgründungen im Rahmen der so-ge-

nannten Ich-AG-Förderung und der teilweisen Abschaffung der 

Meisterpflicht durch die Novellierung der Handwerksordnung im 

Jahr 2004 (vgl. Mai/Marder-Puch 2013: 484). Zeitgleich sank die 

Selbstständigenquote in vielen EU-Ländern, so auch in Polen, was 

als Teil eines Strukturwandels zu werten ist, in dem die Landwirt-

schaft wirtschaftlich an Bedeutung verlor. Dennoch bleibt Deutsch-

land im internationalen Vergleich eher gründungsscheu. Innerhalb 

Deutschlands sind es die Migranten, die überdurchschnittlich 

häufig gründen (vgl. Brixy et al. 2011: 27).12 Aktuelle Zahlen 

des statistischen Bundesamts bestätigen diese Beobachtung:  

Während der Ausländeranteil bei den Arbeitnehmern bei 9 Prozent 

liegt, beträgt er bei den Selbstständigen 11 Prozent. Andersherum 

liegt die Selbstständigenquote, d.h. der Anteil der Selbstständigen 

an der Gesamtzahl aller Erwerbstätigen, bei Deutschen bei knapp  

11 Prozent, bei Ausländern bei etwa 13 Prozent (vgl. Mai/Marder-

Puch 2013: 493). 

Damit erhält das Thema „Unternehmensgründung durch Migran-

ten“ eine Relevanz in Deutschland, die auch zu einer vermehrten 

 3.1 UNTERNEHMERTUM VON MIGRANTEN

 3.1.1 MIGRANTISCHES UNTERNEHMERTUM IN DEUTSCHLAND 

dass für die Entstehung neuer Selbstständigkeit ein Zusam-

mentreffen von Gelegenheiten z. B. wirtschaftliche oder tech-

nologische Möglichkeiten, Personen, die diese Gelegenheiten 

wahrnehmen und der Zugang zu entsprechenden Ressourcen, 

z. B. finanzielle Mittel, Informationen, Wissen nötig ist. Als evo-

lutionär werden diese Ansätze bezeichnet, da die Entstehung 

von Neuem sehr stark aus einer Neukombination vorhandener 

Faktoren erklärt wird.10

Nach der Definition des Begriffs Unternehmertum unter Betonung 

seiner Komplexität im Zusammenspiel persönlicher wie situati-

ver Faktoren erfolgt im nächsten Schritt eine Beschreibung des  

migrantischen Unternehmertums in Polen und Deutschland.

wissenschaftlichen Auseinandersetzung führt. Neben der wirt-

schaftlichen Relevanz migrantischer Unternehmensgründungen 

tritt auch die soziokulturelle Seite des Themas immer stärker in 

den Vordergrund und löst Diskussionen über den Zusammen-

hang zwischen migrantischem Unternehmertum und Integrati-

on aus. Zu unterscheiden sind Ansätze (vgl. etwa Diskussion bei  

Nowicka 2010: 36, Juhasz 2010: 112f.), die Unternehmensgrün-

dung als Schritt in die Integration deuten bzw. darauf hinweisen, 

dass Selbstständigkeit ein gewisses Maß an Integration voraus-

setze, da Kenntnisse des lokalen Marktes, des Rechts-und Steuer-

systems, Eigenkapital, Kreditwürdigkeit und nicht zuletzt Sprach-

kenntnisse nötig seien, um ein Unternehmen zu gründen. Auch 

deute Unternehmensgründung auf den Wunsch hin, länger im 

Land zu bleiben. 

Daneben kann Selbstständigkeit auch als Indikator für mangeln-

de Integration gedeutet werden. Wenn sie nämlich erfolgt, da die  

Migranten keine Beschäftigung auf dem regulären Arbeits-

markt finden. Juhasz (2010: 112ff.) weist darauf hin, dass diese  

dichotomisierte Sichtweise verkürzt ist und stellt stattdessen die 

Frage nach Parallelen zwischen Migration und Existenzgründung:  

Migration brächte Phänomene wie ökonomische Unsicherheit, das 

Durchbrechen gewohnter Muster oder Risikobereitschaft mit sich. 

Diese gälten auch für Existenzgründer, sofern sie sich bewusst und 

nicht ungewollt oder unerwartet in die Selbstständigkeit begäben.
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Te aspekty występują także w badaniach motywacji mig-

rantów przedsiębiorców w Niemczech. Badacze zajmujący się 

przedsiębiorczością migrantów w Niemczech wskazują często na 

różnice między przedsiębiorczością migrantów i Niemców, albo 

określają typowe cechy tych zjawisk, podejmując jednocześnie 

próbę wyjaśnienia większej skłonności migrantów do tworzenia 

firm. W popularnej klasyfikacji podaje się czynniki Push i Pull (np. 

w GEM, Mai/Marder-Puch 2013, EXZEPT 2004: 6).13 Ze względu 

na fakt, że liczba bezrobotnych wśród migrantów jest wyższa niż 

w innych grupach, w sytuacji, kiedy dostęp do rynku pracy jest  

utrudniony np. wynika z nieuznania zagranicznych kwalifikacji zawo-

dowych, działalność gospodarcza może być alternatywą dla bezro-

bocia. Warunki ramowe wpychają więc niejako konkretne osoby w 

samodzielność gospodarczą (czynniki typu Push). O czynnikach typu 

Pull mówi się natomiast wtedy, gdy podjęcie działalności gospodar-

czej następuje z potrzeby wewnętrznej, kiedy osobista skłonność da-

nej osoby, powodowana np. znanymi jej pozytywnymi wzorcami ról 

społecznych (por. Brixy i in. 2011: 1) niejako popycha ją w kierunku 

samodzielności gospodarczej. 

Pogląd ten, który operuje podobnymi argumentami jak w uję-

ciu opartym o dychotomiczny podział na zakładanie działalności 

postrzegane jako szansa lub konieczność, słusznie krytykuje Jahusz 

(2010: 115). Zwraca on uwagę na przykład na to, że nie zawsze dzi-

ałalność gospodarcza podejmowana pierwotnie nie z własnej woli, 

musi wynikać z trudnej sytuacji. Może być tak np. w przypadku  

pojawienia się oferty przejęcia firmy lub pracy w firmie rodzinnej 

(por. również rozdział 2.1). 

Ukazanie całości motywów podejmowania działalności gospodar-

czej stanowi ogromne wyzwanie dla badaczy zajmujących się tym 

zagadnieniem. To samo dotyczy badań nad charakterystyką firm 

zakładanych przez migrantów. Studia porównawcze ukierunkowane 

na badania działalności gospodarczej podejmowanej przez Niem-

ców oraz przez migrantów wskazują na to, że przedsiębiorczość 

wśród migrantów w Niemczech jest dość heterogeniczna i obejmu-

je różne branże od drobnych usług do praktyki lekarskiej. Podobnie 

zróżnicowany jest poziom wykształcenia przedsiębiorców – od braku 

wykształcenia do wykształcenia akademickiego. Mimo tego hetero-

genicznego charakteru określono cechy typowe dla przedsiębiorstw 

prowadzonych przez migrantów, jak np.: słabszy poziom kapitału 

ludzkiego w takich sferach jak wykształcenie, doświadczenie 

zawodowe, kwalifikacje formalne, wiedza ekonomiczna czy 

znajomość języków obcych (np.: Leicht 2005), korzystanie z takich 

zasobów etnicznych jak funkcjonowanie w obrębie grupy etnicznej, 

solidarność etniczna czy więzi rodzinne oraz niszowy profil z etnicz-

nie profilowaną ofertą towarów  (np.: BMWi 2007: 1, EXZEPT 2004: 

6; por. Nowicka 2010). Wskazuje się też na niezbyt dużą wielkość 

przedsiębiorstw - migranci najczęściej prowadzą firmy jednoosobo-

we (64% przedsiębiorców z zagranicznym obywatelstwem nie zat-

rudnia pracowników, podczas gdy w przypadku Niemców udział firm 

jednoosobowych wynosi 56% (por. Mai/Marder-Puch 2013: 493), 

a także na niewielki wkład kapitałowy. Migrantom rzadko przyzna-

wane są kredyty, ponieważ z perspektywy banków nie posiadają 

oni dostatecznych zabezpieczeń. Z tego względu wielu chętnych do 

podjęcia działalności gospodarczej próbuje pokryć zapotrzebowanie 

kapitałowe za pomocą pożyczek od krewnych (por. EXZEPT 2004: 

12). I wreszcie ostatnią typową cechą podejmowania działalności 

gospodarczej przez migrantów jest niedostateczny dostęp do infor-

macji i programów pomocowych. Informacje na temat zakładania 

działalności gospodarczej emigranci pozyskują często wyłącznie od 

przyjaciół i znajomych. Nie korzystają oni prawie w ogóle z ofert  

publicznych instytucji doradczych, jak i ofert medialnych (por. BMWi 

2007: 1). Tło kulturowe utrudnia niektórym migrantom przyznanie 

się do słabości i braków np. w biznesplanie, ponieważ obawiają się, 

że mogłoby to ich skompromitować (por. BMWi 2007: 1).

Nowicka (2010) krytykuje ten sposób prowadzenia badań porów-

nawczych, wskazując na niedopuszczalne uproszczenia w post-

rzeganiu przedsiębiorczości wśród migrantów i niedostateczne 

uwzględnienie heterogeniczności grup etnicznych (np. odnośnie 

pochodzenia, wieku, wykształcenia, płci, produktów, strategii  

kierowniczej). Pisze ona: „Ten rodzaj heterogeniczności zakładany 

jest w przypadku społeczeństwa rodzimego, podczas kiedy migran-

tom przypisuje się stosunkową homogeniczność” (Nowicka 2010: 

40). 

KAPITEL 3 // UNTERNEHMERTUM
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Diese Diskussion findet sich auch in der Erforschung von Motiv-

lagen migrantischer Unternehmer in Deutschland wieder. For-

schungen zu migrantischen Gründungen in Deutschland benennen  

häufig Unterschiede zwischen Unternehmertum von Migranten 

und Deutschen bzw. identifizieren typische Charakteristika und  

suchen nach Motiven für die vergleichsweise höhere Gründungs-

neigung von Migranten. Eine verbreitete Klassifizierung unterschei-

det Push- und Pullfaktoren (z.B. im GEM, Mai/Marder-Puch 2013,  

EXZEPT 2004: 6).13 Da die Erwerbslosenquote unter Migranten 

höher ist als unter Nicht-Migranten, kann Selbstständigkeit, wenn  

der Zugang zum Arbeitsmarkt z.B. durch mangelnde Anerkennung 

ausländischer Qualifikationen erschwert ist, eine Alternative zur 

Arbeitslosigkeit sein. Die Rahmenbedingungen schieben die Perso-

nen gleichermaßen in die Selbstständigkeit (Push-Faktoren). Von 

Pull-Faktoren spricht man hingegen, wenn der Schritt in die Selbst-

ständigkeit aus innerem Antrieb erfolgt. Die persönliche Neigung,

z.B. durch vorhandene positive Rollenvorbilder (vgl. Brixy et al. 2011: 

1), zieht eine Person in die Selbstständigkeit.

Diese Sicht, die konform zur dichotomen Unterscheidung von 

Not- und Chancengründungen argumentiert, wird zurecht von  

Jahusz (2010: 115f.) kritisiert, der etwa darauf hinweist, dass 

nicht jede zunächst ungewollte, unerwartete Selbstständigkeit 

zwingend aus der Not heraus erfolgen muss, wenn sich z.B. ein 

Angebot zur Übernahme eines Geschäfts oder die Mitarbeit im  

Familienbetrieb ergibt (vgl. dazu auch Kapitel 2.1).

Diese Komplexität der Motivlagen abzubilden, ist eine große 

Herausforderung für die Gründungsforschung. Gleiches gilt für 

die Erforschung der Charakteristika migrantischer Gründungen. 

Vergleichende Studien zwischen deutschen und migrantischen 

Gründungen weisen meist darauf hin, dass Gründungen von  

Migranten in Deutschland durchaus heterogen seien: Die Bran-

chenwahl reicht von kleinen Dienstleistungen bis zur Arztpraxis. 

Ebenso differenziert sei der Bildungsstand der Gründer von keiner 

bis zur akademischen Ausbildung. Dennoch benennen sie meist 

für migrantische Unternehmen charakteristische Besonderheiten, 

etwa die schlechtere Ausstattung mit Humankapital wie Bildung, 

Berufserfahrung, formaler Qualifikation, betriebswirtschaft-li-

chen oder Sprachkenntnissen (z.B. Leicht 2005), den Einsatz eth-

nischer Ressourcen wie Vernetzung innerhalb der ethnischen 

Gruppe, innerethnische Solidarität oder Familienzusammenhalt, 

Nischenpositionierung mit einem ethnisch profilierten Waren-

angebot (z.B. BMWi 2007: 1, EXZEPT 2004: 6; vgl. Diskussion zu 

ethnischen Unternehmen bei Nowicka 2010). Auch benennen 

sie die typischerweise geringe Unternehmensgröße: Migran-

ten seien oft solo-selbstständig (64 Prozent der Selbstständigen 

mit ausländischer Staatsbürgerschaft haben keine Mitarbei-

ter, während der Anteil bei den Deutschen bei 56 Prozent liegt  

(vgl. Mai/Marder-Puch 2013: 493). Einen weiteren  

Aspekt stellt der geringe Kapitaleinsatz dar: Darlehen wür-

den selten bewilligt, da aus Sicht der Banken oft Sicherhei-

ten fehlen. Viele Gründungswillige versuchen deswegen, ih-

ren Kapitalbedarf mit Hilfe von Verwandten zu decken (vgl.  

EXZEPT 2004: 12f.). Schließlich wird auf den unzureichenden Zu-

gang zu Information und Förderung hingewiesen: Migranten infor-

mierten sich oft ausschließlich bei Freunden und Bekannten über 

das Thema Existenzgründung. Öffentliche Beratungseinrichtungen 

sowie mediale Angebote würden nicht oder nur sehr zögerlich 

angenommen (vgl. BMWi 2007: 1). Der kulturelle Hintergrund  

erschwere es zudem einigen Migranten, Schwächen, etwa im Bu-

sinessplan, zuzugeben, und sich auf diese Weise „bloßzustellen“ 

(vgl. BMWi 2007: 1). 

Nowicka (2010) kritisiert diese Art der vergleichenden Untersu-

chung, da sie migrantische Existenzgründung unzulässig verkürze 

und die Heterogenität der ethnischen Gruppen (z.B. hinsichtlich 

Herkunft, Alter, Bildung, Geschlecht, Produkten, Führungsstrate-

gie) vernachlässige: „Diese Art der Heterogenität wird bei der Auf-

nahmegesellschaft vorausgesetzt, den MigrantInnen schreibt die 

Forschung jedoch eine relative Homogenität zu“ (Nowicka 2010: 

40).
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 3.1.2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MIGRANTÓW W POLSCE 

 3.2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET

 3.2.1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET NIEMIECKICH

Problem migracji niemieckich przedsiębiorczyń do Polski 

jest słabo rozpoznany. Istnieją statystyki dotyczące napływu 

kapitału niemieckiego do Polski, które publikuje Narodowy Bank  

Polski (2012) i Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych  

(2012), według których wśród 500 największych firm zagranicznych 

w Polsce większość (ok. ¾) to firmy z kapitałem niemieckim. Trudno 

ocenić natomiast jaki odsetek wśród niemieckich przedsiębiorców 

w Polsce stanowią kobiety. Z analizy własnej dotyczącej składu 

zarządów firm z udziałem kapitału niemieckiego wynika, że  

tylko w ok. 5% z nich w zarządzie zasiadają kobiety. Przedstawiciele 

funkcjonujących w Polsce instytucji, którzy mają najlepsze rozez-

nanie w problematyce związanej z niemiecką przedsiębiorczością 

W powyższej części pokazano, że w grupie migrantów kobiety 

odgrywają coraz większą rolę, a fakt ten dostrzegany jest zarówno 

przez przedstawicieli polityki jak i nauki, co znajduje swe odzwier-

ciedlenie w prowadzonych badaniach. Odnosi się to także do gru-

py kobiet aktywnych w biznesie. Ich zaangażowanie w działalność 

gospodarczą  stanowi przedmiot zarówno debat publicznych jak i 

naukowych prowadzonych tak w Polsce jak i w Niemczech.

Porównanie między Niemcami i Polską wskazuje na pierwszy rzut 

oka na liczne paralele w pozycji zawodowej kobiet. Kiedy jednak 

spojrzy się głębiej, ujawniają się także różnice. I tak w obu krajach 

nierówne traktowanie kobiet na polu zawodowym objawia się 

np., choć w różnym stopniu, w różnicach w wysokości zarobków. 

Z danych Eurostatu (2012) wynika, że w roku 2011 zarówno w 

gospodarczą w Polsce (m.in. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-

Handlowa) stwierdzili, że biznes prowadzony przez Niemki w  

Polsce nie jest analizowany i ewidencjonowany. Opinie te 

potwierdziła również członkini zarządu Europejskiego Forum 

Właścicielek Firm. Stąd m.in. wynikają trudności z ustaleniem licz-

by niemieckich przedsiębiorczyń w Polsce.

Niemczech jak i w Polsce kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. O 

ile jednak Niemcy należą do tych krajów europejskich, w których 

dysproporcje te są największe (tu kobiety zarabiają o 22% mniej niż 

mężczyźni), o tyle Polska jest wśród tych państw, gdzie różnica ta 

jest najmniejsza (4,5%). 

W obu krajach liczba kobiet przedsiębiorczyń jest niższa od liczby 

prowadzących firmę mężczyzn. Podczas gdy w Polsce udział kobiet 

przedsiębiorczyń w ogólnej liczbie kobiet aktywnych zawodowo 

wynosi ok. 19,9% (w przypadku mężczyzn 25,1%), to w Niemczech 

jest on wyraźnie mniejszy i wynosi ok 8,4% (w przypadku mężczyzn 

14,4%) (por. OECD Factbook 2012). 

Sytuacji w obu krajach poświęcone są kolejne rozdziały.

W Niemczech statystki wskazują na przeważająco męski charak-

ter przedsiębiorczości. Według GEM (por. Sternberg i in. 2013: 

6) liczba zakładanych firm TEA (por. wyjaśnienie w rozdziale 3) 

kształtuje się w przypadku mężczyzn na poziomie 7,2%, podczas 

gdy w odniesieniu do kobiet wynosi ona jedynie 3,5%. Zwraca 

uwagę również fakt, że liczba przedsiębiorców mężczyzn od lat 

stale rośnie, natomiast liczba kobiet prowadzących firmy od 2008 

roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Tylko co piąta nowo ot-

wierana firma i tylko co dziesiąta firma z branży technologicznej 

zakładana jest z inicjatywy kobiet (por. Haase/Lautenschläger/

Thomas 2011), GEM wskazuje na fakt, że choć różnice między ko-

bietami i mężczyznami w inicjowaniu zakładania przedsiębiorstw 

istnieją także w porównywanych krajach (por. Sternberg i in. 2013: 

12), to zwraca uwagę szczególnie wyraźna różnica między płciami 

w Niemczech (15 pozycja pośród 24 porównywanych krajów).  

W Niemczech na każdą kobietę przedsiębiorczynię przypada po-

nad dwóch mężczyzn (stosunek 1:2,0). W wiodącej w zestawieniu 

Szwajcarii stosunek ten jest o wiele bardziej wyrównany (1:1,2). 

KAPITEL 3 // UNTERNEHMERTUM
ROZDZIAŁ 3 // PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 3.1.2 MIGRANTISCHES UNTERNEHMERTUM IN POLEN

 3.2 UNTERNEHMERTUM VON FRAUEN

 3.2.1 DEUTSCHES FRAUENUNTERNEHMERTUM

Die Migration deutscher Unternehmerinnen nach Polen ist nur 

schwach erforscht. Es gibt Statistiken über den Zufluss deutschen 

Kapitals nach Polen, die die Nationalbank Polens (Narodowy Bank 

Polska 2012) und die Polnische Agentur für Information und Aus-

landsinvestitionen (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagra-

nicznych 2012) publizieren, laut denen unter den 500 größten 

ausländischen Firmen in Polen die Mehrheit (ca. ¾) Unternehmen 

mit ausländischen Kapital sind. Es ist hingegen schwer zu beur-

teilen, welchen Prozentsatz unter den deutschen Unternehmern 

in Polen Frauen ausmachen. Aus der Eigenanalyse bezüglich der 

Zusammensetzung der Vorstände/Geschäftsführungen von Un-

ternehmen mit ausländischem Kapitalanteil geht hervor, dass nur 

Es konnte gezeigt werden, dass in der Gruppe der Migranten Frau-

en eine zunehmend wichtige Rolle spielen, die auch von Politik 

und Forschung erkannt wird und in Forschungsaktivitäten mündet. 

Gleiches gilt für die Gruppe der unternehmerisch aktiven Frauen: 

Ihr wirtschaftliches Engagement ist Gegenstand gesellschaftlicher 

wie wissenschaftlicher Debatten in Polen wie in Deutschland. 

Im Ländervergleich zwischen Deutschland und Polen zeigen sich 

auf den ersten Blick viele Parallelen in der beruflichen Stellung 

der Frau. Ein zweiter Blick offenbart allerdings auch Unterschiede.  

So manifestieren sich in beiden Ländern berufliche Ungleichbe-

handlungen der Frauen in Einkommensdisparitäten – allerdings 

in unterschiedlichem Ausmaß. Aus den Daten von Eurostat (2012) 

geht hervor, dass 2011 sowohl in Deutschland als auch in Polen 

in ca. 5 Prozent von ihnen Frauen Mitglieder im Vorstand/in der  

Geschäftsführung sind. Vertreter der in Polen tätigen Institutio-

nen, denen die mit dem deutschen Unternehmertum in Polen ver-

bundene Problematik (u.a. die Deutsch-Polnische Industrie- und 

Handelskammer) am besten bekannt ist, haben festgestellt, dass 

die von deutschen Frauen in Polen geführten Unternehmen nicht 

analysiert oder speziell erfasst werden. Diese Meinungen bestä-

tigte auch ein Mitglied des Vorstandes des Europäischen Unter- 

nehmerinnenforums (Europejskie Forum Właścicielek Firm). Hier-

aus ergeben sich u.a. die Schwierigkeiten, die Zahl der deutschen 

Unternehmerinnen in Polen zu ermitteln.

Frauen weniger verdienen als Männer. Während Deutschland  

jedoch in Europa eines der Länder mit den größten Disproportio-

nen ist - hier verdienen Frauen 22 Prozent weniger als Männer – , 

ist Polen eines mit den geringsten Diskrepanzen (4,5 Prozent).

In beiden Ländern ist die Quote der selbstständigen Frauen  

geringer als die der selbstständigen Männer. Während in Polen der 

Anteil selbstständiger Frauen an der Gesamtzahl aller arbeiten-

den Frauen bei 19,9 Prozent liegt (Männer 25,1 Prozent), ist er in 

Deutschland mit 8,4 Prozent (Männer 14,4 Prozent) deutlich nied-

riger (vgl. OECD Factbook 2012). 

Die nächsten Kapitel beschreiben differenziert die Situationen in 

den beiden Nachbarländern. 

In Deutschland zeigen die Statistiken: Unternehmertum ist vor-

nehmlich männlich. Laut GEM (vgl. Sternberg et al 2013: 6) beträgt 

die TEA-Gründungsquote (vgl. Erklärung Kapitel 3) bei Männern 

7,2 Prozent, während sie bei Frauen nur bei 3,5 Prozent liegt. 

Auffällig auch, dass die Quote männlicher Gründer seit Jahren 

steigt, während die der Frauen seit 2008 in etwa stagniert. Nur 

jedes fünfte Start-Up und jede zehnte Technologiefirma wer-

den in Deutschland von Frauen initiiert (vgl. Haase/Lautenschlä-

ger/Thomas 2011). Der GEM macht darauf aufmerksam, dass es 

Gründungsunterschiede zwischen Männern und Frauen auch in 

Vergleichsländern gebe (vgl. Sternberg et al. 2013: 12), auffällig 

jedoch sei, dass der Unterschied zwischen den Geschlechtern in 

Deutschland besonders hoch ist (Rang 15 von 24 Vergleichslän-

dern): Während in Deutschland auf jede Gründerin zwei Män-

ner kommen (Quote 1:2,0), ist das Verhältnis beim Spitzenreiter 

Schweiz viel ausgeglichener (Quote: 1:1,2). Der GEM konstatiert 

2013: „Falls es … das Ziel der Gründungsförderungspolitik sein  

sollte, das Gründungspotential stärker auszuschöpfen, also mehr 
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W 2013 roku GEM komentuje to następująco: „Jeśliby […] celem 

polityki wspierania przedsiębiorczości miało być większe wy-

korzystanie potencjału twórczego, czyli przekonanie większej li-

czby dotychczas zatrudnionych w zależnym stosunku pracy lub 

osób niezatrudnionych do podjęcia działalności gospodarczej, 

to sensowne byłoby skoncentrowanie się na udzielaniu tego  

wsparcia kobietom, jako że tu ów potencjał najwyraźniej wykor-

zystywany jest słabiej niż w przypadku mężczyzn” (por. Sternberg 

i in. 2013:12). Podobne postulaty formułowano już przed ponad 

dziesięcioma laty. Zwracano wówczas uwagę na to, że działania 

podejmowane w celu wspierania przedsiębiorczości powinny być 

silniej ukierunkowane na kobiety, aby bardziej niż dotychczas 

motywować tę grupę do samodzielności gospodarczej (Sternberg 

i in. 2000: 38). I rzeczywiście w minionych latach w Niemczech 

podejmowano różne działania, których zadaniem było celowe 

wspieranie przedsiębiorczości kobiet (np.: bundesweite agen-

tur für gründerinnen (bga), wydanie specjalne ogólnokrajowych 

badań statystycznych Mikrozensus ukierunkowanych na określenie 

stanu przedsiębiorczości, tworzenie ukierunkowanych na kobiety 

instytucji doradczych, inicjatywa „Women’s Way of Entrepreneur-

ship”, program badawczy „Power für Gründerinnen“ [„Siła dla 

przedsiebiorczyń”]). Według danych rządu federalnego w latach 

1998-2005 w działania wspierające kobiecą przedsiębiorczość zain-

westowano ponad 1 miliard euro (por. Bührmann i in. 2010a: 9). 

Między płciami nadal jednak istnieje „przepaść”, nazywana z an-

gielska Gender-Gap. 

Przyczyny tego stanu są trudne do zidentyfikowania, wpływa 

na to wiele czynników. Teoretycy jak i praktycy podkreślają, że  

znacznie różnią się od siebie życiorysy i warunki życia kobiet i 

mężczyzn oraz, że kobiety decydując się na założenie firmy kierują 

się innymi motywami niż mężczyźni, a ich firmy mają specyficzną  

charakterystykę (por. Bonacker i in. 2002: 87, BMWi 2006, Chlos-

ta i in. 2007, Cholotta 2007, Lauxen-Ulbrich/Leicht 2005, OptExist 

2009, Tchouvakhina 2004):

 W wyniku mniejszego doświadczenia zawodowego (np. na 

skutek przerw w pracy zarobkowej po porodzie) częściowo 

występują braki w „know-how”, niewystarczające są kwali-

fikacje, a także brakuje doświadczenia na stanowiskach kie-

rowniczych i w prowadzeniu negocjacji. Przy (ponownym) 

wchodzeniu w (samodzielne) życie zawodowe kobiety muszą 

nieco „nadrobić“, aby nadążyć za zmianami, które zaszły w ich 

zawodzie w okresie przerwy.

 Kobiety miewają trudności z uzyskaniem kredytu, ponieważ 

często nie mogą zaproponować żadnych zabezpieczeń, a 

niewielkie kwoty kredytu są z reguły dla banków niezbyt 

atrakcyjne. 

 Wiele przedsiębiorczyń musi odnaleźć się w sytuacji podwój-

nego obciążenia pracą zawodową i życiem rodzinnym. Naro-

dziny dziecka mogą być bodźcem do zmiany i założenia własnej 

działalności gospodarczej. Kobiety widzą w tym szansę na 

elastyczne kształtowanie czasu pracy. Jednak dotyczy to raczej 

przedstawicielek wolnych zawodów niż osób prowadzących 

działalność, w ramach której zobowiązane są np. do przestrze-

gania godzin otwarcia sklepów. Na działalności gospodarczej 

często opiera się strategia życiowa kobiet. Umożliwia im ona 

stworzenie sobie dostosowanego do ich potrzeb miejsca pracy, 

które pozwoli im wywiązywać się z obowiązków gospodyni 

domowej, matki, partnerki i przedsiębiorczyni. W przypadku 

mężczyzn decyzja o założeniu firmy ma natomiast często cha-

rakter czysto zawodowy. 

 Kobiety nie mają zwykle tak rozbudowanych sieci kontaktów i 
powiązań i w mniejszym stopniu wykorzystują istniejące oferty 
włączania się w istniejące sieci społeczne. 

 Jak wykazały badania, jedną z przyczyn różnic między 
przedsiębiorczyniami i przedsiębiorcami jest dominujący męski 
wizerunek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest  „doświadczonym 
i czynnym zawodowo mężczyzną bez historii migracyjnej […], 
dysponuje odpowiednim kapitałem finansowym […], posiada 
gruntowną wiedzę fachową oraz odpowiednie wykształcenie 
[…], nie ma innych zobowiązań […], może/chce całkowicie 
poświęcać się swojemu przedsiębiorstwu […], jest członkiem od-
powiedniej sieci społecznej […], założenie firmy planował długo 
i dokładnie […] oraz dąży do szybkiej i silnej ekspansji swojego 
przedsiębiorstwa (Bührmann i in. 2008: 4). 

 Przedsiębiorczość kobiet nie jest społecznie akceptowana w 
dostatecznym stopniu, dlatego też nie ma wykształconych 
wzorców. W efekcie kobiety nie są dostatecznie zachęcane do 
zakładania działalności gospodarczej. 

Należy tu powtórzyć to, co stwierdzono już przy opisie 

przedsiębiorczości migrantów: kategoryzujące określanie cech 

i warunków ramowych może pomóc w nakreśleniu orientacyj-

nego obrazu tego kompleksowego fenomenu społecznego. Nie 

można jednak na tym poprzestać, ponieważ takie ujęcie niesie 

ze sobą niebezpieczeństwo uproszczeń i stereotypizacji. Haber/

Richter (2010: 67) słusznie ostrzegają w tym kontekście przed 

mówieniem w odniesieniu do przedsiębiorców-migrantów o ge-

neralnej potrzebie wsparcia i niedostatecznym uwzględnieniem 

różnorodności zarówno działalności gospodarczej jak i samych 

typów przedsiębiorców. 

bislang abhängig oder gar nicht beschäftigte Personen zu einer 

Gründung zu bewegen, dann macht es Sinn, sich auf die Unter-

stützung von Frauen zu fokussieren – denn hier ist das Potential 

offenbar weniger gut ausgeschöpft als unter Männern“ (Stern-

berg et al. 2013:12). Eine ähnliche Forderung wurde allerdings 

bereits vor mehr als zehn Jahren geäußert, als darauf hingewie-

sen wurde, dass Maßnahmen der Gründungsförderung verstärkt 

auf die Zielgruppe der weiblichen Bevölkerung ausgerichtet 

werden müssten, um Frauen stärker als bisher zum Schritt in die  

Selbstständigkeit zu motivieren (vgl. Sternberg et al. 2000: 38). 

Tatsächlich wurden in den vergangenen Jahren verschiedene 

Maßnahmen zur gezielten Förderung der Gründung durch Frau-

en in Deutschland ergriffen (z.B. bundesweite agentur für grün-

derinnen (bga), Sonderauswertung Mikrozensus im Gründungs- 

geschehen, Aufbau frauenspezifischer Beratungseinrichtungen, 

Initiative „Women’s Way of Entrepreneurship“, Forschungsför-

derprogramm „Power für Gründerinnen“). Laut Bundesregierung 

wurden zwischen 1998 und 2005 über 1 Mrd. Euro in die För- 

derung weiblichen Unternehmertums investiert (vgl. Bührmann et 

al. 2010a: 9f.) – den Gender-Gap gibt es weiterhin. 

Die Ursachen für diese Kluft zwischen den Geschlechtern sind 

nicht leicht zu identifizieren. Es ist annehmbar, dass verschiedene  

Faktoren zusammen wirken. Theoretiker aus der Wissenschaft 

wie Praktiker aus der Gründungsberatung betonen, dass sich Le-

bensentwürfe und Lebensumstände von Frauen und Männern 

unterscheiden und dass Frauen aus anderen Motiven gründen als 

Männer und ihre Selbstständigkeit andere Charakteristika aufwei-

sen (vgl. etwa Bonacker et al. 2002: 87, BMWi 2006, Chlosta et al. 

2007, Cholotta 2007, Lauxen-Ulbrich/Leicht 2005, OptExist 2009, 

Tchouvakhina 2004): 

 Durch weniger Berufserfahrung (z.B. durch Erwerbsunter-

brechungen nach der Geburt von Kindern) treten z.T. „Know-

how-Lücken“ auf, betriebswirtschaftliche Qualifikationen, 

Führungs- und Verhandlungserfahrung fehlen. Beim (Wie-

der)Eintritt ins (selbstständige) Berufsleben müssen die  

Frauen Weiterentwicklungen in ihrem Beruf „nachholen“, die  

während der Erwerbsunterbrechung stattgefunden haben.

 Frauen haben häufig Probleme, Kredite zu erhalten. Die Grün-

de: Sie können oft keine Sicherheiten bieten und kleinere  

Kreditvolumina sind für Banken in der Regel weniger attraktiv.

 Viele Existenzgründerinnen müssen mit der Doppelbelastung 

durch Familie und Beruf zurechtkommen. Die Geburt eines  

Kindes kann Anlass für den Wechsel in eine selbstständige 

Tätigkeit sein. Damit verfolgen Frauen das Ziel, sich ihre Zeit 

flexibler einteilen zu können. Dies gilt jedoch eher für Freibe-

ruflerinnen als für Gewerbetreibende, die etwa an Ladenöff-

nungszeiten gebunden sind. Darum gründen Frauen häufiger 

im Zu- oder Nebenerwerb, um die Familie (und/oder eine 

weitere berufliche Tätigkeit) mit einer selbstständigen Tätig-

keit zu vereinbaren. Während Frauen Selbstständigkeit oft als 

Lebensstrategie sehen, die  ihnen die Chance auf einen maß-

geschneiderten Arbeitsplatz, der sie ihre Aufgaben als Haus-

frau, Mutter, Partnerin und Unternehmerin vereinbaren lässt, 

ermöglicht, sehen Männer Selbstständigkeit oft als rein beruf-

liche Entscheidung. 

 Frauen bringen oft weniger Netzwerkkontakte mit bzw. nutzen 

bestehende Vernetzungsangebote weniger. 

 Das Image des Gründers ist männlich: Eine Ursache für die 

Unterschiede zwischen den unternehmerisch tätigen Frauen 

und Männern liegt im maskulinen Bild des Unternehmers. Ein 

Unternehmer ist „ein berufserfahrener, erwerbstätiger Mann 

ohne Migrationshintergrund […], [verfügt] über angemessenes 

ökonomisches Kapital […], [hat] profunde unternehmerische 

Fachkenntnisse sowie eine entsprechende (Berufs-)Ausbildung 

[…], [ist] nicht anderweitig (familiär) verpflichtet […], [kann/

will] sich rast- und ruhelos seinem Unternehmen widmen 

[…], [ist] in ein entsprechendes soziales Netzwerk eingebun-

den […], [hat] die Gründung von langer Hand geplant […] und 

[strebt] eine starke und schnelle Unternehmensexpansion an“ 

(Bührmann et al. 2008: 4). Auch wenn die Berichterstattung 

in den Medien über Unternehmensgründungen von Frauen 

zugenommen hat, bleibt der typische Unternehmer weiterhin 

männlich. 

 Da Unternehmensgründung als Erwerbstätigkeit für Frauen 

wenig gesellschaftliche Akzeptanz erfährt, fehlen Rollenvorbil-

der, auch werden Frauen zu wenig ermutigt, sich selbstständig 

zu machen. 

Was bereits für die Beschreibung migrantischen Unternehmer-

tums festgestellt wurde, muss hier erneut betont werden: Die  

kategorisierende Benennung von Eigenschaften und Rahmenbedin-

gungen kann helfen, einen ersten Eindruck von komplexen sozialen  

Phänomenen zu erhalten. Sie darf sich aber nicht darin erschöpfen, 

da sie sonst der Gefahr unzureichender Verkürzung und Stereoty-

pisierung ausgesetzt ist. Haber/Richter (vgl. 2010: 67f.) warnen da-

her zu Recht davor, weiblichen und/oder migrantischen Gründern 

eine generelle Unterstützungsbedürftigkeit zu unterstellen und der 

Vielfalt der unternehmerischen Aktivitäten und der Diversität von 

UnternehmerInnentypen nicht hinreichend Rechnung zu tragen.
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Abbildung 1 // Hauptbeweggründe von Frauen und Männern, eine eigene Firma zu gründen.
Quelle: Lisowska, E. (2006): Przedsiębiorczość w nowej roli. Nowe Życie Gospodarcze, nr 22, s. 7.
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JAHR GESCHLECHT

FRAU MANN

MOTIVIERENDER FAKTOR

Hauptbeweggründe von Frauen und Männern, eine eigene Firma zu gründen (Stand 2005,  Angaben in %)In der polnischen Gesellschaft  ist nach wie vor – sowohl bei Frauen 

als auch bei Männern – die Überzeugung stark verwurzelt, dass 

zwischen beiden Geschlechtern natürliche Unterschiede existi e-

ren, die sich in unterschiedlichen Erwartungen an Verhaltenswei-

sen und Lebensentscheidungen von Frauen und Männern mani-

festi eren. Diesen Ansichten nach sind Frauen dafür prädesti niert, 

die Pfl ichten der Mutt er und Ehefrau zu erfüllen, Männer dagegen 

sind für die berufl iche Laufb ahn besti mmt (vgl. Godowska 2011: 

67). Wenn in Polen aktuell die Akzeptanz dafür wächst, dass Frauen 

berufl iche Arbeit mit der Arbeit im Haus verbinden, liegt der Grund 

dafür in erster Linie in ökonomischen Notwendigkeiten, da das Ein-

kommen der Frauen ein wichti ger Bestandteil des Haushaltsein-

kommens ist (vgl. ebd.). Das Bewusstsein natürlicher Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern spiegelt sich zum Teil in der Situati on 

auf dem Arbeitsmarkt wider, etwa in Form von Einkommensdis-

paritäten und Unterschieden bei den Beförderungschancen zwi-

schen den Geschlechtern. So verdienen polnische Frauen im 

Schnitt  etwa fünf Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen 

(vgl. Kapitel 3.2). In einer solchen Situati on erscheint es Frauen mit-

unter leichter, eine eigene Firma zu gründen als in Unternehmen 

durch die „gläserne Decke” eine Führungspositi on zu erlangen. 

Aber: Auch wenn die Polinnen selbst zu den „unternehmerischs-

ten“ Frauen in ganz Europa gehören (vgl. Czajkowska 2009:415), 

ist der stati sti sche polnische Unternehmer dennoch ein Mann. Nur 

35 Prozent der Selbstständigen sind Frauen. Im Gegenzug nehmen 

Frauen häufi ger als Männer Lohnarbeit auf. Wenn sie sich für die 

Selbstständigkeit entscheiden, schaff en sie seltener Arbeitsplätze 

und wachsen seltener mit ihren Unternehmen (vgl. Raport … 2012: 

92f.). 

Eine Firma zu gründen, ihr die entsprechenden Finanzierungsquel-

len zu sichern, relevante Gesetze und Vorschrift en, wirtschaft liche 

 3.2.2 POLNISCHES FRAUENUNTERNEHMERTUM

Entwicklungen zu kennen und vor der Konkurrenz zu bestehen, 

sind Herausforderungen, vor denen alle Unternehmer stehen. Eine 

Unternehmerin muss jedoch darüber hinaus den Herausforderun-

gen gewachsen sein, die aus ihrer Stellung in der Gesellschaft  resul-

ti eren, die ihre ökonomische Akti vität nach wie vor unter starken 

Einfl uss gesellschaft licher Stereotype stellt, die Arbeitsteilung und 

die sozialen Rollen der Geschlechter besti mmen (vgl. Ben-Yoseph 

et al. 1994: 28, Godowska 2011:66).

Wie auch in der deutschen Forschung unterscheiden polnische 

Wissenschaft ler verschiedene Moti vlagen für den weiblichen 

Schritt  in die Selbstständigkeit (vgl. Mizgalska 2007, vgl. dazu auch 

Marks-Bielska 2005: 330, Balcerzak-Paradowska u. a. 2003: 110, 

Lisowska 2006: 5): innere und äußere Moti ve. Zu den inneren 

Faktoren zählen: das Streben nach Selbstständigkeit, das innere 

Bedürfnis zu handeln, angemessen zu verdienen, „sein eigener 

Chef” zu sein, den persönlichen Ehrgeiz zu verwirklichen und zu do-

minieren, der Wunsch, den eigenen Wert zu beweisen, sowie Risi-

koneigung. Die äußeren Faktoren sind günsti ge Umstände auf dem 

Markt, Mangel an anderen Möglichkeiten, fehlende Zufriedenheit 

mit der bisherigen Arbeit, fehlende Entwicklungsmöglichkeiten, 

Arbeitslosigkeit, Beispiel der Eltern, die Familiensituati on, der 

Eff ekt der „gläsernen Decke”. 

Die Forschung in Polen zeigt: Männer und Frauen unterscheiden 

sich in ihren Moti vlagen bei der Aufnahme einer selbstständigen 

Täti gkeit: 
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Główne motywy, jakimi kierują się kobiety i mężczyźni przy zakładaniu własnej fi rmy (2005 r. %)
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LATA PŁEĆ

KOBIETA MĘŻCZYZNA

CZYNNIK MOTYWUJĄCY

Rysunek 1 // Główne motywy, jakimi kierują się kobiety i mężczyźni przy zakładaniu własnej fi rmy 
Źródło: Lisowska, E. (2006): Przedsiębiorczość w nowej roli. Nowe Życie Gospodarcze, nr 22, s. 7.

W polskim społeczeństwie, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn 

silnie zakorzenione jest przekonanie, że między płciami istnieją na-

turalne różnice, które uwidaczniają się w różnych oczekiwaniach 

w odniesieniu do sposobów zachowania się i decyzji życiowych 

kobiet i mężczyzn. Zgodnie z tymi przekonaniami kobiety są bar-

dziej predysponowane do wypełniania obowiązków matki i żony, 

mężczyźni zaś stworzeni są do robienia kariery (por. Godowska 

2011: 67). I jeśli obecnie w Polsce rośnie akceptacja dla kobiet, któ-

re łączą pracę zawodową z obowiązkami domowymi, to przyczy-

na tej zmiany leży głównie w konieczności ekonomicznej. Zarobki 

kobiet stanowią bowiem istotną część budżetu domowego (por. 

tamże). Świadomość naturalnych różnic między płciami odzwier-

ciedla się po części w sytuacji na rynku pracy, np. w formie różnic w 

wysokości zarobków i różnicach w możliwościach awansu między 

płciami. I tak polskie kobiety średnio zarabiają o około 5% mniej niż 

ich koledzy mężczyźni (por. rozdział 3.2). W takiej sytuacji kobietom 

wydaje się, że łatwiej założyć fi rmę niż przebić się przez „szklany 

sufi t” w fi rmie i osiągnąć pozycje kierownicze. Nawet jeśli Polki 

należą do tych Europejek, które wykazują największą skłonność do 

przedsiębiorczości (por. Czajkowska 2009: 415), to mimo to staty-

styczny polski przedsiębiorca jest mężczyzną. Kobiety stanowią je-

dynie 35% wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. 

To one jednak częściej niż mężczyźni podejmują pracę najemną. 

Jeśli decydują się na założenie działalności gospodarczej, rzad-

ziej tworzą miejsca pracy i rzadziej dążą do rozwoju swoich fi rm 

(por. Raport … 2012: 92-93).

 

Założenie fi rmy, zabezpieczenie jej odpowiednich źródeł fi nan-

sowania, zaznajomienie się z istotnymi przepisami i trendami na 

rynku oraz skuteczna walka z konkurencją – to wyzwania, przed 

którymi stoi każdy przedsiębiorca. Jednak kobieta-przedsiębiorca 

 3.2.2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET POLSKICH  

musi zmierzyć się także z wyzwaniami, które wynikają z jej 

pozycji w społeczeństwie. Społeczeństwo zaś nadal postrzega jej 

działalność gospodarczą przez pryzmat stereotypów społecznych, 

które określają role społeczne płci i podział pracy między nimi (por. 

Ben-Yoseph i in. 1994: 28, Godowska 2011: 66).

Zarówno niemieccy, jak i polscy naukowcy dzielą motywy, który-

mi kierują się Polki zakładając przedsiębiorstwa, na motywy 

wewnętrzne i zewnętrzne (Mizgalska 2007, por. również 

Marks-Bielska 2005: 330, Balcerzak-Paradowska i in. 2003: 110, 

Lisowska 2006: 5). Do motywów wewnętrznych zalicza się dąże-

nie do samodzielności, wewnętrzną potrzebę aktywności i odpo-

wiednich zarobków, chęć bycia sobie samemu szefem, potrzebę 

realizacji swoich ambicji, chęć potwierdzenia własnej wartości, a 

także skłonność do ryzyka. Czynniki zewnętrzne zaś to: korzystne 

warunki na rynku, brak innych możliwości, niezadowolenie z doty-

chczasowej pracy, brak możliwości rozwoju, bezrobocie, przykład 

ro-dziców, sytuacja rodzinna, syndrom „szklanego sufi tu”.

Badania prowadzone w Polsce pokazały, że mężczyźni i kobiety 

różnią się, jeśli chodzi o motywacje przy zakładaniu działalności 

gospodarczej.  
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Zarówno kobiety jak i mężczyźni zakładają własne fi rmy, ponieważ 

chcą samodzielnie podejmować decyzje. Istotnym czynnikiem 

jest także chęć uzyskania wyższych zarobków. Kobiety częściej 

niż mężczyźni dążą do wykorzystania swojego doświadczenia za-

wodowego; silniejszą motywację stanowi dla nich też zagrożenie 

bezrobociem. 

Generalnie można stwierdzić, że Polki coraz częściej mają wrażenie, 

że świat biznesu stwarza im szanse na samorealizację i możliwość 

sprawdzenia samej siebie. Rosnący poziom wykształcenia, zmiany 

w stylu życia oraz stopniowe reformy społeczne prowadzą do tego, 

że kobiety coraz częściej podejmują pracę z przyczyn autotelicz-

nych (por. Gładys-Jakubik/Górak-Sosnowska 2007: 7).

Zwraca uwagę fakt, że literatura przedmiotu częściej wskazu-

je na przeszkody i trudności niż na szanse i możliwości rozwo-

ju przedsiębiorczości wśród kobiet. Lisowska (2006) wymienia 

następujące utrudnienia: 

1. Bariery społeczne – społecznie uwarunkowane stereoty-

py, według których powołaniem kobiety jest małżeństwo i 

macierzyństwo, a jej miejsce jest w domu przy rodzinie; ste-

reotypy te towarzyszą kobiecie w procesie jej socjalizacji 

w domu i w szkole. Jednym ze skutków jest niskie poczucie 

własnej wartości, które stanowi poważne utrudnienie przy 

podejmowaniu decyzji o założeniu fi rmy, a także w myśleniu 

biznesowym.

2. Bariery edukacyjne – brak informacji oraz szczegółowej wiedzy 

o tym, jak założyć fi rmę, jak ją prowadzić i z sukcesem rozwijać. 

Dotyczy to zwłaszcza społeczności małych i średnich miast oraz 

obszarów wiejskich, a także kobiet z niższym wykształceniem.

3. Bariery ekonomiczne – stosunkowo wysokie obciążenie po-

datkami oraz zmieniające się przepisy podatkowe, brak 

reguł etycznego zachowania na rynku, brak korzystnych 

systemów udzielania kredytów dla sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw.

4. Bariery instytucjonalne – zbyt duża liczba czynności, które trze-

ba wykonać w celu założenia fi rmy, niejasne reguły dotyczących 

funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, 

niewydolność sądów, skomplikowane i zbyt często zmieniające 

się przepisy.

Bariery ekonomiczne, instytucjonalne i edukacyjne dotyczą w 

podobnym stopniu kobiet, jak i mężczyzn. Bariery społeczne zaś 

dotyczą wyłącznie kobiet.

Natomiast Budrowska (2004) dzieli przeszkody blokujące karierę 

kobiet na trzy grupy: bariery pierwszego stopnia – bariery 

wewnętrzne, bariery drugiego stopnia – uwikłanie w tradycyjne 

role społeczne, bariery trzeciego stopnia – bariery zewnętrzne.

Do barier wewnętrznych należy głównie brak wiary kobiet we 

własne siły i możliwości oraz strach przed obejmowaniem istotnych 

pozycji w fi rmie, potrzebę akceptacji oraz trudności z artykulacją 

problemów.

Frauen wie Männer gründen ihre eigenen Firmen, weil sie eigen-

ständig Entscheidungen treff en wollen. Ein wichti ger Faktor für 

beide ist auch der Wunsch, ein angemessenes Einkommen zu 

erzielen. Häufi ger als Männer wollen Frauen ihre Berufserfahrun-

gen einsetzen oder sind von der Bedrohung durch Arbeitslosigkeit 

moti viert. 

Generell gilt: Die polnischen Frauen haben zunehmend den Ein-

druck, dass die Geschäft swelt ihnen Möglichkeiten bietet, sich 

selbst zu verwirklichen und zu bewähren. Ein wachsendes Bil-

dungsniveau, Veränderungen im Lebenssti l sowie die schritt wei-

sen sozialen Reformen führen dazu, dass Frauen immer häufi ger 

Arbeit aus autotelischen Beweggründen aufnehmen (vgl. Gładys-

Jakubik/Górak-Sosnowska 2007:7).

Interessanterweise weist die polnische Fachliteratur häufi ger auf 

die Hindernisse als auf die Chancen und die Entwicklungsmöglich-

keiten des Frauenunternehmertums hin. Hauptbeschränkungen 

nach Lisowska (2006) sind: 

1. soziale Hindernisse – kulturell bedingte Stereotype, nach

denen die Berufung der Frau die Ehe und Mutt erschaft  ist und

ihr Platz die Familie und das Zuhause; sie begleiten die Frau

im Sozialisati onsprozess zu Hause und in der Schule. Eine

Folge ist eine geringe Selbsteinschätzung, die ein Hindernis

für unternehmerisches Denken und Arbeiten und die Ent-

scheidung für die Selbstständigkeit ist, 

2. Bildungsbarrieren – Mangel an Informati onen sowie gründ-

licheren Kenntnissen darüber, wie eine eigene Firma zu grün-

den, zu betreiben und mit Erfolg auszubauen ist; dies betrifft   

insbesondere die Milieus kleiner und mitt lerer Städte und 

Dörfer sowie Frauen mit niedrigerem Bildungsniveau, 

3. ökonomische Hindernisse – hohe Steuerbelastungen und 

die Instabilität der Steuervorschrift en, keine ethischen Ver-

haltensregeln auf dem Markt, keine günsti gen Systeme der 

Kreditgewährung für den Sektor der kleinen und mitt leren 

Unternehmen, 

4. insti tuti onelle Hindernisse – administrati ver Aufwand, um eine 

Firma anzumelden, unklare Regeln für kleine und mitt lere Un-

ternehmen, Ineffi  zienz der Gerichte, komplizierte Vorschrift en 

und deren häufi ge Änderungen. 

Die ökonomischen, insti tuti onellen und Bildungshindernisse be-

treff en in vergleichbarem Maße Frauen und Männer. Die sozialen 

Hindernisse hingegen betreff en ausschließlich Frauen. 

Budrowska (vgl. 2004) unterteilt die Hindernisse, die Frauen-

karrieren blockieren, in drei Gruppen: Hindernisse ersten Grades 

– innere Barrieren, Hindernisse zweiten Grades – Verstrickung in 

traditi onelle Rollen, Hindernisse dritt en Grades – äußere Faktoren.

Zu den inneren Barrieren zählen z.B. das fehlende Vertrauen 

der Frauen in die eigenen Möglichkeiten und Kräft e, die Angst 

davor, mit Problemen konfronti ert zu werden, die Suche nach 

Akzeptanz oder die Scheu, eigene Bedürfnisse zu formulieren und 

durchzusetzen.

KAPITEL 3 // UNTERNEHMERTUM
ROZDZIAŁ 3 // PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ



STRONA 37SEITE 36

Bariery drugiego stopnia wynikają z faktu przypisywania kobietom 

tradycyjnych ról społecznych: roli gospodyni domowej, dobrej 

żony i matki. Ewentualna kariera kobiety nie może być budowa-

na kosztem rodziny. W tym systemie ról społecznych w przypadku 

mężczyzn rodzina jest czynnikiem wzmacniającym, podczas gdy ko-

bieta stawiana jest przed wyborem: praca czy rodzina.  Do ostatniej 

grupy przeszkód nazwanych tu czynnikami zewnętrznymi należą: 

homogeniczność elit oraz mechanizmy męskiej solidarności przy 

jednoczesnym braku solidarności kobiecej.

WNIOSKI CZĘŚCIOWE: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET-MIGRANTEK

Spojrzenie na przedsiębiorczość, które uwzględnia gospodarczą i społeczno-kulturową kompleksowość tego zjawiska, w centrum 

badań stawia motywy oraz ekonomiczne warunki ramowe i cechy przedsiębiorców.

Badania nad motywami i charakterystyka przedsiębiorczości ujmują zjawisko społeczne, jakim jest przedsiębiorczość kobiet-migrantek 

w całej heterogeniczności, unikając niedopuszczalnej stereotypizacji.

ZAŁOŻENIA 

 Z punktu widzenia przedsiębiorczyń-migrantek defi nicja sukcesu nie jest determinowana tylko sukcesem fi nansowym.

 Przedsiębiorczynie-migrantki dostrzegają przeszkody na swojej drodze do samodzielności gospodarczej (np. trudność połączenia 
życia rodzinnego z pracą zawodową, niedostateczna uznawalność świadectw i dyplomów).

 W porównaniu z mężczyznami oraz z rodzimymi mieszkankami kraju emigracji odczuwają one swoją sytuację jako gorszą.

 Korzystanie z ofert wsparcia postrzegane jest jako czynnik decydujący o sukcesie i integracji.

 Kontakty społeczne w kraju emigracji postrzegane są jako czynnik wskazujący na sukces i udaną integrację.

Polskie badania pokazały (por. Marks-Bielska i in. 2010), że kobiety 

jednak coraz częściej pokonują te bariery i dążą do samodzielności 

gospodarczej, aby się sprawdzić i polepszyć swoją sytuację 

fi nansową. Tworzą przy tym nie tylko nowe miejsca pracy, lecz 

stymulują także rozwój sektora średnich i małych przedsiębiorstw 

przyczyniając się tym samym do rozwoju całej gospodarki.

Die Hindernisse zweiten Grades ergeben sich, da Frauen die tra-

diti onellen Rollen der Hausfrau, guten Ehefrau und Mutt er zuge-

schrieben werden und ihre eventuelle Karriere nicht auf Kosten 

der Familie stattf  inden sollte. Männern erfahren in dieser Rollen-

verteilung die Familie als stärkenden Faktor, während Frauen vor 

die Wahl gestellt würden: Arbeit oder Familie. Zu den Hindernissen 

dritt en Grades, den  äußeren Faktoren schließlich zählt Budrowska 

(ebd.) z.B. die Homogenität der Eliten,  sowie Mechanismen männ-

licher Solidarität und den Mangel an weiblicher Solidarität.

ZWISCHENFAZIT MIGRANTISCHES UNTERNEHMERTUM VON FRAUEN 

Eine Sicht auf das Unternehmertum, die die wirtschaft liche und soziokulturelle Komplexität dieses Phänomens berücksichti gt, rückt 

die Moti ve und persönlichen wie ökonomischen Charakteristi ka und Rahmenbedingungen der Unternehmerpersönlichkeiten in den 

Mitt elpunkt der Untersuchung. 

Eine Untersuchung dieser Moti ve und Charakteristi ka skizziert das soziale Phänomen des migranti schen Unternehmertums von Frauen 

in seiner Heterogenität, ohne unzulässig zu stereotypisieren.

ANNAHMEN

 Die Defi niti on unternehmerischen Erfolgs ist aus Sicht der migranti schen Gründerinnen nicht allein fi nanziell determiniert. 

 Die migranti schen Gründerinnen nehmen Hürden auf dem Weg in die Selbstständigkeit (z.B Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
mangelnde Anerkennung von Bildungsabschlüssen) wahr. 

 Sie fühlen sich im Vergleich zu Männern und im Vergleich zu einheimischen Frauen benachteiligt. 

 Die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen wird als Erfolgsfaktor für Unternehmertum und Integrati on wahrgenommen.

 Die Vernetzung im Einwanderungsland wird als Erfolgsfaktor für Integrati on und Wirtschaft lichkeit des Unternehmens beurteilt.

Polnische Studien konnten zeigen (vgl. etwa Marks-Bielska u. a. 

2010), dass diese Hindernisse von Frauen dennoch immer häufi ger 

überwunden werden und Frauen in die Selbstständigkeit streben, 

um sich zu beweisen und ihre fi nanzielle Situati on zu verbessern. 

Dabei schaff en die neuen Unternehmen nicht nur Arbeitsplätze, 

sondern sti mulieren auch die Entwicklung des Sektors der kleinen 

und mitt leren Unternehmen und tragen somit zur Entwicklung der 

ganzen Wirtschaft  bei. 

KAPITEL 3 // UNTERNEHMERTUM
ROZDZIAŁ 3 // PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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KAPITEL 4 // DEUTSCHE UNTERNEHMERINNEN IN POLEN UND POLNISCHE UNTERNEHMERINNEN IN DEUTSCHLAND
ROZDZIAŁ 4 // NIEMIECKIE PRZEDSIĘBIORCZYNIE W POLSCE I POLSKIE PRZEDSIĘBIORCZYNIE W NIEMCZECH – OBRAZ DWÓCH PODGRUP SPOŁECZNYCH

 4. NIEMIECKIE PRZEDSIĘBIORCZYNIE W POLSCE
  I POLSKIE PRZEDSIĘBIORCZYNIE W NIEMCZECH 
  – OBRAZ DWÓCH PODGRUP SPOŁECZNYCH

Migrantki w Niemczech nie tylko wykazują większą skłonność do 

podejmowania działalności gospodarczej niż Niemki, ale i udział 

przedsiębiorstw przez nie zakładanych jest wyższy niż w przypad-

ku Niemek.  Tym samym migrantki stanowią grupę docelową dla 

działań politycznych ukierunkowanych na zwiększenie inicjatywy 

gospodarczej w Niemczech. Szczególnie interesująca jest grupa 

Polek, ponieważ należą one do tych migrantek, które najchętniej 

zakładają działalność gospodarczą. Ta wysoka skłonność migran-

tek do otwierania przedsiębiorstw zasługuje na szczególną uwagę, 

ponieważ można przypuszczać, że ze względu na płeć i tło migracyj-

ne muszą one mierzyć się z utrudnieniami i barierami dwojakiej na-

tury (por.: Bührmann i. in., 2010a: 11, 15, Fischer 2010: 93). W ost-

atnich latach w Niemczech pojawiły się pierwsze prace poświęcone 

analizie owych trudności (por. tamże), ponieważ mimo politycznie 

i gospodarczo istotnej pozycji przedsiębiorczyń-migrantek, wciąż 

jeszcze niewiele wiadomo o tej grupie. Do dziś niewiele można 

powiedzieć na temat motywów zakładania działalności gospodar-

czej, potencjałów społecznych i gospodarczych fi rm zakładanych 

przez migrantów, wpływu socjokulturowych i gospodarczo-poli-

tycznych uwarunkowań oraz polityki rynku pracy na inicjatywę 

gospodarczą, a także na temat różnic między przedsiębiorczyniami 

reprezentującymi różne kultury i religie.

 4. DEUTSCHE UNTERNEHMERINNEN IN  POLEN 
  UND POLNISCHE UNTERNEHMERINNEN IN
  DEUTSCHLAND 

In Deutschland ist sowohl die Gründungsneigung als auch die 

Gründungsquote von Migranti nnen höher als die deutscher Frau-

en. Damit sind Migranti nnen eine wichti ge Zielgruppe für politi -

sche Bestrebungen, die eine Erhöhung der Gründungsakti vität in 

Deutschland als Ziel haben. Hier ist die Gruppe der selbststän-

digen Polinnen von großem Interesse, da diese einen sehr hohen 

Anteil unter den gründungswilligen Migranti nnen einnehmen. 

Diese hohe Gründungsaffi  nität von Migranti nnen ist besonders 

bemerkenswert, da die Vermutung nahe liegt, dass ihnen durch 

Geschlecht und Migrati onshintergrund in zweifacher Hinsicht 

Barrieren und Restrikti onen den Weg in die Selbstständigkeit er-

schweren (vgl. Bührmann et al. 2010a: 11 ff ., Fischer 2010: 93).

Der Erforschung dieser Hindernisse wurden in Deutschland in den 

letzten Jahren erste Arbeiten gewidmet (vgl. ebd.), denn trotz ih-

rer politi schen und wirtschaft lichen Relevanz sind die Erkenntnisse 

über die Zielgruppe der migranti schen Gründerinnen noch gering. 

So fehlt bisher ein ti efgehendes Verständnis für Gründungsmoti -

ve, für soziale und wirtschaft liche Potenziale migranti scher Grün-

dungen, für die Auswirkungen soziokultureller, wirtschaft s- und 

arbeitsmarktpoliti scher Rahmenbedingungen auf ihre Gründungs-

neigung und -täti gkeit und nicht zuletzt für die Unterschiede 

zwischen Gründerinnen verschiedener Kulturen und Religionen. 
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ETAP 4
Badania ilościowe:  

ankieta wysyłana drogą pocztową do 
przedsiębiorczyń w Niemczech i w Polsce

ETAP 3
Wstępne badania jakościowe:  

wywiady bezpośrednie z ekspertami i 
przedsiębiorczyniami z Polski i z Niemiec

ETAP 2
Przygotowanie pracy empirycznej: identyfikacja 
instytucji i ekspertów z Niemiec i z Polski oraz 

nawiązanie kontaktu z nimi

ETAP 1
Podstawa teoretyczna:  
określenie stanu badań

Celem niniejszej pracy jest pozyskanie danych, które wypełniłyby 

tę opisaną powyżej lukę badawczą i uzupełniły wiedzę o 

przedsiębiorczości kobiet-migrantek z Polski i Niemiec. Pierwszym 

krokiem (rozdział 2, 3) jest  wprowadzenie teoretyczne. Przedsta-

wiony zostanie stan polskich i niemieckich badań socjologicznych 

i ekonomicznych z zakresu podejmowania działalności gospo-

darczej i przedsiębiorczości kobiet z tłem migracyjnym. Zdefinio-

wano i uporządkowano przy tym podstawowe pojęcia dotyczące  

zjawiska migracji i przedsiębiorczości, a także wyjaśniono specyfikę 

uwarunkowań przedsiębiorczości migrantów i kobiet. Kolej-

nym krokiem jest analiza empiryczna dwóch grup: niemieckich  

kobiet, które podjęły działalność gospodarczą w Polsce oraz 

kobiet polskich, które działalność taką prowadzą w Niemczech. 

W centrum zainteresowań badawczych znalazły się przy tym nie 

tyle uwarunkowania gospodarcze i biznesowe sukcesy kobiet, co  

pytania dotyczące aspektów społeczno-kulturowych ich życia i pra-

cy w środowisku obcym kulturowo. Jednocześnie nie można przy 

tym zapomnieć, że czynniki gospodarcze i społeczno-kulturowe 

pozostają prawdopodobnie w stanie wzajemnej zależności.

 4.1 METODA

W celu zbadania obu grup zastosowano model badawczy (Il. 2) 

oparty o zasadę wykorzystania wielu metod, będący kompilacją 

jakościowych i ilościowych metod pozyskiwania i analizy danych. 

Istotnym etapem przejściowym między teorią (etap 1, rozdział 2 i 

3) a częścią empiryczną (etapy 3 i 4, rozdział 4 i 5) okazał się okres 

poświęcony poszukiwaniu instytucji i nawiązywaniu kontaktów z 

nimi (etap 2). W Niemczech funkcjonuje wiele organizacji, które 

wspierają początkujących przedsiębiorców w fazie tworzenia firmy. 

Zidentyfikowano organizacje istotne dla grupy docelowej, które 

oferowały pomoc w okresie przygotowywania i samego otwiera-

nia działalności gospodarczej. Obok izb handlowych i instytucji 

gospodarczych są to także instytucje doradcze ukierunkowane na 

konkretne grupy docelowe (np.:  Gründerinnen-Consult, hannove-

rimpuls GmbH) oraz stowarzyszenia (np.: Kobiety Polskie w Gospo-

darce i Kulturze) i instytucje polityczne (Wydział Promocji Handlu 

i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w 

Kolonii).

Instytucje z wielu względów odgrywają istotną rolę w prowad-

zonych badaniach. Ich pracownicy jako eksperci są  w stanie 

sformułować w oparciu o znajomość grupy docelowej i interakcję, 

w jakiej z nią pozostają, cenne opinie dotyczące motywacji, szans 

i wyzwań, przed jakimi stoi przedsiębiorczość kobiet-migrantek 

w Niemczech i w Polsce. Pozostając w bezpośredniej interakcji z 

polskimi przedsiębiorczyniami w Niemczech lub z niemieckimi 

przedsiębiorczyniami w Polsce umożliwiły one także dostęp do obu 

grup docelowych i korzystnie wpływały na ich gotowość do udziału 

w badaniu.

Rysunek 2 // Model badań

KAPITEL 4 // DEUTSCHE UNTERNEHMERINNEN IN POLEN UND POLNISCHE UNTERNEHMERINNEN IN DEUTSCHLAND 
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PHASE 4
Quantitative Studie: Postalische Befragung von 
Unternehmerinnen in Deutschland und Polen

PHASE 3
Qualitative Vorstudie:  

Face-to-Face-Interviews mit Experten und  
Unternehmerinnen in Deutschland und Polen

PHASE 2 
Vorbereitung der empirischen Arbeit: Identifi-

kation von und Vernetzung mit Multiplikatoren 
und Experten in Deutschland und Polen

PHASE 1
Theoretische Fundierung:  

Zusammenstellung des wissenschaftlichen und 
anwendungsorientierten Status Quo

Erkenntnisse für diese identifizierte Forschungslücke zu gene-

rieren, um die Sicht des migrantischen Frauenunternehmertums 

von Deutschen in Polen zu ergänzen, ist das Ziel der vorliegenden  

Arbeit. Dazu erfolgte in den ersten Schritten (Kapitel 2,3) eine 

theoretische Fundierung. Sie hat den Stand der deutschen und 

polnischen sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung 

zu Existenzgründung und Entrepreneurship von Frauen mit Migra-

tionshintergrund aufgearbeitet, indem sie die grundlegenden Be-

grifflichkeiten der Migration und des Unternehmertums definiert 

und eingeordnet und die besonderen Rahmenbedingungen von 

migrantischem Unternehmertum und Frauenunternehmertum 

geklärt hat. Im nächsten Forschungsschritt werden die Gruppe 

der deutschen Frauen, die in Polen unternehmerisch aktiv sind, 

und die Gruppe der polnischen Frauen, die in Deutschland un-

ternehmerisch tätig sind, empirisch erforscht. Im Mittelpunkt des 

Forschungsinteresses stehen dabei weniger die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen und Erfolge ihres Unternehmertums als viel-

mehr die Frage nach den soziokulturellen Aspekten ihres Lebens 

und Arbeitens im anderskulturellen Umfeld, ohne zu vernachlässi-

gen, dass Interdependenzen zwischen wirtschaftlichen und sozio-

kulturellen Faktoren erwartbar sind. 

 4.1 METHODE

Zur Untersuchung der beiden Zielgruppen wurde ein mehrstufiger 

Forschungsprozess (Abb. 2) durchgeführt, der einen Multimetho-

denansatz verfolgt und qualitative wie quantitative Methoden der 

Datenerhebung und -auswertung kombiniert. 

Als relevanter Zwischenschritt zwischen Theorie (Phase 1, Kapitel 

2 und 3) und Empirie (Phasen 3 und 4, Kapitel 4 und 5) hat sich 

die Recherche von und Vernetzung mit Multiplikatoren erwiesen 

(Phase 2). Insbesondere in Deutschland gibt es eine Vielzahl von 

Organisationen, die Existenzgründer beim Unternehmensaufbau 

begleiten und beraten. Als für die avisierte Zielgruppe relevant 

wurden Organisationen identifiziert, die in der Vorgründungs- und 

Gründungsphase unterstützen. Das sind neben Kammern und Wirt-

schaftsförderungen auch zielgruppenspezifische Beratungseinrich-

tungen (z.B. Gründerinnen-Consult, hannoverimpuls GmbH) sowie 

Verbände (z.B. Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.) und 

politische Einrichtungen (z.B. Abteilung für Handel und Investi- 

tionen des Generalkonsulats der Republik Polen in Köln).

Die Multiplikatoren sind in mehrfacher Hinsicht für den Erfolg der 

Untersuchung wichtig: Als Experten geben sie auf der Basis der In-

teraktion mit und Kenntnis der Zielgruppe eine wichtige Einschät-

zung zu Motivlagen, Chancen und Herausforderungen des migran-

tischen Frauenunternehmertums in Deutschland und Polen. 

Abbildung 2 // Forschungsdesign
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Włączenie instytucji pomogło więc w rozwiązaniu problemu, z 

jakim borykali się autorzy wcześniejszych badań poświęconych 

przedsiębiorczyniom-migrantkom w Niemczech, czyli w zidenty-

fikowaniu grupy docelowej (por.: Bührmann 2010, Morokvasic 

1987): „… wydaje się, jakby migrantki pochodzenia polskiego – 

podobnie jak to już dawno stwierdziła Mirjana Morokvasic (1987) 

w odniesieniu do jugosłowiańskich migrantek – bardzo szybko 

stawały się „niewidoczne”“ (Bührmann 2010: 22). Współpraca z in-

stytucjami doradczymi i oferującymi programy wsparcia umożliwiła 

realizującym projekt efektywne nawiązanie kontaktów z potencjal-

nymi członkiniami grupy docelowej i odpowiednią, opartą na zau-

faniu ich motywację do udziału w badaniach.

Kombinacja metod ilościowych i jakościowych na etapie zbiera-

nia i analizy danych przyczyniła się do wykorzystania możliwości 

tkwiących w obu tych podejściach: otwartości na nowe zjawiska w 

obrębie przedsiębiorczości migrantów i analiz statystycznych. 

W trakcie wstępnych badań jakościowych przeprowadzono w  

oparciu o sformułowane wcześniej wytyczne wywiady z ek-

spertami (więcej o metodzie por.: Gläser/Laudel 2010). Pod 

pojęciem ekspertów należy rozumieć osoby, które są włączone 

w proces badawczy.  Aby przedstawić socjokulturowe czynni-

ki przedsiębiorczości w środowisku obcym kulturowo, możliwie 

obszernie i z różnych perspektyw, zarówno w Niemczech jak i w 

Polsce, obok ekspertów zajmujących się naukowo migracją i gen-

der, wywiady przeprowadzono także z przedstawicielami insty-

tucji oferujących doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw 

oraz z członkami stowarzyszeń i samymi zainteresowanymi, czyli 

przedsiębiorczyniami-migrantkami. Dzięki zastosowanej metodzie 

udało się zapobiec jednostronnemu, stereotypowemu ujęciu ba-

danego zjawiska.14.

Wywiady z ekspertami przeprowadzono w oparciu o przygotowany 

scenariusz, w którym przedstawiono cel badania i znaczenie wy-

wiadu dla osiągnięcia celu projektu. Ponadto sformułowano ogó-

lne pytania dotyczące osób, z którymi przeprowadzano wywiad i 

ich działalności, a także pytania pozwalające na ich ocenę takich 

kwestii jak mobilność między Niemcami i Polską w kontekście pro-

cesu europeizacji, motywy, wyzwania i szanse przedsiębiorczości 

migrantów w Niemczech i w Polsce, obraz własny grupy docelowej 

i jej postrzeganie przez innych czy potrzeba ofert wsparcia, do-

radztwa i kontaktów społecznych i ich wykorzystanie. Jakościowy 

aspekt badań umożliwił dokładne zbadanie prezentowanych w 

trakcie rozmowy, indywidualnych punktów widzenia poszczegól-

nych ekspertów.

Badanie przeprowadzono za pomocą jakościowej analizy treści 

przeprowadzonych wywiadów (por. także dalej Gläser/Laudel 

2010: 198), której celem było podsumowanie oraz formalne i 

merytoryczne uporządkowanie treści rozmów. Zidentyfikowa-

ne w ten sposób wzorce, narodowe i związane z rolą społeczną 

podobieństwa i różnice między wiodącymi ekspertami badań  

poddano dyskusji i zobrazowano przykładowymi wypowiedzi-

ami. Istotny jest przy tym otwarty charakter metody jakościo-

wej, który umożliwia wyodrębnienie kompleksowych informac-

ji z analizowanych wywiadów przy jednoczesnym zachowaniu  

otwartości treści na nowe, nieprzewidziane wcześniej informacje. 

Interpretację pozyskanych w ten sposób wyników rozmów pr-

zeprowadzono w odniesieniu do tych wymiarów życia i pracy  

przedsiębiorczyń-migrantek w środowisku obcym kulturowo, które  

uznano za istotne. Wywiady pozwoliły także na wyciągnięcie  

ważnych wniosków, które uwzględniono przy opracowaniu  

koncepcji statystycznej części badań w formie przeprowadzonej 

drogą pocztową ankiety przedsiębiorczyń w Niemczech i w Polsce.

W ramach standardowej ankiety niemieckim przedsiębiorczyniom 

w Polsce i polskim przedsiębiorczyniom w Niemczech postawiono 

pytania dotyczące następujących, określonych w trakcie badań 

wstępnych jako ważne aspekty życia i pracy kobiety w środowisku 

obcym kulturowo: motywacja do podjęcia działalności gospoda-

rczej, przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej i sam 

proces tworzenia firmy, cele przedsiębiorstwa, doradztwo i kon-

takty społeczne, obraz własny i postrzeganie przez innych jako 

kobiety, migrantki i przedsiębiorczyni. W celu uzyskania możliwie 

dokładnego obrazu zaprezentowano nie tylko wyniki badań  

empirycznych przeprowadzonych w Polsce i w Niemczech, lecz 

także porównano z aktualnymi wynikami badań dotyczących grupy 

docelowej.

KAPITEL 4 // DEUTSCHE UNTERNEHMERINNEN IN POLEN UND POLNISCHE UNTERNEHMERINNEN IN DEUTSCHLAND 
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Als direkte Ansprechpartner der polnischen Unternehme- 

rinnen in Deutschland bzw. der deutschen Unternehmerinnen in 

Polen ermöglichten sie den Zugang zu den beiden Zielgruppen 

und förderten deren Bereitschaft zur Teilnahme an der Untersu-

chung. Die Berücksichtigung der Multiplikatoren half so, ein Pro-

blem zu bewältigen, das aus früheren Studien über migrantische 

Unternehmerinnen in Deutschland bekannt war: das Auffinden 

der Zielgruppe (vgl. Bührmann 2010, Morokvasic 1987): „… aus  

Polen stammende Migrantinnen scheinen – ähnlich wie es Mirja-

na Morokvasic (1987) schon früh für jugoslawischstämmige Mig-

rantinnen beschrieben hat – sehr schnell ‚unsichtbar‘ zu werden“ 

(Bührmann 2010: 22). Die Vernetzung mit den Beratungs- und 

Unterstützungseinrichtungen gewährleistete für dieses Projekt auf 

Basis bestehender Kontakte die effektive und vertrauensvolle An-

sprache und Motivation der Zielgruppe. 

In der Phase der Datenerhebung und Auswertung ermöglichte 

es die Kombination qualitativer und quantitativer Verfahren, die 

Vorteile beider Forschungsansätze zu nutzen: Offenheit für neue 

Phänomene migrantischen Unternehmertums und statistische 

Auswertungen. 

In der qualitativen Vorstudie wurden leitfadengestützte Exper-

teninterviews geführt (vgl. ausführlich zur Methode Gläser/ 

Laudel 2010). Experten sind zu verstehen als Personen, die in den 

zu untersuchenden Prozess involviert sind. Um die soziokulturel-

len Faktoren des Unternehmertums im anderskulturellen Umfeld 

möglichst umfänglich und aus unterschiedlichen Perspektiven 

beleuchten zu können, wurden in Deutschland und Polen neben  

Migrations- und Genderexperten aus der Wissenschaft, Vertre-

ter von Beratungseinrichtungen aus der Gründungspraxis, dazu 

Vertreter von Verbänden sowie migrantische Unternehmerinnen 

selbst befragt. Dieses Vorgehen trägt auch dazu bei, einer einseiti-

gen, stereotypen Betrachtung des Phänomens vorzubeugen.14

Die Grundlage der Experteninterviews bildete ein Leitfaden, der 

die Experten zunächst über das Ziel der Untersuchung und die 

Rolle, die das Interview bei der Zielerreichung spielt, informierte. 

Daneben wurden übergeordnete Leitfragen gestellt, die sich auf 

die befragten Personen und ihre Tätigkeit beziehen und ihre Ein-

schätzung zu bzw. Erfahrung mit den Themen „Mobilität zwischen 

Deutschland und Polen im Zuge der Europäisierung“, „Motive,  

Herausforderungen und Chancen migrantischen Unternehmer-

tums von Frauen in Deutschland und Polen“, „Selbst- und Fremd-

wahrnehmung der Zielgruppe“ sowie „Inanspruchnahme von/

Bedarf an Unterstützung, Vernetzung und Beratung“ abfragte. Der 

qualitative Forschungsansatz ermöglichte es, im Gespräch auf die 

jeweils spezifischen Sichtweisen der sehr unterschiedlichen Ge-

sprächspartner einzugehen. 

Die Auswertung der Interviews erfolgte mithilfe einer qualitati-

ven Inhaltsanalyse der Befragungstranskriptionen (vgl. auch im 

Folgenden Gläser/Laudel 2010: 198ff.) mit dem Ziel der Zusam-

menfassung sowie formalen wie inhaltlichen Strukturierung der 

Gespräche. Identifizierte Muster, rollenspezifische und nationale 

Ähnlichkeiten wie Unterschiede zwischen den Protagonisten wur-

den diskutiert und durch exemplarische Äußerungen veranschau-

licht. Wichtig ist dabei die Offenheit des qualitativen Ansatzes, 

der eine Extraktion komplexer Informationen aus den Interviews 

ermöglichte und dabei während des gesamten Analyseprozesses 

offen für neue, bisher unvorhergesehene Informationen blieb. 

Die Interpretation der so gewonnenen verdichteten Interviewer-

gebnisse erfolgte mit Blick auf als relevant definierte Dimensionen 

des Lebens und Arbeitens der migrantischen Unternehmerinnen 

im anderskulturellen Umfeld. Die qualitativen Interviews lieferten 

auch wichtige Erkenntnisse für die Konzeption des Fragebogens für 

den quantitativen Teil der Analyse: die postalische Befragung der 

Gründerinnen in Deutschland und Polen.

Im Rahmen einer standardisierten Befragung wurden deutsche 

Unternehmerinnen in Polen und polnische Unternehmerinnen in 

Deutschland zu den folgenden, aus Theorie und qualitativer Vor-

studie abgeleiteten und als relevant identifizierten Dimensionen 

des Lebens und Arbeitens als Frau im anderskulturellen Umfeld be-

fragt: Gründungsmotiv, Gründungsvorbereitung- und Gründungs-

verlauf, Unternehmensziele, Beratung und Vernetzung, Selbst- und 

Fremdwahrnehmung als Frau, als Migrantin und als Unternehme-

rin. Zur Generierung eines möglichst detaillierten Bildes werden 

dabei nicht nur die Ergebnisse der empirischen Untersuchung in 

Deutschland und Polen präsentiert, sondern auch mit aktuellen 

Forschungsergebnissen zur Zielgruppe verglichen. 
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 4.2 WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH DOTYCZĄCYCH
 ŻYCIA I PRACY POLSKICH PRZEDSIĘBIORCZYŃ W
 NIEMCZECH I NIEMIECKICH PRZEDSIĘBIORCZYŃ W
 POLSCE

 4.2.1 WSTĘPNE BADANIA JAKOŚCIOWE

Wywiady przeprowadzono z następującymi ekspertami reprezentującymi naukę, stowarzyszenia, sieci społeczne i instytucje doradcze z 

Niemiec i Polski oraz niemieckimi przedsiębiorczyniami w Polsce i polskimi przedsiębiorczyniami w Niemczech: 

 Polski ekspert reprezentujący stowarzyszenie: mgr Grażyna 

Janowicz - przedsiębiorczyni, doradca podatkowy i biegły rewi-

dent, członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

 Polski ekspert ds. gender: dr Krzysztof Krukowski – 

wykładowca akademicki w dziedzinie nauk ekonomicznych 

na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  oraz 

długoletni przewodniczący Fundacji „Wspieranie i Promocja 

Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach“.

 Polski ekspert ds. migracji: dr Krzysztof Nyklewicz – wykładowca 

akademicki na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prowadzi badania nad 

rozwojem rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem pro-

blematyki migracji zarobkowej. 

 Polski ekspert ds. migracji: dr Birgit Sekulski - kierownik wie-

lu projektów polsko-niemieckich przy Instytucie Goethego w 

Warszawie. Pracownik naukowy w Zakładzie Językoznawstwa 

Germańskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

 Niemieccy eksperci ds. gender: członkowie grupy badawczej 

Instytutu im. Harriet Taylor Mill przy Wyższej Szkole Ekonomii i 

Prawa (HWR) w Berlinie: 

  prof. dr Claudia Gather, dyrektor Instytutu im. Harriet 
Taylor Mill, profesura w dziedzinie nauk społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki i relacji między 
płciami przy HWR w Berlinie,

  dr Ingrid Biermann, pracownik naukowy,

  dr Lena Schürmann, pracownik naukowy,

  Susan Ulbricht, pracownik naukowy,

  dr Heinz Zipprian, pracownik naukowy.

 Niemiecki ekspert ds. migracji: dr Andrzej Kałuża, asystent  w 

Niemieckim Instytucie Spraw Polskich.

 Niemiecki ekspert reprezentujący stowarzyszenia:  Alina Wini-

arski, przewodnicząca Stowarzyszenia „Polki w Gospodarce i 

Kulturze”. 

 Polska przedsiębiorczyni B.: Polka, która prowadzi w Niemczech 

fi rmę odzieżową.

 Polska przedsiębiorczyni R.: Polka, która prowadzi w Niemczech 

fi rmę sprzątającą.

 4.2 ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG
 ZUM LEBEN UND ARBEITEN DER POLNISCHEN UNTER-
 NEHMERINNEN IN DEUTSCHLAND UND DER DEUT- 
 SCHEN UNTERNEHMERINNEN IN POLEN

 4.2.1 QUALITATIVE VORSTUDIE 

Mit folgenden Wissenschaft lern, Vertretern von Verbänden, Netzwerken und Beratungseinrichtungen aus Deutschland und Polen sowie 

deutschen Unternehmerinnen in Polen und polnischen Unternehmerinnen in Deutschland wurden Experteninterviews geführt: 

 Polnische Verbandsexperti n: Mag. Grażyna Janowicz - Unter-

nehmerin, selbstständige Wirtschaft sprüferin und Steuerbera-

terin, Mitglied des Landesverbandes der Wirtschafsprüfer und 

der Landeswirtschaft sprüferkammer 

 Polnischer Genderexperte: Dr. Krzysztof Krukowski - Hoch-

schullehrer im Bereich Wirtschaft swissenschaft en an der Uni-

versität Ermland-Masuren sowie langjähriger Vorsitzender der 

Sti ft ung „Unterstützung und Förderung des Unternehmertums 

in Ermland und Masuren“

 Polnischer Migrati onsexperte: Dr. Krzysztof Nyklewicz - Hoch-

schullehrer des Fachbereichs Wirtschaft swissenschaft en an 

der Universität Ermland-Masuren mit dem Forschungsbereich 

Arbeitsmarktentwicklungen, unter besonderer Berücksichti -

gung der Problemati k der Erwerbsmigrati on 

 Polnische Migrati onsexperti n: Dr. Birgit Sekulski, Leiterin einer 

Vielzahl deutsch-polnischer Projekte des Goethe-Insti tuts in 

Warschau, wissenschaft liche Mitarbeiterin in der Abteilung für 

Germanische Sprachwissenschaft  an der Universität Warschau

 Deutsche Genderexperten: bestehend aus dem For-

schungsteam des Harriet Taylor Mill Insti tuts der Hochschule 

für Wirtschaft  und Recht (HWR) Berlin: 

  Prof. Dr. Claudia Gather, Direktorin des Harriet Taylor 
Mill Insti tuts, Professur für Sozialwissenschaft en mit dem 
Schwerpunkt Wirtschaft  und Geschlechterverhältnisse an 
der Hochschule für Wirtschaft  und Recht (HWR) Berlin

  Dr. Ingrid Biermann, wissenschaft liche Mitarbeiterin 

  Dr. Lena Schürmann, wissenschaft liche Mitarbeiterin

  Susan Ulbricht, wissenschaft liche Mitarbeiterin

  Dr. Heinz Zipprian, wissenschaft licher Mitarbeiter 

 Deutscher  Migrati onsexperte: Dr. Andrzej Kaluza, wissen-

schaft licher Assistent des Deutschen Polen-Insti tuts

 Deutsche Verbandsexperti n: Frau Alina Winiarski, Vorsitzende 

des Vereins Polnische Frauen in Wirtschaft  und Kultur e.V. 

 Polnische Unternehmerin B.: polnische Frau, die in Deutsch-

land ein Bekleidungsunternehmen führt

 Polnische Unternehmerin R.: polnische Frau, die in Deutsch-

land ein Reinigungsunternehmen führt
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W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną podstawowe wyni-

ki badań w odniesieniu do określonych wcześniej obszarów życia 

i pracy kobiet w środowisku obcym kulturowo. Wykazane zostaną 

przy tym podobieństwa i różnice między poszczególnymi punktami 

widzenia.

CECHY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET-MIGRANTEK W NIE-

MCZECH I W POLSCE

Zarówno teoretycy, jak i praktycy z obu krajów twierdzą, że tak nie-

mieckie przedsiębiorczynie w Polsce, jak i polskie przedsiębiorczynie 

w Niemczech prowadzą działalność gospodarczą przede wszy-

stkim w sektorze usług. Polskie przedsiębiorczynie są aktywne 

głównie w handlu, doradztwie i szkoleniach, gastronomii oraz w 

branży pielęgnacyjnej i utrzymania czystości. Natomiast niemieckie 

przedsiębiorczynie w Polsce szczególnie chętnie działają w branży 

kosmetycznej, odzieżowej i doradczej. Eksperci - w odniesieniu do 

obu grup docelowych – stwierdzają, że przedsiębiorczynie wypełniają 

nisze rynkowe, ponieważ z jednej strony kierują swoją ofertę do  

rodaków w kraju emigracji, z drugiej zaś strony nie ograniczają się 

do tego, lecz poszerzają i heterogenicznie rozbudowują swój krąg 

klientów: „Nie da się z tego wyżyć, jeśli otwiera się interes tylko dla 

polskich klientów“ (niemiecki ekspert ds. migracji, Dr. Kałuża).

MOTYWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET-MIGRANTEK W 

NIEMCZECH I W POLSCE

Według ekspertów ds. migracji w toku procesu europeizacji, a 

zwłaszcza po roku 2004, nie wystąpił żaden znaczny przypływ mi-

grantów z Polski do Niemiec. Wyższa liczba otwieranych działalności 

gospodarczych wynika raczej z tego, że migranci zalegalizowali 

usługi, które już wcześniej oferowali na rynku (por.: rozdział 2.1.1). 

Motywacja polskich migrantek w Niemczech do przedsiębiorczości 

ma raczej charakter osobisty. Ocena ta znajduje potwierdzenie w  

wypowiedziach polskich przedsiębiorczyń prowadzących działalność 

w Niemczech. Kobiety wymieniają takie motywy osobiste jak: 

wolność, dążenie do niezależności, decydowanie o sobie i pozyty-

wne wzorce, a ponadto aspekty finansowe oraz niezadowolenie ze 

starej pracy. Zmiany polityczne lub ustrojowe nie odgrywają w ich 

przypadku żadnej roli. „... To był dłuższy proces autoanalizy, kiedy 

zastanawiałam się, co chciałabym robić w życiu i czy działalność biz-

nesowa odpowiada mojemu charakterowi“ (polska przedsiębiorczyni 

B.).

Po polskiej stronie według ekspertów liczba wniosków o otwarcie 

działalności gospodarczej między rokiem 2004 (wstąpienie Polski do 

UE) i 2008 (początek kryzysu gospodarczego w UE) wyraźnie wzrosła. 

Jednak niemieckie przedsiębiorczynie nie odgrywały tu żadnej 

znaczącej roli. Niemki przyjeżdżały do Polski raczej po to, by objąć 

przygotowane już dla nich stanowisko, niż w celu zakładania firmy. 

Głównym powodem tego stanu rzeczy są duże bariery językowe i 

biurokratyczne.

OBRAZ WŁASNY KOBIET JAKO 

PRZEDSIĘBIORCZYŃ-MIGRANTEK

Zarówno naukowcy prowadzący badania nad migracją jak i przed-

stawiciele stowarzyszeń nie stwierdzają żadnych wyraźnych różnic 

między obrazem własnym przedsiębiorczyń-migrantek w Polsce i w 

Niemczech a samopostrzeganiem się przez przedsiębiorczynie bez tła 

migracyjnego. Taki spójny obraz własny można wyjaśnić chęcią do-

pasowania się lub trendem europeizacji. Prowadzi to do tego, że takie 

dyspozycje osobowe jak aktywność, zaangażowanie, wytrzymałość, 

dobra organizacja, otwartość czy bogactwo pomysłów, kobiety 

postrzegają jako typowe dla wizerunku przedsiębiorczyni niezależnie 

od jej narodowości.

Zwraca uwagę fakt, że zarówno naukowcy, jak i praktycy w kontekście 

postrzegania kobiet przez innych mówią o sporej stereotypizacji.  

Wizerunek taki oparty jest o typowe cechy, które z jednej strony mają 

na celu rozróżnienie między przedsiębiorczynią a przedsiębiorcą, 

zaś z drugiej strony między przedsiębiorcami rodzimymi, a tymi z 

tłem migracyjnym. Takie stereotypowe wyobrażenia nie muszą być 

jednak negatywne. Kobiety przedstawiane są z jednej strony jako 

odważniejsze, bardziej otwarte i kontaktowe, z drugiej strony jako 

mniej pewne siebie niż mężczyźni. Uważane są za kreatywne i zdy-

scyplinowane, potrafiące myśleć strategicznie i zapobiegać ryzyku.  

„…kobiety z Polski, te wszystko potrafią. Troszczą się o rodzinę, 

pracują, ale wciąż pozostają kobietami”, jak mówi polska ekspertka 

ds. migracji dr Birgit Sekulski.

Jak podkreśla niemiecka ekspertka, Alina Winiarski, stereotypowe 

wyobrażenie, jakoby polska przedsiębiorczyni była aktywna tylko w 

prostych zawodach, straciło swoją aktualność. O innych aktualnych 

stereotypowych wyobrażeniach donoszą zarówno naukowcy, jak i 

praktycy: polskie przedsiębiorczynie uważane są za dynamiczne, zo-

rientowane na działanie, spontaniczne i otwarte. Mimo pragnienia 

samorealizacji to ciągle rodzina jest na pierwszym miejscu, bardziej 

jeszcze – ze względu na socjalizację naznaczoną nauką katolicką – 

niż jest to w przypadku przedsiębiorczyni niemieckiej. Stereoty-

powy obraz przedsiębiorczyni niemieckiej wyposażony jest silniej w 

cechy męskie, jest surowszy, bardziej ukierunkowany na pieniądze 

i karierę.  Zarówno Niemkom, jak i Polkom przypisywane jest zorie-

ntowanie na sukces.
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Im Folgenden werden die grundlegenden Erkenntnisse zu den iden-

tifizierten Dimensionen des Lebens und Arbeitens als Frau im an-

derskulturellen Umfeld präsentiert, wobei auf Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen hin-

gewiesen wird. 

CHARAKTERISTIKA MIGRANTISCHEN FRAUENUNTER- 

NEHMERTUMS IN DEUTSCHLAND UND POLEN

Theoretiker wie Praktiker beider Länder stellen sowohl für die 

deutschen Unternehmerinnen in Polen als auch für die polnischen 

Unternehmerinnen in Deutschland einen Tätigkeitsschwerpunkt 

im Dienstleistungsbereich fest. Polnische Unternehmerinnen sei-

en vermehrt z.B. im Handel, in Beratungen und Schulungen, in der  

Gastronomie sowie der Reinigungsbranche und Pflege tätig. Von 

deutschen Unternehmerinnen in Polen häufig besetzte Branchen 

seien z.B. der Kosmetikbereich, die Bekleidungs- oder Beratungs-

branche. Übereinstimmend für beide Zielgruppen stellen die Exper-

ten fest: Die Unternehmerinnen besetzen Nischen, indem sie sich 

mit ihrem Angebot einerseits an ihre Landsleute im Einwanderungs-

land richten, sich allerdings nicht auf diese beschränken, sondern 

ihren Kundenkreis breiter und vielschichtiger aufbauen: „Man kann 

nicht davon leben, wenn man ein Geschäft nur für polnische Kunden 

macht“ (Deutscher Migrationsexperte Dr. Kaluza).

MOTIVE FÜR MIGRANTISCHES FRAUENUNTERNEHMERTUM 

IN DEUTSCHLAND UND POLEN

Migrationsexperten verzeichnen im Zuge der Europäisierungspro-

zesse, insbesondere nach 2004, keinen nennenswerten Anstieg der 

Einwanderungszahlen von Polen nach Deutschland. Die erhöhte 

Anzahl von Gewerbeanmeldungen bzw. Registration von selbststän-

diger Tätigkeit sei eher darauf zurückzuführen, dass die Personen, 

die bereits vorher ihre Leistungen auf dem Markt anboten, diese 

legalisierten (vgl. dazu auch Kapitel 2.1.1). Migrantisches Unterneh-

mertum von polnischen Frauen in Deutschland sei vielmehr per-

sönlich motiviert. Diese Einschätzung findet in den Aussagen der 

polnischen Unternehmerinnen, die in Deutschland unternehme-

risch tätig sind, Bestätigung. Die Frauen nennen Gründungsmotive 

wie Freiheit, Streben nach Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und 

positive Vorbilder, daneben finanzielle Aspekte sowie die Unzufrie-

denheit mit dem alten Job. Politische bzw. gesetzliche Veränderun-

gen spielen für sie keine Rolle. „... Das war ein längerer Prozess der 

Selbstanalyse, wo ich dem nachgegangen bin, was ich im Leben ma-

chen möchte und auch der Frage, ob die Selbstständigkeit meinem 

Charakter entspricht.“ (Polnische Gründerin B.).

Auf der polnischen Seite beschreiben die Experten, dass die Anzahl 

der Unternehmenseinträge in Polen in den Jahren 2004 (EU-Beitritt-

Polens) und 2008 (Ausbruch der EU-Krise) deutlich gestiegen sind. 

Bei diesem Anstieg spielten deutsche Unternehmerinnen jedoch 

keine ausschlaggebende Rolle: Deutsche Frauen kämen eher auf  

einen vorbereiteten Arbeitsplatz nach Polen, als dass sie dort ein 

Unternehmen gründeten. Zentraler Grund dafür seien sprachliche 

und bürokratische Barrieren, die in Polen recht hoch seien.

SELBSTWAHRNEHMUNG ALS MIGRANTISCHE 

UNTERNEHMERIN

Sowohl Vertreter der Migrationsforschung als auch Verbandsvertre-

ter stellen für die Selbstwahrnehmung der migrantischen Unterneh-

merinnen in Deutschland wie in Polen keine expliziten Unterschiede 

zu ihren Kolleginnen ohne Migrationshintergrund fest. Erklärbar sei 

diese Wahrnehmung durch den Wunsch nach Anpassung oder einen 

Trend zur Europäisierung. Das führe auch dazu, dass Dispositionen 

wie Aktivität, Engagement, Belastbarkeit, gute Organisation, Offen-

heit, Ideenreichtum für die Frauen unabhängig von der Nationalität 

zum Unternehmerinnenbild gehörten. 

Auffällig ist, dass Praxis wie Wissenschaft die Fremdwahrnehmung 

der Frauen als durchaus stereotyp beschreiben: mit typischen  

Charakteristika, die einerseits Unternehmerinnen von Unterneh-

mern unterscheiden, anderseits einheimische Geschäftsleute von 

migrantischen. Dabei müssen diese stereotypen Vorstellungen nicht 

zwangsläufig negativ sein: Da werden Frauen einerseits als mutiger, 

unternehmerischer, offener und kontaktfreudiger, andererseits als 

weniger selbstbewusst als ihre männlichen Kollegen gesehen. Sie 

gelten als kreativ und selbstdiszipliniert, strategisch und risikovor-

beugend. „…die Frauen aus Polen, die können alles gut meistern. 

Sie sorgen für die Familie, arbeiten, aber bleiben doch nach wie vor 

Frauen“, so die polnische Migrationsexpertin Dr. Birgit Sekulski.

Die Wahrnehmung, polnische Unternehmerinnen seien besonders 

in einfachen Berufen vertreten, sei inzwischen überholt, berichtet 

die deutsche Verbandsexpertin Alina Winiarski. Von anderen aktu-

ellen stereotypen Vorstellungen berichten Theorie wie Praxis: Die 

polnischen Unternehmerinnen gelten als dynamisch, handlungs-

orientiert, spontan und offen. Trotz des Wunsches zur Selbstver-

wirklichung habe – durch die stark katholisch geprägte Sozialisation 

noch stärker als bei den deutschen Unternehmerinnen – die Familie 

Vorrang vor dem Beruf. Stereotype Vorstellungen deutscher Unter-

nehmerinnen sehen diese im Vergleich strenger, stärker mit masku-

linen Eigenschaften ausgestattet, mehr auf Geld und Karriere aus-

gerichtet. Beiden gemeinsam wird von außen Erfolgsorientierung 

bescheinigt.
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WYZWANIA STOJĄCE PRZED 

PRZEDSIĘBIORCZYNIAMI-MIGRANTKAMI

Zarówno w Niemczech jak i w Polsce większość naukowców 

i praktyków, a także same przedsiębiorczynie postrzegają po-

dwójne obciążenie rodziną i pracą zawodową jako utrudnienie w 

przedsiębiorczości kobiet. Niemiecka ekspertka reprezentująca sto-

warzyszenie, Alina Winiarski, podkreśla, że „…zdaniem mężczyzn 

ich plusem jest to, że mogą oni bardziej skoncentrować się na  

biznesie. Dzięki temu łatwiej jest im osiągnąć cele, które sobie  

postawili. Natomiast kobiety zawsze zastanawiają się, co jest ważnie-

jsze: własna firma czy rodzina, i to rodzina najczęściej ma prioryte-

towe znaczenie“. Jedynie pojedyncze głosy twierdzą, że przy poko-

nywaniu trudności i wykorzystywaniu szans w biznesie nie ma różnic 

uwarunkowanych płcią. 

Przyczyną szczególnego podkreślenia podwójnego obciążenia 

jako problemu jest różne znaczenie przypisywane temu aspekto-

wi przez kobiety i mężczyzn, ukształtowane przez wychowanie i 

struktury społeczne. Podczas gdy mężczyźni raczej mają pozwo-

lenie na koncentracją na biznesie, dla części kobiet rodzina stoi na 

pierwszym miejscu. Zdaniem niemieckich ekspertów ds. gender sku-

pionych wokół prof. dr Claudi Gather łączy się z tym postrzeganie 

kobiet w kontekście kompleksowych stosunków społecznych (dzieci,  

partnerzy, rodzice), podczas gdy wizerunek mężczyzn pozbawiony 

jest tego kontekstu, co daje im większą swobodę w działaniu. Przy 

tym badacze gender wskazują na ważne wyniki badań uzyskane w ra-

mach ich działań – różnice między płciami w sferze przedsiębiorczości 

nie mogą być redukowane jedynie do różnic w cechach. Doda-

tkowo należy uwzględnić takie zmienne jak: branża, zatrudnienie w 

pełnym i w niepełnym wymiarze godzin, zatrudnienie główne i do-

datkowe, czas obecności na rynku, różnice w przychodach i poziom 

wykształcenia. W efekcie ankietowane przedsiębiorczynie są zdania, 

że mężczyźni są w biznesie uprzywilejowani.

Na pytanie, w jakim stopniu kontekst migracyjny stanowi problem 

dla przedsiębiorczyń, osoby, z którymi przeprowadzono wywiady 

dają kontrowersyjne odpowiedzi. Niemieccy eksperci ds. migracji i 

gender twierdzą, że polscy emigranci spotykają na swojej drodze do  

integracji niewiele trudności natury formalnej lub kulturowej. 

Również działalność gospodarcza postrzegana jest jako czynnik 

wspierający proces integracji i udział w życiu społecznym. Także 

polscy eksperci podkreślają związek między samodzielnością 

gospodarczą a udaną integracją. Dostrzegają oni bowiem w 

działalności gospodarczej prowadzonej przez migrantki dodatko-

we szanse na komunikację z otoczeniem, co jest ważnym elemen-

tem wspierającym proces integracji. W tym kontekście wymienia 

się niedostateczne wsparcie przez instytucje kredytowe przy fina- 

nsowaniu działalności gospodarczej jako element utrudniający proces  

integracji. Migrantki uzależnione są w ten sposób od wsparcia finan-

sowego ze strony rodziny i przyjaciół, co prowadzi raczej do etnicznego 

zamknięcia niż zintegrowania z otoczeniem. Same przedsiębiorczynie 

uważają, że ich status migrantek stanowi pewne utrudnienie. Jak 

mówi polska przedsiębiorczyni R., migranci mają „dwa razy trudniej 

… ponieważ wiele osób ma uprzedzenia w stosunku do obcokrajo-

wców … Z uprzedzeniami tymi trzeba walczyć także w biznesie”. Polscy  

eksperci są zdania, że przedsiębiorczynie-migrantki także w Polsce 

– ze względu na bariery językowe i kulturowe - są w trudniejszej  

sytuacji niż rodzime przedsiębiorczynie.   

SIECI SPOŁECZNE/KONTAKTY, WSPARCIE I DORADZTWO

Zarówno naukowcy, jak i praktycy podkreślają, że korzystanie 

z doradztwa i włączenie się w sieci społeczne może być pomo-

cne przy rozwiązywaniu problemów, jakie pojawią się na dro- 

dze przedsiębiorczyń-migrantek. Ankietowane przedsiębiorczynie 

przedstawiają w tym zakresie opinie dużo bardziej zróżnicowane. 

Przede wszystkim wskazują one na duże znaczenie wsparcia 

ze strony rodziny i przyjaciół. Eksperci twierdzą, że niemieckie 

przedsiębiorczynie przygotowują się do podjęcia działalności go-

spodarczej samodzielnie zbierając informacje, a także korzystając 

ze wsparcia zewnętrznego. Polskie przedsiębiorczynie donoszą o 

problemach ze znalezieniem dobrej oferty wsparcia: „Dopiero dzięki 

kontaktom w ramach sieci społecznej, do której się przyłączyłam, 

dotarłam do form wsparcia, gdzie udzielono mi profesjonalnej 

pomocy.“

KAPITEL 4 // DEUTSCHE UNTERNEHMERINNEN IN POLEN UND POLNISCHE UNTERNEHMERINNEN IN DEUTSCHLAND 
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HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE MIGRANTISCHEN 

UNTERNEHMERINNEN

In Deutschland wie in Polen sehen die meisten Wissenschafts- und 

Praxisvertreter und auch die Unternehmerinnen selbst die Dop-

pelbelastung durch Familie und Beruf als Herausforderung für das 

weibliche Unternehmertum. Die deutsche Verbandsexpertin Alina 

Winiarski hebt hervor: „… die Männer behaupten den Vorteil zu  

haben, sich intensiver auf das Geschäft konzentrieren zu können 

und so die gesetzten Ziele zu erreichen. Die Frauen hingegen wägen 

immer ab, ob das eigene Unternehmen oder die Familie eine höhere 

Priorität haben – und die Familie hat meistens Vorrang.“ Nur Ein-

zelstimmen stellen bei der Bewältigung von Hindernissen und dem 

Ergreifen von Chance im Geschäftsleben keine geschlechtsspezifi-

schen Unterschiede fest. 

Als ursächlich für die besondere Herausforderung der Doppelbe-

lastung wird eine unterschiedliche Priorisierung durch Männer 

und Frauen festgestellt, die durch Erziehung und gesellschaftliche 

Strukturen verankert werde: Während Männer eher die Freiheit 

hätten, sich auf das Geschäft zu konzentrieren, stünde für einen Teil 

der Frauen die Familie an erster Stelle. Dazu passt: Frauen würden 

im Kontext komplexer sozialer Zusammenhänge (Kinder, Partner,  

Eltern) gesehen, wohingegen die Männer losgelöst von diesen wahr-

genommen würden, was ihnen ein freieres Agieren ermögliche, so 

die Aussagen der deutschen Genderexperten um Prof. Dr. Claudia 

Gather. Dabei verweisen die Genderforscher auf wichtige Erkennt-

nisse, die im Zuge ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit ermittelt wur-

den: Unterschiede im Unternehmertum zwischen den Geschlech-

tern dürfen nicht auf Eigenschaftsunterschiede reduziert werden. 

Intervenierende Variablen wie Branche, Teil- vs. Vollzeit, Voll-  vs. 

Nebenerwerb, Präsenzdauer am Markt, Einkommensunterschiede, 

Bildungsniveau etc. müssen darüber hinaus berücksichtig werden. 

Im Ergebnis denken die befragten Geschäftsfrauen, dass es männli-

che Unternehmer leichter haben. 

Die Frage, inwiefern der Migrationshintergrund für die Unterneh-

merinnen eine Herausforderung ist, wird von den Interviewten 

kontrovers beurteilt: Deutsche Migrations- und Genderexperten 

beschreiben für die Integration polnischer Einwanderer in Deutsch-

land wenige Hindernisse formeller und kultureller Art. Auch die 

unternehmerische Tätigkeit selbst wird als förderlich für Integration 

und gesellschaftliche Teilhabe beschrieben. Den Zusammenhang 

zwischen der Selbstständigkeit und der gelungenen Integration  

betonen auch polnische Experten, indem sie in einer unternehmeri-

schen Tätigkeit von Migrantinnen zusätzliche Chancen für die Kom-

munikation mit dem Umfeld sehen, die wiederum eine erfolgreiche 

Integration fördert. In diesem Zusammenhang erschwerend wird die 

mangelnde Unterstützung durch Kreditinstitutionen bei der Grün-

dungsfinanzierung beurteilt. So würden Migrantinnen von finanzi-

eller Unterstützung durch Familie und Freunde abhängig, was eher 

zur ethnischen Schließung als zur Integration führe. Die Unterneh-

merinnen selbst nehmen ihren Migrationshintergrund durchaus als 

Herausforderung war: Sie hätten es „doppelt so schwer … denn viele 

haben Vorurteile gegenüber den Ausländern … gegen diese hat man 

auch als Geschäftsfrau zu kämpfen“, so die polnische Unternehmerin 

R. Die polnischen Experten vertreten die Ansicht, dass es Unterneh-

merinnen mit Migrationshintegrund auch in Polen durch sprachliche 

und kulturelle Hürden schwerer haben als die einheimischen.

VERNETZUNG, UNTERSTÜTZUNG UND BERATUNG

Wissenschaft wie Praxis betonen, dass im Umgang mit den  

Herausforderungen für die migrantischen Unternehmerinnen Ver-

netzung und Beratungsangebote hilfreich sein können. Die befrag-

ten Unternehmerinnen selbst sehen das differenzierter: Sie betonen 

in erster Linie den großen Wert der Unterstützung durch Freunde 

und Familie. Die Experten konstatieren deutschen Unternehmerin-

nen eine Vorbereitung durch selbstständige Informationsrecherche 

sowie externe Unterstützung. Die polnischen Unternehmerinnen 

berichten von Problemen, Zugang zu guter Unterstützung zu finden. 

„Erst durch das Netzwerk, dem ich mich angeschlossen habe, konnte 

ich an eine Fachberatung gelangen, in der ich professionelle Hilfe 

und Unterstützung erfahren habe.“
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PODSUMOWANIE WSTĘPNYCH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

Wstępne badania jakościowe potwierdziły znaczenie tych sfer życia i pracy przedsiębiorczyń-migrantek, które zdefi niowano na podsta-

wie analizy teoretycznej.  Pozwoliły one także pogłębić wyniki badań i sprecyzować główne założenia badawcze.

MOTYWACJA // Przedsiębiorczość polskich migrantek w Niemczech i niemieckich migrantek w Polsce motywowana jest raczej czynnikami 

osobistymi niż uwarunkowaniami prawnymi lub politycznymi. 

OBRAZ WŁASNY I POSTRZEGANIE PRZEZ INNYCH // Samoocena, jak i postrzeganie przez innych plasuje się między dwoma biegunami: 

kulturowym ujednoliceniem z jednej strony i zachowaniem różnic kulturowych z drugiej strony. Zwraca uwagę fakt, że przedsiębiorczynie 

w ocenie własnej dostrzegają mniej różnic między kulturami niż między płciami. Postrzeganie przez innych jest zdominowane przez 

stereotypy. 

WYZWANIA, PRZED JAKIMI STOJĄ PRZEDSIĘBIORCZYNIE-MIGRANTKI // Niezależnie od przynależności kulturowej podwójne obciążenie 

pracą i rodziną traktowane jest jako przeszkoda dla przedsiębiorczości kobiet. Stereotypowe postrzeganie (patrz wyżej) może wywołać lub 

wzmocnić u kobiet poczucie dyskryminacji wobec ich koleżanek bez tła migracyjnego lub wobec mężczyzn. 

UDZIAŁ W SIECIACH SPOŁECZNYCH, WSPARCIE I DORADZTWO // naukowcy, doradcy, a także instytucje i stowarzyszenia oceniają oferty 

członkostwa w sieciach społecznych, a także oferty wsparcia i doradztwa jako pomocne. Przyczyny mogą leżeć w nieprzydatności ofert lub 

w braku gotowości do skorzystania z takich ofert ze strony tych kobiet, które ze względu na ciągłe przemieszczanie się między krajami nie 

mogą lub nie chcą nawiązać żadnych silnych więzi. Pozytywny wpływ takich form pomocy na integrację i osiągnięcie sukcesu w biznesie z 

punktu widzenia przedsiębiorczyń stoi tym samym pod znakiem zapytania.

Teoretycy, praktycy, ale i same przedsiębiorczynie po części kry-

tycznie postrzegają wspólnoty etniczne, ponieważ noszą one w 

sobie niebezpieczeństwo zamknięcia się na środowisko obce etni-

cznie. Celowe nawiązywanie kontaktów z rodzimymi mieszkańcami 

kraju emigracji – i to zarówno na płaszczyźnie prywatnej jak i zawo-

dowej – zapobiega takiemu zjawisku. W przypadku obu polskich 

przedsiębiorczyń działających w Niemczech krąg klientów nie jest 

ograniczony do społeczności polskiego pochodzenia. Prowadząca 

swoją fi rmę w Niemczech przedsiębiorczyni R. tak o tym mówi: 

„… w moim życiu zawodowym miałam wyłącznie niemieckich 

klientów … żadnego polskiego … Także w życiu prywatnym od samego 

początku staraliśmy się, aby nasz krąg przyjaciół składał się z Niemców”. 

Natomiast krąg klientów przedsiębiorczyni B. jest międzynarodowy, 

tak samo, jak krąg osób, z którymi spotyka się w życiu prywatnym.

ZWISCHENFAZIT DER QUALITATIVEN VORSTUDIE 

Die Relevanz der in der theoreti schen Analyse ermitt elten Dimensionen des Lebens und Arbeitens der migranti schen Unternehmer-

innen hat sich in der qualitati ven Vorstudie bestäti gt. Diese hat darüber hinaus dazu beigetragen, die Erkenntnisse zu verti efen und die 

forschungsleitenden Annahmen zu präzisieren. 

MOTIVATION // Migranti sches Unternehmertum von polnischen Frauen in Deutschland und deutschen Frauen in Polen ist stärker 

persönlich als von politi schen oder rechtlichen Rahmenbedingungen moti viert. 

SELBST- UND FREMDWAHRNEHMUNG // Generell bewegen sich Selbst- wie Fremdwahrnehmung zwischen den Polen der kulturellen 

Vereinheitlichung und der Bewahrung der kulturellen Unterschiede. Auff ällig ist, dass die Selbstwahrnehmung der Unternehmerinnen 

weniger Unterschiede zwischen den Kulturen feststellen als zwischen den Geschlechtern. Die Fremdwahrnehmung ist besti mmt durch 

stereotype Sichtweisen. 

HERAUSFORDERUNGEN FÜR MIGRANTISCHE UNTERNEHMERINNEN // Kulturübergreifend wird die Doppelbelastung durch Familie 

und Beruf als Herausforderung für das weibliche Unternehmertum gesehen. Die stereotypen Sichtweisen (s.o.) können dazu führen, dass 

sich die Frauen gegenüber ihren einheimischen Kolleginnen bzw. ihren männlichen Kollegen benachteiligt fühlen bzw. ein vorhandenes 

Gefühl der Benachteiligung verstärkt wird.

VERNETZUNG, UNTERSTÜTZUNG UND BERATUNG // Vernetzungs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote werden von der Wissen-

schaft , von Beratern, Netzwerken und Verbänden als hilfreich beurteilt. Die Inanspruchnahme durch die polnischen Frauen ist verhal-

ten. Die Gründe können in der mangelnden Eff ekti vität der Angebote, Schwierigkeiten beim Auffi  nden von Leistungen oder auch der 

mangelnden Bereitschaft  seitens der Frauen liegen, die aufgrund der konti nuierlichen Wanderungsbewegung zwischen den Ländern 

keine starken Beziehungen aufb auen wollen/können. Positi ve Auswirkungen auf Integrati on und unternehmerischen Erfolg aus Sicht der 

Unternehmerinnen sind damit fraglich.

Z.T. kriti sch sehen Theoreti ker, Prakti ker und die Unternehmer-

innen selbst ethnische Communiti es, da ihnen die Gefahr der 

ethnischen Schließung innewohne. Ein gezielter Kontaktaufb au zu 

einheimischen Personen – im privaten wie im geschäft lichen Um-

feld – beuge einer solchen Entwicklung vor. In beiden Fällen der 

in Deutschland täti gen polnischen Unternehmerinnen ist der Kun-

denkreis nicht auf die polnische Community begrenzt. 

Die in Deutschland täti ge polnische Unternehmerin R. berich-

tet: „… in meinem Berufsleben habe ich ausschließlich deutsche 

Kunden … keinen einzigen polnischen…. Auch im Privatleben 

haben wir von Anfang an dafür Sorge getragen, dass unser Freun-

deskreis aus Deutschen besteht“. Der Kundenkreis der polnischen 

Unternehmerin B. ist recht internati onal, ebenso wie der Kreis der 

Personen, mit denen sie im Privatleben verkehrt. 

KAPITEL 4 // DEUTSCHE UNTERNEHMERINNEN IN POLEN UND POLNISCHE UNTERNEHMERINNEN IN DEUTSCHLAND
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 4.2.2 ANKIETA  

Na podstawie dotychczasowych wyników badań na potrzeby ankiety sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

 Osobiste MOTYWY odgrywają ważną rolę w podjęciu działalności gospodarczej za granicą.

 Istnieją wspólne kluczowe osobiste i przedsiębiorcze kompetencje i cechy, które w ocenie (SAMOOCENIE) badanych są charakterys-

tyczne dla niemieckich i polskich przedsiębiorczyń.

 Przedsiębiorczynie częściej utożsamiają się z WIZERUNKIEM PRZEDSIĘBIORCZYNI w kraju pochodzenia (socjalizacji) niż w kraju 

emigracji.

 Przedsiębiorczynie, które korzystały z oferty WSPARCIA I DORADZTWA odniosły większy sukces i są lepiej zintegrowane na płaszczy-

źnie zarówno prywatnej jak i zawodowej w porównaniu do przedsiębiorczyń, które z takiej pomocy nie korzystały.

 Przedsiębiorczynie postrzegają płeć i status migrantki jako WYZWANIE. Sądzą, że łatwiej jest przedsiębiorcy-mężczyźnie niż przedsię-

biorcy-kobiecie i że przedsiębiorczyni bez tła migracyjnego jest łatwiej niż przedsiębiorczyni ze statusem migranta.

 4.2.2.1 ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD POLSKICH 
 PRZEDSIĘBIORCZYŃ W NIEMCZECH 

W proces wyszukiwania i pozyskiwania polskich przedsiębiorczyń 

w Niemczech włączone zostały różne instytucje działające w rala-

cjach polsko-niemieckich. Dzięki temu zoptymalizowano nie tylko 

dostęp do grupy docelowej i gotowość jej członków do wzięcia 

udziału w badaniu, lecz także zapewniono spełnienie warunków 

ochrony danych osobowych.

Oto szczegółowy opis podjętych działań:

 Identyfikacja - w oparciu o wewnętrzne bazy danych i na po-

dstawie analizy źródeł wtórnych - potencjalnych instytucji 

działających w relacjach polsko-niemieckich i zaangażowanych 

w obszarze doradztwa i wsparcia przy zakładaniu działalności 

gospodarczej, np. przedstawicieli gospodarki, kultury, polityki i 

nauki.  

 Kontakt z około 60 zidentyfikowanymi potencjalnymi instytuc-

jami (drogą pocztową i telefoniczną): informacja o projekcie  

(podmiot prowadzący, treści, cele), prośba o pomoc w nawiązaniu 

kontaktu z polskimi przedsiębiorczyniami w Niemczech. 

 Po przeprowadzeniu pre-testu ankieta została za 

pośrednictwem pozyskanej instytucji przekazana Polkom, któ-

re planują założenie działalności gospodarczej w Niemczech 

lub plan taki już zrealizowały (o metodzie więcej w rozdziale 

4.1).15 

Tą drogą udało się dotrzeć do około 280 polskich przedsiębiorczyń 

działających w Niemczech.16 Ponadto Stowarzyszenie Polki w Gos-

podarce i Kulturze rozesłało ankietę za pośrednictwem Internetu 

na adresy z własnego rozdzielnika (ok. 2000 adresów mailowych). 

Łącznie analizie poddano 51 ankiet wypełnionych przez polskie 

przedsiębiorczynie w Niemczech. 

 4.2.2 STANDARDISIERTE BEFRAGUNG 

Aus den bisherigen Erkenntnissen werden für die standardisierte Befragung konkrete Forschungshypothesen abgeleitet: 

 Private MOTIVE spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für die Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit im Ausland.

 Es gibt gemeinsame persönliche unternehmerische Kernkompetenzen und Eigenschaften, die in der SELBSTWAHRNEHMUNG der 

Frauen sowohl für deutsche als auch für polnische Unternehmerinnen typisch sind.

 Die Unternehmerinnen identifizieren sich eher mit dem UNTERNEHMERINNENIMAGE des Heimatlandes (Sozialisationsland) als mit 

dem des Einwanderungslandes. 

 Unternehmerinnen, die UNTERSTÜTZUNGS- UND BERATUNGSANGEBOTE in Anspruch genommen haben, sind nach eigener Ein-

schätzung wirtschaftlich erfolgreicher und beruflich wie privat besser integriert als solche, die keine Angebote in Anspruch genom-

men haben.

 Die Unternehmerinnen nehmen Gender und Migrationshintergrund als HERAUSFORDERUNGEN wahr: Sie denken, dass männliche 

Unternehmer es leichter haben als weibliche Unternehmerinnen und, dass Unternehmerinnen ohne Migrationshintergrund es leich-

ter haben als solche mit Migrationshintergrund.

 4.2.2.1 STANDARDISIERTE BEFRAGUNG DER POLNISCHEN  
 UNTERNEHMERINNEN IN DEUTSCHLAND

In den Prozess der Identifizierung und darauffolgenden Akquise 

der polnischen Unternehmerinnen in Deutschland wurden ver-

schiedene Institutionen mit deutsch-polnischem Bezug (sog. Mul-

tiplikatoren) eingebunden. Dieses Vorgehen optimierte nicht nur 

den Zugang zur Zielgruppe und ihre Bereitschaft zur Teilnahme 

an der Befragung, sondern stellte auch die Erfüllung datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen sicher. Im Einzelnen wurde das folgen-

de Vorgehen entwickelt und realisiert:

 Identifikation von potentiellen Multiplikatoren mit deutsch-pol-

nischem Bezug und Engagement in den Bereichen Wirtschaft, 

Kultur, Politik und Wissenschaft, durch Desk Research und  

Aktivierung bestehender interner Datenbanken und 

Netzwerke. 

 Ansprache der etwa 60 identifizierten potentiellen Multip-

likatoren (postalisch und telefonisch): Information über das 

Projekt (Träger, Inhalte, Ziele), Bitte um Unterstützung bei der 

Ansprache von polnischen Unternehmerinnen in Deutschland.

 Der Fragebogen wurde nach Durchführung eines Pretests über 

die akquirierten Multiplikatoren Polinnen, die in Deutschland 

eine Unternehmensgründung planen bzw. durchgeführt haben, 

zugestellt (vgl. zum methodischen Vorgehen Kapitel 4.1).15 

Erreicht wurden durch die Befragung auf diesem Weg etwa 280 

polnische Unternehmerinnen in Deutschland.16 Darüber hinaus 

leitete der Verein Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V. 

den Fragebogen via Mail an Adressen aus dem eigenen Verteiler 

weiter (ca. 2000 Adressen). Insgesamt standen der Auswertung 51 

ausgefüllte Fragebögen polnischer Unternehmerinnen in Deutsch-

land zur Verfügung. 

KAPITEL 4 // DEUTSCHE UNTERNEHMERINNEN IN POLEN UND POLNISCHE UNTERNEHMERINNEN IN DEUTSCHLAND 
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 OPIS PRÓBY BADAWCZEJ

Charakterystykę próby badawczej rozpoczniemy uwzględniając takie dane jak: wielkość przedsiębiorstwa, branża, poziom 
wykształcenia i dane socjodemografi czne. 

 WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBORSTWA

Ankietowane przedsiębiorczynie najczęściej prowadzą tzw. fi rmę jednoosobową lub mikroprzedsiębiorstwa, ewentualnie małe 

przedsiębiorstwa. Firmy zatrudniające ponad 100 pracowników należą do wyjątków.17

Wyniki te potwierdzają dane uzyskane w innych badaniach: tak niemieckie przedsiębiorczynie, jak i przedsiębiorczynie-migrantki pracują 

często samodzielnie, bez pracowników. Jeśli już mają pracowników, to średnia liczba miejsc pracy jest niewielka (por. np. Ministerstwo ds. 

Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji Północnej Nadrenii-Westf alii 2009). 

Rysunek 3 // Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie (n = 51)
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 BESCHREIBUNG DES SAMPLES

Im ersten Schritt  wird die Zusammensetzung des Untersuchungssamples hinsichtlich relevanter Rahmendaten wie Unternehmensgröße, 

Branche, Bildungsniveau und Soziodemographie beschrieben.

 UNTERNEHMENSGRÖSSE

Die befragten Frauen betreiben ihre Unternehmen am häufi gsten als Selbstständigkeit bzw. Kleinst- oder Kleinunternehmen. 

Unternehmen mit über 100 Beschäft igten sind die Ausnahme.17

Diese Ergebnisse bestäti gen die Erkenntnisse anderer Studien: Wie unter deutschen Unternehmerinnen arbeiten auch in der Migran-

tenökonomie Frauen häufi g ohne Beschäft igte. Wenn sie Mitarbeiter haben, ist die durchschnitt liche Arbeitsplatzzahl klein (vgl. etwa 

Ministerium für Generati on, Familie, Frauen und Integrati on des Landes NRW 2009). 
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Abbildung 3 // Wie viele Mitarbeiter sind im Unternehmen beschäft igt? (n = 51)
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 BRANŻA PRZEDSIĘBIORSTWA

Ankietowane kobiety najczęściej prowadzą działalność w sektorze usług, nie wymagającym rozbudowanego personelu. Wiele z nich re-

prezentuje takie branże jak: edukacja/nauka (kształcenie dzieci i dorosłych w szkołach, szkołach wyższych i innych instytucjach dydakty-

cznych), doradztwo/consulting, a także zawody związane z komunikacją i językiem (jak np. tłumacz) lub z obszarem kultury.  
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Rysunek 4 // Branża, w której działa przedsiębiorstwo (n = 34, na rysunku pokazano sektory wymieniane najczęściej) 

Liczna reprezentacja firm prowadzonych przez Polki w Niemczech w sektorze usług, zwłaszcza w sferze edukacji, nauki i kultury, jest zjawi-

skiem znanym już z wcześniejszych opracowań (por. np. Ministerstwo ds. Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji Północnej Nadrenii-Westfalii 

2009). W badanej grupie zwraca uwagę fakt, że w przeciwieństwie do innych badań, nie stwierdzono tu silnej reprezentacji zawodów 

związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i usługami leczniczo-opiekuńczymi, obejmującymi po części również prostsze  

czynności jak pielęgnacja ciała (por. tamże). 

 POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Z powyższym wiąże się także wysoki poziom wykształcenia ankietowanych kobiet. I tak 34 z 51 respondentek ukończyło studia wyższe,  

cztery z nich uzyskały ponadto stopień naukowy doktora. Bührmann i współautorzy (2010a: 14, por. także Leicht i in. 2003: 30) również 

zaobserwowali tę tendencję stwierdzając, że coraz liczniejsza grupa migrantek z Europy Wschodniej – zwłaszcza w drugiej i trzeciej ge-

neracji  – dysponuje dziś wysokimi kwalifikacjami i że migrantki te mają dużą skłonność do podejmowania działalności gospodarczej.18 

W porównaniu do kobiet bez wykształcenia, migrantki z Turcji lub Europy Wschodniej, które ukończyły studia wyższe mają szacunkowo 

pięciokrotnie większe szanse na założenie własnej firmy (por. Ministerstwo ds. Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji Północnej Nadrenii-

Westfalii 2009).

 DANE SOCJODEMOGRAFICZNE

Dwie na trzy ankietowane kobiety mają skończone 40 lat. Osiem na dziesięć kobiet żyje w stałym związku. Na każdą respondentkę  

przypada średnio 1,3 dziecka. 

 UNTERNEHMENSBRANCHE

Am häufigsten sind die befragten Frauen im wenig personalintensiven Dienstleistungsbereich tätig: Stark vertreten ist die Sparte Bildung/

Wissenschaft (Kinder-/Erwachsenenbildung an Schulen, Hochschulen, freien Bildungseinrichtungen), daneben die Beratungsbranche/

Consulting, Berufe, die mit Kommunikation und Sprache befasst sind (z.B. Dolmetscher) und der Kulturbereich. 
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Abbildung 4 // In welcher Branche ist das Unternehmen tätig? (abgebildet sind die am häufigsten genannten Branchen, n = 34) 

Die starke Präsenz der von den Polinnen in Deutschland geführten Unternehmen im Dienstleistungsbereich, mit einem Schwerpunkt 

auf wissensintensiven und kulturellen Diensten, ist ein aus anderen Untersuchungen bekanntes Phänomen (vgl. etwa Ministerium für 

Generation, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW 2009). Auffällig für das untersuchte Sample ist jedoch im Unterschied zu 

anderen Studien, dass sich kein Schwerpunkt bei haushaltsbezogenen und kurativen Diensten mit z.T. auch einfacheren Tätigkeiten wie 

Körperpflege feststellen lässt (vgl. ebd.). 

 BILDUNGSNIVEAU

Dazu passt das hohe Bildungsniveau der befragten Frauen: So haben 34 der 51 Befragten ein abgeschlossenes Studium, vier von ihnen 

haben darüber hinaus promoviert. Bührmann et al. (2010a: 14, vgl. auch Leicht et al. 2003: 30) beobachteten diesen Trend ebenfalls und 

berichten, dass eine steigende Zahl von osteuropäischen Migrantinnen – besonders aus der zweiten und dritten Generation und der Grup-

pe der Aussiedlerinnen – heute über gute Qualifikationen verfügt und dass diese Migrantinnen eine hohe Gründungsaffinität haben.18  

Im Vergleich zu Frauen ohne berufliche Bildung liegen die Selbstständigkeitschancen von Akademikerinnen türkischer oder osteuropäi-

scher Herkunft um etwa das Fünffache höher (vgl. Ministerium für Generation, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW 2009). 

 SOZIODEMOGRAPHIE

Zwei von drei befragten Frauen sind über 40 Jahre alt. Acht von zehn Frauen leben in einer festen Beziehung. Im Schnitt haben sie 1,3 

Kinder. 
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 MOTYWY PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZA GRANICĄ

Hipoteza: Motywy osobiste odgrywają ważną rolę w podjęciu  działalności gospodarczej za granicą. 
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 Czynniki polityczne i ekonomiczne odgrywają przy podejmowaniu decyzji o podjęciu działań biznesowych za granicą podrzędną rolę.

 Prawie połowa ankietowanych kobiet jednoznacznie wykluczyła wpływ takich czynników na swoje działania („nie zgadzam się 

zupełnie“). Dla uczestniczek ankiety ważniejsze są inne czynniki jak powody rodzinne/prywatne (9) czy rozwój osobisty (6).

Rysunek 5 // Które ze zmian społeczno-gospodarczych skłoniły Panią do tego, by rozpocząć działalność gospodarczą/pracę w w Niemczech?  
(n = każdorazowo 51)

 MOTIVE FÜR DIE AUFNAHME EINER UNTERNEHMERISCHEN  
 TÄTIGKEIT IM AUSLAND 

Hypothese: Private Motive spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für die Aufnahme einer unternehmerischen 
Tätigkeit im Ausland. 
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 Politische und ökonomische Einflüsse spielen bei der Entscheidung, eine unternehmerische Tätigkeit im Ausland aufzunehmen, nur 

eine untergeordnete Rolle.

 Etwa die Hälfte der Befragten schließen solche Einflüsse auf ihr Handeln eindeutig aus („triff gar nicht zu“). Als andere relevante Ein-

flussfaktoren nennen die Frauen z.B. familiäre/private Gründe (neun) oder die persönliche Entwicklung (sechs). 

Abbildung 5 // Welchen Einfluss hatten folgende Rahmenbedingungen auf Ihre Entscheidung zur Aufnahme einer unternehmerischen Aktivität  
in Deutschland? (n = jeweils 51)
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Zgromadzone dane potwierdzają wyniki innych badań (por. Haber/Richter 2010: 73), według których – szczególnie przedsiębiorczynie-

migrantki z Turcji i Polski – zakładając działalność gospodarczą kierowały się często takimi motywami jak: chęć realizacji dobrego, własnego 

pomysłu na biznes, samodzielnej pracy, pragnienie uznania zawodowego, uzyskania niezależności finansowej, a także elastycznego czasu 

pracy. Chęć lepszych zarobków, czy chęć wyjścia z bezrobocia lub trudnych warunków zatrudnienia także w ankietowanej grupie kobiet 

rzadko odgrywały istotną rolę.

Wyniki te wskazują na duże znaczenie socjokulturowych aspektów przedsiębiorczości wśród kobiet-migrantek w Niemczech. W dotychcza-

sowych badaniach poświęcano im niewiele uwagi koncentrując się głównie na aspektach gospodarczych i finansowych (por. także dalej 

Ministerstwo ds. Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji Północnej Nadrenii-Westfalii 2009). Dlatego też postawione dalej hipotezy badawcze 

dotyczą opisanych w części teoretycznej i zidentyfikowanych podczas przeprowadzonych wywiadów społeczno-kulturowych, aspektów 

życia i pracy kobiet w środowisku obcym kulturowo. 

 Jaki obraz przedsiębiorczyni noszą w sobie migrantki podejmujące działalność gospodarczą?

 Czy według nich bycie kobietą oraz status migrantki determinuje sukces firmy? 

 Czy sukces przedsiębiorstwa zależy od korzystania z ofert wsparcia oraz uczestniczenia w sieciach społecznych?

Rysunek 6 // Jakie były Pani osobiste motywy podjęcia działalności gospodarczej w Niemczech (n = 51)

Dane zaprezentowane na rysunku 6 potwierdzają opisane zależności. Motywy takie jak: chęć zarobienia na utrzymanie, niezależność 

finansowa czy samorealizacja są dla badanych przedsiębiorczyń najważniejsze. Zaraz za nimi plasują się takie czynniki jak: pragnienie zre-

alizowania pomysłu na biznes, pogodzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym i chęć zrobienia kariery. 
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Damit sind Ergebnisse anderer Studien (vgl. Haber/Richter 2010: 73) bestätigt, die – besonders bei erfolgreichen migrantischen Grün-

derinnen aus der Türkei und Polen – eine gute Geschäftsidee, den Wunsch eigene Ideen umsetzen, selbstständig zu arbeiten, beruflich 

anerkannt zu werden, zeitlich flexibel und ökonomisch unabhängig zu sein, als häufige Gründungsmotive nennen. Der Wunsch nach 

höherem Einkommen oder nach einem Ausweg aus Erwerbslosigkeit oder schwierigen Arbeitsverhältnissen war auch hier seltener 

ausschlaggebend. 

Diese Ergebnisse weisen auf die Relevanz soziokultureller Aspekte des migrantischen Unternehmertums von Frauen in Deutschland hin. 

Diese sind in der bisherigen Forschung zugunsten wirtschaftlicher und finanzieller Aspekte kaum berücksichtigt (vgl. Ministerium für 

Generation, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen 2009). Daher beschäftigen sich die folgenden Hypothesen 

mit den im Theorieteil sowie in den qualitativen Interviews als relevant identifizierten soziokulturellen Dimensionen ihres Lebens und 

Arbeitens im anderskulturellen Umfeld: 

 Welches Unternehmerinnenbild haben die migrantischen Selbstständigen?

 Wie beurteilen sie den Einfluss ihres Frauseins und ihres Migrationshintergrunds auf ihren unternehmerischen Erfolg? 

 Inwiefern sind die Nutzung von Unterstützungsangeboten und Vernetzung für sie Erfolgsfaktoren?

Abbildung 6 // Was waren Ihre persönlichen Motive für Ihre unternehmerische Aktivität in Deutschland? (n = 51)

Dieses Bild wird in der folgenden Grafik noch deutlicher: Motive wie das Verdienen des Lebensunterhalts, finanzielle Unabhängigkeit 

oder Selbstverwirklichung spielen für die befragten Unternehmerinnen die wichtigste Rolle, gefolgt von dem Wunsch, eine Geschäftsidee 

umzusetzen, Familie und Beruf zu vereinbaren und Karriere zu machen. 
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Rysunek 7 // Proszę podać trzy cechy typowe dla polskiej przedsiębiorczyni (możliwych kilka odpowiedzi, na rysunku pokazano cechy wymieniane na-
jczęściej) (n = 51)

 OBRAZ WŁASNY I POSTRZEGANIE PRZEZ INNYCH

Hipoteza: Istnieją wspólne kluczowe osobiste i przedsiębiorcze kompetencje i cechy, które z punktu widzenia kobiet 
charakterystyczne są zarówno dla niemieckich jak i polskich przedsiębiorczyń.19

Zarówno w innych badaniach, tak i tu ankietowane polskie przedsiębiorczynie prezentują bardzo pozytywny obraz własny, który w wielu 

punktach odpowiada wzorcowej osobowości przedsiębiorcy (por. np.: Haber/Richter 2010). Za podstawowe kompetencje typowe dla 

przedsiębiorcy uważają one pracowitość, dążenie do celu, niezawodność i fachowość. 

zielstrebig

zuverlässig

tüchtig

kompetent

höflich/freundlich

mutig

clever

4 8 120

4

4

4

6

6

Nennungen in absoluten Zahlen

7

4

Abbildung 7 // Nennen Sie bitt e drei Eigenschaft en, die für die polnische Unternehmerin typisch sind. (Mehrfachantworten möglich, abgebildet sind die 
häufi gsten Nennungen) (n = 51)

 SELBSTWAHRNEHMUNG UND FREMDWAHRNEHMUNG

Hypothese: Es gibt gemeinsame persönliche unternehmerische Kernkompetenzen und Eigenschaft en, die aus Sicht der 
Frauen sowohl für deutsche als auch für polnische Unternehmerinnen typisch sind.19

Wie in anderen Untersuchungen präsenti eren auch die hier befragten polnischen Unternehmerinnen ein ausgesprochen positi ves Selbst-

bild, das dem Bild einer erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeit in vielen Punkten entspricht (vgl. etwa Haber/Richter 2010). Als unter-

nehmerische Schlüsselkompetenzen benennen sie Tüchti gkeit, Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit und Fachkompetenz.
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Rysunek 8 // Proszę podać trzy cechy typowe dla niemieckiej przedsiębiorczyni (możliwych kilka odpowiedzi, na rysunku pokazano cechy wymieniane 
najczęściej) (n = 51)

Porównanie z reprezentowanym przez nie wyobrażeniem „typowo niemieckiej“ przedsiębiorczyni pozwala stwierdzić, że pracowitość, 

niezawodność, dążenie do celu i fachowość identyfikowane są przez respondentki jako podstawowe wspólne kompetencje przedsiębiorcy.

Obok cech wspólnych uwidaczniają się także różnice. Podczas gdy polskie przedsiębiorczynie identyfikują u siebie w drugiej kolejności  

takie cechy jak: uprzejmość, odwagę i spryt, niemieckie przedsiębiorczynie postrzegają jako rzeczowe i rozsądne (por. Haber/Richter 2010: 

74). Generalnie z punktu widzenia Polek obraz niemieckiej przedsiębiorczyni charakteryzuje się raczej cechami kognitywnymi, podczas gdy 

ich obraz własny silniej nacechowany jest emocjonalnością.

Ponadto zwraca uwagę fakt, że cechy wymienione przez Polki jako typowe dla niemieckich przedsiębiorczyń tworzą jednolity obraz,  

podczas gdy opis własnych cech przedsiębiorcy jest o wiele bardziej zróżnicowany. Jednolitość, zwartość obrazu może wskazywać na jego 

stereotypowy charakter.

 

Obok tych elementów, które wskazują na różnice, uwagę zwraca pewna interesująca cecha wspólna znana już z innych opracowań. Ankie-

towane przedsiębiorczynie wymieniają zarówno w odniesieniu do siebie samych, jak i do niemieckich przedsiębiorczyń, cechy typowe dla 

osobowości przedsiębiorczej. Nie wymieniają za to innych aspektów, jak np. zasobu kapitałowego, co świadczy o przypisywaniu im mniej 

istotnej roli (por. Haber/ Richter 2010: 72).
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Abbildung 8 // Nennen Sie bitte drei Eigenschaften, die für die deutsche Unternehmerin typisch sind. (Mehrfachantworten möglich, abgebildet sind die 
häufigsten Nennungen) (n = 51)

Der Vergleich mit ihrer Einschätzung der „typisch deutschen“ Unternehmerin zeigt, dass Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit,  

Zielstrebigkeit und Fachkompetenz als gemeinsame unternehmerische Kernkompetenzen identifiziert werden.

Neben diesen Gemeinsamkeiten zeigen sich auch Unterschiede: Während die polnischen Unternehmerinnen bei sich als weitere Eigen-

schaften eher Freundlichkeit, Mut und Cleverness hervorheben, erleben sie die deutschstämmigen Unternehmerinnen eher als sachlich 

und nüchtern (vgl. ähnlich bei Haber/Richter 2010: 74). Generell ist das deutsche Unternehmerinnenbild aus Sicht der Polinnen eher 

durch kognitive Eigenschaften geprägt, während das eigene Bild stärker durch Emotionalität gekennzeichnet ist.

Auffällig darüber hinaus: Die Beschreibung der typisch deutschen Unternehmerinneneigenschaften aus Sicht der Polinnen ergeben ein 

vergleichsweise homogenes Bild, während die Beschreibung der eigenen typischen Unternehmerinneneigenschaften sehr viel heteroge-

ner ist. Die geringere Streuung kann hier ein Hinweis auf stereotype Vorstellungen sein. 

Neben diesen Hinweisen auf Unterschiede fällt eine interessante Gemeinsamkeit auf, die bereits aus anderen Studien bekannt ist: Die 

befragten Unternehmerinnen benennen sowohl für das eigene als auch für das deutsche Unternehmerinnenbild insbesondere Eigen-

schaften der unternehmerischen Persönlichkeit. Andere Aspekte, wie etwa die Kapitalausstattung, sind nicht prominent genannt, was auf 

eine in diesem Zusammenhang nachgeordnete Relevanz hindeutet (vgl. dazu auch Haber/Richter 2010: 72).
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Rysunek 9 // Z jakim wizerunkiem przedsiębiorczyni identyfi kuje się Pani? (n = 51)

Na istnienie - w odczuciu polskich kobiet - podstawowych kompetencji wspólnych dla niemieckich i polskich przedsiębiorczyń wskazują 

także odpowiedzi na pytanie o utożsamianie się z narodowymi wizerunkami przedsiębiorczyń.

 Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorczyń polskiego pochodzenia utożsamia się (raczej) z niemieckim wizerunkiem 

przedsiębiorczyni. Jedynie trzy Polki stwierdziły, że zdecydowanie identyfi kują się z obrazem przedsiębiorczyni typowym dla ich kraju 

rodzimego. Hipoteza wyjściowa nie została więc potwierdzona. 

 Koreluje z tym fakt, że olbrzymia większość ankietowanych Polek w kraju emigracji czuje się dobrze lub bardzo dobrze zintegrowana i 

to zarówno w życiu prywatnym (48 z 51), jak i zawodowym (46 z 51). 

Hipoteza: Przedsiębiorczynie częściej utożsamiają się z wizerunkiem przedsiębiorczyni w kraju pochodzenia (socjalizacji) 
niż w kraju emigracji. 
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Abbildung 9 // Mit welchem Unternehmerinnenimage können Sie sich mehr identi fi zieren? (n = 51)

Einen weiteren Hinweis auf aus Sicht der polnischen Frauen gemeinsame Kernkompetenzen deutscher und polnischer Unternehmerinnen 

geben die Antworten auf die Frage nach dem Identi fi kati onspotenzial mit unterschiedlichen nati onalen Unternehmerinnenimages: 

 Über die Hälft e der befragten polnischstämmigen Unternehmerinnen identi fi ziert sich (eher) mit dem deutschen Unternehmerin-

nenimage. Nur drei Polinnen geben an, sich entschieden mit dem Image ihres Heimatlandes zu identi fi zieren. Die Hypothese bestäti gt 

sich also nicht. 

 Dazu passt, dass sich die große Mehrheit der befragten Polinnen im Einwanderungsland sowohl privat (48 von 51 zusti mmende Anga-

ben) als auch berufl ich (46 von 51 zusti mmende Angaben) sehr gut oder gut integriert fühlen. 

Hypothese: Die Unternehmerinnen identi fi zieren sich eher mit dem Unternehmerinnenimage des Heimatlandes 
(Sozialisati onsland) als mit dem des Einwanderungslandes. 
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Przy próbie określenia obrazu własnego przedsiębiorczyń okazało się, że kobiety przypisują sobie pozytywne cechy świadczące o 

przedsiębiorczości. Ten pozytywny obraz pozostaje w ścisłym związku z sukcesem, jaki odniosły w biznesie. Można przypuszczać, że 

zachodzi tu zjawisko wzajemnego oddziaływania, tzn. kobiety wyposażone są w cechy determinujące ich sukces i dlatego sukces ten 

odnoszą, a z drugiej strony odnoszą sukces i dlatego przypisują sobie pozytywne cechy świadczące o przedsiębiorczości.
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Rysunek 10 // W jakim stopniu uważa się Pani za kobietę sukcesu? (n = 51) 

 34 z 51 ankietowanych przedsiębiorczyń polskiego pochodzenia we własnej ocenie odniosło (duży) sukces. Tylko 9 kobiet jest zdania, 

że nie odniosło sukcesu lub jest on niewielki.

 Sukces defi niowany jest przy tym najczęściej poprzez zadowolenie klienta (36 z 51), stabilną sytuację fi nansową (28) oraz możliwość 

pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym (27). Rysują się tu pewne odniesienia do innych badań, które pokazały, że sukces 

w kontekście polskim z jednej strony jest bardzo silnie związany z umiejętnością podejmowania celowych, samodzielnych działań, z 

drugiej zaś strony wyraża się także materialnie (por. Nowicka 2010: 38). 

Die Skizzierung des unternehmerischen Selbstbilds hat gezeigt, dass die Frauen sich positi ve unternehmerische Eigenschaft en zuschrei-

ben. Dieses positi ve Selbstbild ist in engem Zusammenhang mit ihrem unternehmerischen Erfolg zu verstehen. Dabei ist eine wechsel-

seiti ge Beeinfl ussung erwartbar: Die Frauen bringen erfolgsrelevante Eigenschaft en mit und sind daher unternehmerisch erfolgreich und 

sie sind unternehmerisch erfolgreich und weisen sich daher selbst positi ve unternehmerische Eigenschaft en zu. 
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Abbildung 10 // Wie erfolgreich bewerten Sie sich als Unternehmerin? (n = 51) 

 34 der 51 befragten polnischstämmigen Unternehmerinnen schätzen sich selbst als (sehr) erfolgreich ein. Im Gegenzug beurteilen sich 

nur neun Frauen als nicht/wenig erfolgreich. 

 Erfolg wird dabei am häufi gsten über die Zufriedenheit der Kunden (36 von 51 Personen) und eine stabile fi nanzielle Situati on (28) 

sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (27) defi niert. Damit lassen sich Parallelen zu anderen Studien nachzeichnen, die fest-

stellen, dass Erfolg im polnischen Bezugsrahmen zum einen sehr stark durch die Fähigkeit zu gezieltem, selbstbesti mmten Handeln 

defi niert ist, sich zum anderen auch materiell ausdrückt  (vgl. Nowicka 2010: 38). 

KAPITEL 4 // ERGEBNISSE
ROZDZIAŁ 4 // WYNIKI



STRONA 71SEITE 70

Poniższy rysunek wskazuje na dodatkowe dowody pozytywnej samooceny ankietowanych przedsiębiorczych kobiet.

 Także dane zawarte na rysunku 11 wskazują na pozytywne samopostrzeganie się kobiet jako przedsiębiorczyń. Za najważniejszy  

czynnik determinujący ich obecną wysoką pozycję zawodową większość ankietowanych (44 z 51) uważa własną osobowość. 

 Dopiero na kolejnych miejscach wymieniane są takie czynniki jak: wykształcenie i studia (26), wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół 

(25) czy doświadczenie zawodowe z Polski (17). 
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Rysunek 11 // Które z wymienionych czynników najbardziej przyczyniły się do osiągnięcia obecnej pozycji zawodowej? (n = każdorazowo 51)

Niewielkie znaczenie mają natomiast w ocenie respondentek kontakty społeczne i uczestnictwo w sieciach społecznych, a także wsparcie 

przez instytucje zewnętrzne. Wyniki te przeczą dotychczasowym wynikom badań nad przedsiębiorczością, według których dobre przygo-

towanie w formie doradztwa i szkoleń pozytywnie determinuje sukces w działalności gospodarczej. Dlatego też w dalszej części dokładniej 

przeanalizujemy konkretny wpływ wcześniejszego przygotowania na odniesiony sukces gospodarczy.
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Einen weiteren Hinweis auf das positive unternehmerische Selbstbild der Befragten gibt die nächste Grafik: 

 Als wichtigsten Erfolgsfaktor beim Erreichen der aktuellen beruflichen Position nennt der Großteil der Befragten (44 von 51) die  

eigene Persönlichkeit. 

 Erst mit Abstand folgen Ausbildung und Studium (26), Unterstützung durch Familie und Freunde (25) sowie Berufserfahrung im  

Heimatland Polen (17). 
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Abbildung 11 // Welcher von den unten genannten Faktoren hat am meisten zum Erreichen Ihrer jetzigen beruflichen Position beigetragen? (n = jeweils 51) 

Als wenig relevant hingegen werden Kontakte und Netzwerke sowie die Unterstützung durch Externe eingestuft. Damit widersprechen 

die Ergebnisse den Erkenntnissen der Gründungsforschung, wonach eine gute Gründungsvorbereitung durch entsprechende Beratungen 

und Schulungen einen positiven Einfluss auf den Gründungserfolg hat. Im Folgenden wird daher detailliert der konkrete Einfluss einer 

frühzeitigen Vorbereitung auf den unternehmerischen Erfolg aus Sicht der Frauen überprüft.
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Rysunek 12 // Czy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce korzystała Pani z jakichś form pomocy? (n = 51)  

Hipoteza: Przedsiębiorczynie, które korzystały z ofert wsparcia i doradztwa we własnej ocenie odniosły większy sukces 
ekonomiczny, w porównaniu do przedsiebiorczyń, które z takiej pomocy nie korzystały.

Od razu zwraca uwagę fakt, że tylko co druga przedsiębiorczyni polskiego pochodzenia w związku ze swoją działalnością gospodarczą w 

Niemczech korzystała z ofert wsparcia (27 z 51 w ogóle nie korzystało z takich ofert). 

Rysunek 13 // Związek między oceną własnego sukcesu jako 
przedsiębiorczyni a wykorzystaniem wsparcia przy rozpoczynaniu 
działalności gospodarczej w Niemczech (n = każdorazowo 51) 

Jeśli już korzystano z jakichś form pomocy, to miało to miejsce prawie wyłącznie dopiero po przybyciu do Niemiec. Najczęściej chodziło o 

konsultacje i doradztwo z zakresu podatków, prawa, czy zakładania przedsiębiorstwa oraz uczestnictwo w kursach językowych. Eksperci 

oraz praktycy wciąż wskazują na wartość dodaną korzystania z form wsparcia i doradztwa przeznaczonych dla przedsiębiorczyń-migrantek 

(por.: także rozdział 4.2.1). Jak już dało się zauważyć na podstawie wywiadów, z punktu widzenia kobiet oferty takie nie mają dużego 

znaczenia. W innych opracowaniach (por.: Haber/Richter 2010: 75) postawiono hipotezę, że ci, którzy poszukują wsparcia, mają trudności 

ze znalezieniem dobrych ofert, przy czym jakość rozumiana jest różnie w zależności od warunków życia migrantek. Jeśli jednak znajdą się 

oferty spełniające czyjeś kryterium jakości, osoba taka jak najbardziej odnosi korzyść z udzielonego wsparcia.

W badanej grupie nie stwierdzono żadnego związku między korzy-

staniem z form pomocy a zadowoleniem z odniesionego sukcesu.

 Kobiety, które nie korzystały z żadnych ofert wsparcia czy  

doradztwa, nie są mniej zadowolone z tego, co osiągnęły niż 

kobiety, które z form takich skorzystały. Nie ma tu znaczenia 

także fakt, czy z oferty skorzystano przed wyjazdem z kraju  

rodzimego, czy dopiero po przybyciu do kraju emigracji. 
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Abbildung 12 // Haben Sie im Zusammenhang mit der Aufnahme Ihrer Tätigkeit in Deutschland Unterstützungsleistung in Anspruch genommen? (n = 51) 

Hypothese: Unternehmerinnen, die Unterstützungs- und Beratungsangebote in Anspruch genommen haben, sind nach 
eigener Einschätzung wirtschaftlich erfolgreicher als solche, die keine Angebote in Anspruch genommen haben. 

Auffällig ist zunächst, dass nur jede zweite polnischstämmige Unternehmerin im Zusammenhang mit der Aufnahme ihrer Tätigkeit in 

Deutschland Unterstützung in Anspruch genommen hat (27 von 51 haben keine Unterstützung in Anspruch genommen).
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Abbildung 13 // Zusammenhang zwischen Inanspruchnahme von externer 
Unterstützung und wirtschaftlichem Erfolg (n = jeweils 51) 

Wurden Unterstützungsangebote wahrgenommen, erfolgte dies nahezu ausschließlich nach der Ankunft in Deutschland. Besonders häu-

fig waren das Besuche bei Steuer-, Rechts- und Gründungsberatern sowie der Besuch von Sprachkursen. Experten wie Praktiker verweisen 

immer wieder auf den Mehrwert von Unterstützungs- und Beratungsangeboten für migrantische Unternehmerinnen (vgl. auch Kapitel 

4.2.1). Wie auch schon in der qualitativen Vorstudie angedeutet wurde, spielen diese für die Frauen selbst keine so große Rolle. Andere 

Studien (vgl. Haber/Richter 2010: 75) stellen die Hypothese auf, dass die Ratsuchenden Schwierigkeiten haben, gute Unterstützungsan-

gebote zu finden, wobei Qualität auch aus einem Verständnis der Lebensbedingungen der Migrantinnen resultiert. Sind diese Vorausset-

zungen erfüllt, profitieren sie durchaus von der Unterstützung.  

Im vorliegenden Sample gibt es zwischen der Inanspruchnahme 

von Leistungen und der Zufriedenheit mit dem eigenen Erfolg als 

Unternehmerin keinen rechnerischen Zusammenhang: 

 Frauen, die keine Unterstützung/Beratung in Anspruch ge-

nommen haben, sind nicht unzufriedener mit ihrem Erfolg als 

Frauen, die sich Hilfe geholt haben. Auch der Unterschied zwi-

schen Unterstützung vor der Abreise aus dem Heimatland und 

nach der Ankunft im Einwanderungsland ist nicht maßgeblich. 
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 WYZWANIA STOJĄCE PRZED
 PRZEDSIĘBIORCZYNIAMI-MIGRANTKAMI

Hipoteza: Przedsiębiorczynie sądzą, że łatwiej jest przedsiębiorcy-mężczyźnie niż przedsiębiorcy-kobiecie. 
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Rysunek 14 // Czy kobiecie przedsiębiorczyni jest w porównaniu do 
mężczyzny przedsiębiorcy w Niemczech…? (n = 51)

Rysunek 15 // Czy kobiecie przedsiębiorczyni jest w porównaniu do 
mężczyzny przedsiębiorcy w Polsce…? (n = 51)

Większość ankietowanych przedsiębiorczyń polskiego pochodze-

nia jest zdania, że w Niemczech przedsiębiorczynie są w trudnie-js-

zej sytuacji niż przedsiębiorcy-mężczyźni (30 z 51). 

Podobnie oceniają sytuację w ich kraju rodzimym 

 27 z 51 respondentek ma wrażenie, że kobieta jako przedsię-

biorca ma w Polsce trudniej niż mężczyzna w tej roli. „Mimo 

emancypacji kobieta musi się bardziej sprawdzić i wykazać 

większymi kompetencjami niż mężczyzna“.

 Uzasadniając postrzeganie kobiecości jako utrudnienia w 

biznesie, ankietowane kobiety wskazują na silnie zakorze-

nione w obu krajach stereotypy i wyobrażenia na temat ról 

społecznych kobiet. Ankietowane opisują społeczeństwo 

jako zdominowane przez mężczyzn: „W zależności od 

branży przedsiębiorczyni zderza się ze społecznością, w 

-której funkcje kierownicze zdominowane są przez mężczyzn“. 

Barierę stanowi także trudność w pogodzeniu życia 

zawodowego i rodzinnego. 
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 HERAUSFORDERUNGEN FÜR
 MIGRANTISCHE UNTERNEHMERINNEN

Hypothese: Die Unternehmerinnen denken, dass männliche Unternehmer es leichter haben als weibliche 
Unternehmerinnen. 
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Abbildung 14 // Was glauben Sie: Hat es eine Frau als Unternehmerin im 
Vergleich zu einem Mann in Deutschland leichter oder schwerer? (n = 51)

Abbildung 15 // Was glauben Sie: Hat es eine Frau als Unternehmerin im 
Vergleich zu einem Mann in Polen leichter oder schwerer? (n = 51)

Die Mehrheit der befragten polnischstämmigen Unternehme-

rinnen ist der Meinung, dass es weibliche Unternehmerinnen in 

Deutschland schwerer haben als ihre männlichen Kollegen (30 von 

51). 

Die Situati on in ihrem Heimatland schätzen sie ähnlich ein: 

 27 der 51 haben den Eindruck, dass eine Frau es als Unterneh-

merin in Polen schwerer hat als ein Mann: „Trotz der Emanzi-

pati on muss sich eine Frau mehr beweisen und mehr Kompe-

tenz zeigen als ein Mann.“

 Als Begründung, warum sie ihr Frausein als Erschwernisfaktor 

wahrnehmen, nennen die Befragten die in beiden Ländern verwur-

zelten tradierten Rollenbilder und Vorurteile gegenüber Frauen. 

Die Gesellschaft  beschreiben die Befragten als männlich dominiert: 

„Je nach Branche trifft   die Unternehmerin auf eine Gesellschaft , 

in der die Führungspositi onen von Männern dominiert sind“. 

Die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird ebenfalls 

als Hemmnis wahrgenommen.
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Hipoteza: Przedsiębiorczynie migrantki sądzą, że przedsiębiorczyniom z tłem migracyjnym jest trudniej niż  
przedsiębiorczyniom rodzimym.
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Rysunek 16 // Kobiecie-migrantce jako przedsiębiorczyni w Niemczech w 
porównaniu do niemieckich przedsiębiorczyń jest ….(n = 51)

Ankietowane przedsiębiorczynie polskiego pochodzenia 

postrzegają sytuację kobiet-migrantek w Niemczech jako bardzo 

trudną.

 41 z 51 respondentek stwierdziło, że migrantki w Niemczech 

mają (od raczej do zdecydowanie) trudniej niż niemieckie 

przedsiębiorczynie. 

 Ankietowane kobiety uzasadniają to przede wszystkim barierą 

językową, świadomym wykluczaniem obcokrajowców lub 

trudnościami w uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych w 

kraju ojczystym: „W Niemczech obcokrajowcy nadal traktowa-

ni są gorzej; nadal panuje opinia, że są oni gorzej wykształceni“.

Wypowiedzi te potwierdzają wyniki innych badań (por. także Haber/Richter 2010: 75). Odczuwanej dyskryminacji kobiet-migrantek w 

Niemczech kobiety te nie odnoszą raczej do ich konkretnego pochodzenia (tu polskiego), lecz postrzegają ją jako reakcję na to, że nie są 

Niemkami, a tym samym „są niejako oznakowane jako „obce” (Haber/Richter 2010: 75). Badania te wykazały, że w reakcji na doświadczenie 

dyskryminacji kobiety-migrantki wykształcają takie kompetencje i cechy, które przyczyniają się do pokonania trudności i barier, jak np.: 

odporność na konflikt, wytrzymałość, ufność we własne możliwości czy pozytywne myślenie. Pokrywa się to z cechami, które wymieniają 

przedsiębiorczynie opisując same siebie (patrz wyżej).

 Kobiety polskiego pochodzenia oceniają sytuację migrantek w 

Polsce jako nieco lepszą niż w Niemczech. Aż 11 ankietowanych 

przedsiębiorczyń jest nawet zdania, że migrantki w Polsce mają 

łatwiej niż polskie przedsiębiorczynie. Zwraca przy tym uwagę 

fakt dużego udziału respondentek, które nie odpowiedziały na 

to pytanie. 

 Lepsza sytuacja migrantek w Polsce ma wynikać według  

ankietowanych z jednej strony z panującego tam respektu 

wobec innych nacji, z drugiej zaś z pozytywnego obrazu nie-

mieckiej przedsiębiorczyni: „Gospodarka niemiecka i niemie-

cka przedsiębiorczość mają w Polsce pozytywną konotację. 

Tak więc i niemieckie przedsiębiorczynie przyjmowane są 

pozytywnie“.
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Rysunek 17 // Kobiecie-migrantce jako przedsiębiorczyni w Polsce w 
porównaniu do polskich przedsiębiorczyń jest … (n = 51)
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Hypothese: Migrantische Unternehmerinnen denken, dass es Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund schwerer 
haben als einheimische Unternehmerinnen.
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Abbildung 16 // Was glauben Sie: Hat es eine Frau mit Migrationshinter-
grund als Unternehmerin im Vergleich zu deutschen Unternehmerinnen in 
Deutschland leichter oder schwerer? (n = 51)

Die befragten polnischstämmigen Unternehmerinnen schätzen die 

Situation von Frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland als 

schwer ein: 

 41 von 51 Befragten geben an, dass Migrantinnen es in 

Deutschland eher bis entschieden schwerer haben als einhei-

mische Unternehmerinnen. 

 Als Gründe werden von den Befragten in Deutschland vor al-

lem die Sprachbarriere, die bewusste Ausgrenzung von Auslän-

dern oder die schwierige Anerkennung beruflicher Qualifika-

tionen genannt: „Ausländer werden in Deutschland weiterhin 

schlechter behandelt; es herrscht nach wie vor die Meinung, 

dass Ausländer schlechter ausgebildet sind.“

Diese Aussagen bestätigen die Erkenntnisse anderer Studien (vgl. auch im Folgenden Haber/Richter 2010: 75f.): Die gefühlte Benachtei-

ligung der Frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland empfinden diese weniger als Geringschätzung ihrer spezifischen Herkunft 

(hier polnisch). Sie sehen sie vielmehr als Reaktion darauf, dass sie nicht Deutsche sind und damit „in gewisser Weise als fremd markiert“ 

(Haber/Richter 2010: 75). Eine Reaktion auf erlebte Benachteiligungen sei die Entwicklung von Kompetenzen und Eigenschaften, die zur 

Bewältigung der Hürden beitragen: Konfliktfähigkeit, Durchhaltevermögen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, positives Denken. Das 

sind eben jene Charakteristika, die die Unternehmerinnen sich selbst auch zuschreiben (s.o.).

 Die polnischstämmigen Frauen schätzen die Situation für 

Migrantinnen in Polen leicht besser als in Deutschland ein. Im-

merhin 11 der befragten Unternehmerinnen glauben, dass es 

Migrantinnen in Polen leichter haben als einheimische Unter-

nehmerinnen. Auffällig ist dabei allerdings der hohe Anteil von 

Personen, die keine Angaben zu dieser Frage machen. 

 Als ursächlich für die bessere Situation in Polen benennen 

die Frauen zum einen den dort herrschenden Respekt gegen-

über anderen Nationalitäten, zum anderen das positive Bild 

deutscher Unternehmerinnen: „Die deutsche Wirtschaft und 

das Geschäftsgebaren ist in Polen mit einem positiven Bild 

besetzt – somit werden deutsche Unternehmerinnen positiv 

aufgenommen.“

Migrantin hat es eher leichter

Migrantin hat es entschieden leichter

keine Angabe

Migrantin hat es eher schwerer

Migrantin hat es entschieden schwerer
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Abbildung 17 // Was glauben Sie: Hat es eine Frau mit Migrationshinter-
grund als Unternehmerin im Vergleich zu polnischen Unternehmerinnen in 
Polen leichter oder schwerer? (n = 51)
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 INTEGRACJA

Ankietowane kobiety stwierdziły, że jako przedsiębiorczynie-migrantki startują w Niemczech z trudniejszej pozycji. Uwidacznia się tu 

sprzeczność znana już z wcześniejszych badań (por. Haber/Richter 2010). Kobiety mają z jednej strony pozytywny obraz własny jako 

przedsiębiorczyni. Zgodnie z własnymi wypowiedziami dysponują odpowiednim kapitałem kulturowym w formie wykształcenia, 

doświadczenia zawodowego, branżowego i językowego. Jednocześnie myślą jednak, że przedsiębiorczynie-Niemki wyposażone są w  

jeszcze większy kapitał kulturowy, albo że lepiej odpowiadają silnie sformalizowanym wymaganiom stawianym w Niemczech. Pojawia się 

więc pytanie, jak w tym kontekście kobiety-migrantki oceniają swój stopień integracji w Niemczech, a także jakie czynniki wspierają proces 

integracji, a jaki go hamują?

Badania pokazały, że polskie przedsiębiorczynie w Niemczech zasadniczo czują się dobrze zintegrowane w Niemczech i to zarówno w życiu 

prywatnym, jak i w życiu zawodowym (zadowolenie z integracji w życiu prywatnym: 1,3 - zadowolenie z integracji w życiu zawodowym: 

1,5 w czterostopniowej skali, od 1=bardzo dobrze zintegrowana do 4=bardzo źle zintegrowana).

 

Możliwym czynnikiem wspomagającym integrację jest korzystanie z zewnętrznych form wsparcia. 

Hipoteza: Przedsiębiorczynie, które korzystały z ofert wsparcia i doradztwa są lepiej zintegrowane na płaszczyźnie  
zarówno prywatnej jak i zawodowej, w porównaniu do przedsiębiorczyń, które z takiej pomocy nie korzystały.

Rysunek 18 pokazuje, że kobiety, które skorzystały z ofert wsparcia czy doradztwa nie są bardziej zadowolone ze stopnia swojej integracji 

na płaszczyźnie zawodowej niż kobiety, które z form takich nie korzystały. Zgodnie z oceną ankietowanych kobiet na ich zadowolenie z 

osiągniętego stopnia integracji nie wpływa także czas skorzystania z form wsparcia, czyli np. przygotowanie się do wyjazdu jeszcze w kraju 

rodzinnym np. w formie kursów językowych. 

Rysunek 18 // Związek między zadowoleniem z integracji zawodowej i wykorzystaniem wsparcia przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej w  
Niemczech (n = 51, możliwość wielu odpowiedzi)

KAPITEL 4 // ERGEBNISSE
ROZDZIAŁ 4 // WYNIKI
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 INTEGRATION

Die Befragten haben konstatiert, dass sie als weibliche migrantische Unternehmerinnen aus einer schwierigen Ausgangssituation in die 

Selbstständigkeit in Deutschland starten. Hier zeigt sich ein Widerspruch, der bereits aus früheren Forschungen (vgl. Haber/Richter 2010) 

bekannt ist: Die Frauen haben ein positives unternehmerisches Selbstbild. Nach eigenen Angaben verfügen sie über angemessenes kul-

turelles Kapital in Form von Bildung, Berufs-, Branchen- und Spracherfahrung. Gleichzeitig denken sie allerdings, dass die deutschen 

Unternehmerinnen noch umfassender mit kulturellem Kapital ausgestattet sind bzw. eher den sehr stark formalen Anforderungen in 

Deutschland genügen. Das wirft die Frage auf: Wie gut fühlen sie sich vor diesem Hintergrund im Einwanderungsland Deutschland integ-

riert? Und: Welche Faktoren fördern die Integration, welche hemmen sie?

Die Untersuchung zeigt: Insgesamt beurteilen die polnischen Unternehmerinnen in Deutschland ihre private wie berufliche Integration 

positiv (Zufriedenheit private Integration: 1,3, berufliche Integration: 1,5 auf 4er-Skala von 1=sehr gut integriert bis 4=sehr schlecht 

integriert). 

Ein möglicher integrationsfördernder Faktor ist die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen: 

Hypothese: Unternehmerinnen, die Unterstützungs- und Beratungsangebote in Anspruch genommen haben, sind nach 
eigener Einschätzung sowohl beruflich als auch privat besser integriert als solche, die keine Angebote in Anspruch ge-
nommen haben. 

Die Grafik zeigt: Frauen, die Unterstützung/Beratung in Anspruch genommen haben, sind nicht zufriedener mit ihrer beruflichen Inte-

gration als Frauen, die keine Unterstützung in Anspruch genommen haben. Auch der Zeitpunkt der Unterstützungsleistung, also eine 

frühzeitige Vorbereitung im Heimatland z.B. in Form von Sprachkursen, hat nach Aussage der befragten Frauen keinen Einfluss auf ihre 

Zufriedenheit mit der Integration. 
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Abbildung 18 // Zusammenhang Unterstützung und Zufriedenheit mit beruflicher Integration (n = 51, Mehrfachnennungen möglich) 
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Kolejnym czynnikiem potencjalnie wzmacniającym integrację jest uczestnictwo w sieciach społecznych w kraju emigracji.

Hipoteza: Udział w sieciach społecznych w kraju emigracji stanowi czynnik wspierający na integrację.

Ponad połowa ankietowanych polskich przedsiębiorczyń w Niemczech aktywnie działa w społecznych sieciach zawodowych (26 z 51). 

Przedsiębiorczynie te wykazują minimalnie większe zadowolenie ze swojego poziomu integracji. 

 Są one nieco bardziej zadowolone z poziomu zintegrowania na płaszczyźnie zawodowej (1,4 w porównaniu z 1,5), 

 prywatnej (1,2 w porównaniu z 1,4). 

Wysoki poziom zadowolenia ze stopnia integracji odpowiada również wynikom innych badań, które wykazały, że przedsiębiorcy-emigranci 

w Niemczech częściej planują przeniesienie się do Niemiec na resztę życia niż emigranci o statusie pracownika (por.: Ministerstwo ds. 

Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji Północnej Nadrenii-Westfalii 2009). 

Można to wyjaśnić tym, że wraz z podjęciem działalności gospodarczej intensyfikują się nie tylko kontakty zawodowe, lecz także społeczne 

w kraju emigracji. 

Badania te (por. tamże) w odniesieniu do próby badawczej złożonej z przedsiębiorczyń z Polski wykazały częste kontakty z Niemcami w ra-

mach czasu wolnego oraz świadome otwarcie ich przedsiębiorstw na niemiecki rynek poprzez tworzenie niejednolitych etnicznie struktur 

klientów i partnerów w biznesie. Tym samym wydaje się, że nie istnieje niebezpieczeństwo etnicznego zamknięcia (por. rozdział 4.2.1).

W tym kontekście istotny jest jeszcze jeden aspekt. O wysokiej samoocenie polskich przedsiębiorczyń świadczy fakt, że mówią o 

osiągniętym sukcesie swojego przedsiębiorstwa także wtedy, gdy funkcjonują na równi z niemieckimi przedsiębiorczyniami (16 z 51) i są 

całkowicie zintegrowane z niemieckim światem biznesu (15 z 51). Nie są to jednak najważniejsze kryteria ich działalności gospodarczej. 

Sukces definiują one bowiem poprzez zadowolenie klientów, stabilną sytuację finansową i możliwość pogodzenia życia zawodowego i 

rodzinnego (patrz wyżej).
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Rysunek 19 // Związek między udziałem w sieciach społecznych a zadowoleniem ze stopnia integracji zawodowej (n = 51, możliwość wielu odpowiedzi)

KAPITEL 4 // ERGEBNISSE
ROZDZIAŁ 4 // WYNIKI

Ein weiterer potenziell integrationsfördernder Faktor ist die Vernetzung im Einwanderungsland: 

Hypothese: Die Vernetzung im Einwanderungsland ist ein Erfolgsfaktor für Integration. 

Etwa die Hälfte der befragten polnischen Unternehmerinnen in Deutschland ist in beruflichen Netzwerken engagiert (26 von 51). Diese 

vernetzten Unternehmerinnen weisen marginal höhere Zufriedenheitswerte auf: 

 Sie sind leicht zufriedener mit ihrer beruflichen Integration (1,4 versus 1,5), 

 mit ihrer privaten Integration (1,2 versus 1,4). 

Die hohe Zufriedenheit mit der Integration stimmt überein mit Erkenntnissen anderer Studien, die feststellen, dass migrantische Unter-

nehmer in Deutschland häufiger auch lebenslang in Deutschland bleiben wollen als migrantische Arbeitnehmer (vgl. Ministerium für 

Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW 2009). Eine mögliche Erklärung: 

Durch den Schritt in die Selbstständigkeit intensivieren sich nicht nur berufliche, sondern auch soziale Kontakte im Einwanderungsland. 

Die Studie (vgl. ebd.) berichtet für die Zielgruppe selbstständiger Frauen aus Polen von häufigen Freizeitkontakten zu Deutschen und einer 

bewussten Öffnung ihres Unternehmens für den deutschen Markt durch co-ethnische Kunden- und Kooperationspartnerstrukturen. Eine 

ethnische Schließung (vgl. Kapitel 4.2.1) scheint damit nicht zu drohen. 

Wichtig in diesem Zusammenhang: Für das Selbstbewusstsein der polnischen Unternehmerinnen spricht: Als erfolgreich definieren sie ihr 

Unternehmertum auch, wenn sie auf Augenhöhe mit deutschen Unternehmerinnen agieren (16 von 51) und vollständig in die Geschäfts-

welt integriert sind (15 von 51) – das sind allerdings nicht die wichtigsten Kriterien ihres wirtschaftlichen Agierens. Diese liegen vielmehr 

in der Zufriedenheit ihrer Kunden, einer stabilen finanziellen Situation sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (s.o.).
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Abbildung 19 // Zusammenhang Vernetzung und Zufriedenheit mit beruflicher Integration (n = 51, Mehrfachnennungen möglich) 
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 4.2.2.2 ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD NIEMIECKICH
 PRZEDSIĘBIORCZYŃ W POLSCE

W celu identyfi kacji niemieckich przedsiębiorczyń w Polsce i 

włączenia ich do badania zastosowano pośrednie i bezpośrednie 

metody pozyskiwania danych. Obok bezpośrednich zapytań skie-

rowanych do przedsiębiorczyń, zwrócono się także do instytucji 

polskich i niemieckich, które ze względu na swoje zadania i funkcje 

mogły być pomocne przy nawiązywaniu kontaktów z potencjal-

nymi uczestniczkami badań, np: Europejskim Forum Właścicielek 

Firm w Warszawie, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej w 

Warszawie, Fundacją Inicjatyw Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie, 

Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w 

Opolu, Stowarzyszeniem Polki w Gospodarce i Kulturze (z siedzibą 

w Kolonii), Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych 

 OPIS PRÓBY BADAWCZEJ

Opis rozpoczniemy od określenia składu próby badawczej przy uwzględnieniu takich istotnych danych podstawowych jak 
wielkość przedsiębiorstwa, branża, poziom wykształcenia i dane socjodemografi czne. 

 WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBORSTWA

W większości przedsiębiorstw prowadzonych w Polsce przez niemieckie przedsiębiorczynie zatrudnionych jest mniej niż 10 pracowników. 

Żadna z fi rm nie zatrudnia ponad 100 pracowników. 

Dziewięć spośród 12 respondentek jest właścicielkami lub współwłaścicielkami prowadzonych fi rm, natomiast dwie osoby zajmują sta-

nowiska kierownicze, a jedna jest założycielką fundacji.

brak zatrudnionych

50-99 zatrudnionych

mniej niż 10 zatrudnionych

10-49 zatrudnionych

8

1

2

1

Rysunek 20 // Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie (n = 12)

w Warszawie, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową w 

Warszawie. 

Uzyskane dane przedsiębiorczyń weryfi kowano przy pomocy Kra-

jowego Rejestru Sądowego. Łącznie zidentyfi kowano tą drogą 

55 przedsiębiorczyń. W efekcie końcowym analizie poddano 12 

wypełnionych ankiet.

KAPITEL 4 // ERGEBNISSE
ROZDZIAŁ 4 // WYNIKI

 4.2.2.2 STANDARDISIERTE BEFRAGUNG DER DEUTSCHEN 
 UNTERNEHMERINNEN IN POLEN 

Zur Identi fi zierung und Akquise von deutschen Unternehmerinnen 

in Polen wurden direkte und indirekte Methoden der Datengewin-

nung angewandt. 

Neben der direkten Ansprache von Unternehmerinnen wurden in 

Polen und auch in Deutschland täti ge Insti tuti onen integriert, die 

aufgrund ihrer Funkti onen und Aufgaben beim Knüpfen von Kon-

takten zu potenti ellen Teilnehmerinnen hilfreich sein konnten z.B. 

European forum of women business owners (Europejskim Forum 

Właścicielek Firm) in Warschau, Sti ft ung für die deutsch-polni-

sche Zusammenarbeit (Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckie), 

Sti ft ung „Initi ati ven Akti ver Frauen“ (Fundacja Inicjatyw Kobiet 

Aktywnych FIKA) in Allenstein, Sti ft ung für Entwicklung Schlesiens 

 BESCHREIBUNG DES SAMPLES

Im ersten Schritt  wird die Zusammensetzung des Untersuchungssamples hinsichtlich relevanter Rahmendaten wie Unter-
nehmensgröße, Branche, Bildungsniveau und Soziodemographie beschrieben. 

 UNTERNEHMENSGRÖSSE

In den meisten von deutschen Unternehmerinnen in Polen geführten Unternehmen sind weniger als zehn Personen 

beschäft igt. Kein Unternehmen hat mehr als 100 Mitarbeiter.

Neun der 12 Befragten sind Inhaberinnen oder Miti nhaberinnen der Unternehmen, zwei Personen haben leitende Positi onen, eine wei-

tere die Funkti on einer Sti ft ungsgründerin. 
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Abbildung 20 // Wie viele Mitarbeiter sind im Unternehmen beschäft igt? 
(n = 12)

und Unterstützung lokaler Initi ati ven (Fundacja Rozwoju Śląska 

oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych) in Oppeln, Verein Polnische 

Frauen in Wirtschaft  und Kultur e. V. (Polki w Gospodarce i Kulturze) 

mit Sitz in Köln, Polnische Agentur für Informati on und Auslandsin-

vesti ti onen (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) 

in Warschau, Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer in 

Warschau (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa).

Die gewonnenen Daten der Unternehmerinnen wurden mit Hilfe 

des Nati onalen Gerichtsregisters (Krajowy Rejestr Sądowy KRS) 

verifi ziert. Insgesamt wurden auf diesem Weg 55 Unternehmerin-

nen identi fi ziert. Im Ergebnis stehen der Analyse 12 ausgefüllte 

Fragebögen zur Verfügung. 
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 BRANŻA I POZIOM WYKSZTAŁCENIA RESPONDENTEK

Skład grupy pod względem reprezentowanych branż jest bardzo heterogeniczny. Tworzy ją po dwie przedstawicielki branży dydaktyczno-

naukowej, rolnictwa, gastronomii/przemysłu spożywczego i turystyki. Branże takie jak handel detaliczny, pośrednictwo pracy i doradztwo 

reprezentowane są w każdym przypadku przez jedną osobę. Należy podkreślić, że niemieckie przedsiębiorczynie biorące udział w bada-

niu legitymowały się wieloletnim doświadczeniem. Wszystkie kobiety, które odpowiedziały na to pytanie, mają ponad dziesięcioletnie 

doświadczenie zawodowe, a sześć z nich pracuje w zawodzie już od ponad 20 lat.

 MOTYWY PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
 ZA GRANICĄ  

Hipoteza: Motywy osobiste odgrywają ważną rolę w podjęciu działalności gospodarczej za granicą. 
 

Największy wpływ na podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce przez kobiety z Niemiec miały zmiany ustrojowe 

(wprowadzenie gospodarki rynkowej i demokracji) i czynniki polityczne jak wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Czynniki ekonomicz-

ne oraz całkowite otwarcie rynku pracy odgrywa raczej rolę podrzędną. Często akcentowane w literaturze przedmiotu wysokie znacze-

nie czynników ekonomicznych przy podejmowaniu działalności gospodarczej za granicą na podstawie tej próby badawczej nie zostało 

potwierdzone.
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Rysunek 21 // Jaki wpływ miały następujące zmiany społeczno-gospodarcze na rozpoczęcie przez Panią działalności gospodarczej w Polsce? (n = 12) 

KAPITEL 4 // ERGEBNISSE
ROZDZIAŁ 4 // WYNIKI

 UNTERNEHMENSBRANCHE UND BILDUNGSNIVEAU

Die Zusammensetzung der Branchen ist sehr heterogen: In der untersuchten Gruppe finden sich je zwei Unternehmen aus Bildung/

Wissenschaft, Landwirtschaft, Gastronomie/Lebensmittelindustrie und Tourismus. Je eine Unternehmerin betreibt Einzelhandel, Arbeits-

vermittlung und Beratung. Es ist hervorzuheben, dass die an der Untersuchung teilnehmenden deutschen Unternehmerinnen über lang-

jährige Berufserfahrung verfügen: Alle Frauen, die diese Frage beantwortet haben, haben mehr als zehn Jahre Berufserfahrung, sechs der 

Frauen sind bereits über 20 Jahre im Beruf. 

 MOTIVE FÜR DIE AUFNAHME EINER UNTERNEHMERISCHEN  
 TÄTIGKEIT IM AUSLAND 

Hypothese: Private Motive spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für die Aufnahme einer unternehmerischen 
Tätigkeit im Ausland. 
 

Den größten Einfluss auf die Entscheidung zur Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit in Polen hatten für die deutschen Frauen die 

Änderungen des Staatsystems (Transformation zur Marktwirtschaft und Demokratie) und politische Faktoren wie der Beitritt Polens zur 

EU. Eine eher untergeordnete Rolle spielen ökonomische Faktoren sowie die vollständige Öffnung des Arbeitsmarktes. Die in der Fachlite-

ratur häufig hervorgehobene große Bedeutung der wirtschaftlichen Faktoren bei der Entscheidung über die Aufnahme der unternehme-

rischen Tätigkeit im Ausland konnte in diesem Sample nicht bestätigt werden.
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Abbildung 21 // Welchen Einfluss hatten folgende Rahmenbedingungen auf Ihre Entscheidung zur Aufnahme einer unternehmerischen Aktivität in 
Polen? (n = 12)
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Obok wymienionych czynników politycznych niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce wymieniły także motywy osobiste. Najczęściej  

wskazywanymi czynnikami wśród motywów osobistych były: realizacja nowego pomysłu na biznes, chęć samorealizacji oraz zarabianie 

pieniędzy na życie oraz niezależność finansowa. 
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Rysunek 22 // Jakie były osobiste motywy podjęcia działalności gospodarczej w Polsce? (n = 12) 

 OBRAZ WŁASNY I POSTRZEGANIE PRZEZ INNYCH

Hipoteza: Istnieją wspólne kluczowe osobiste i przedsiębiorcze kompetencje i cechy, które z punktu widzenia kobiet 
charakterystyczne są zarówno dla niemieckich jak i polskich przedsiębiorczyń.20

 

Niemki działające w Polsce mają pozytywny obraz przedsiębiorczyni. Zarówno ich obraz przedsiębiorczyń polskich jak i samych siebie jako 

przedstawicielek przedsiębiorczyń niemieckich zawiera wiele pozytywnych cech i wskazuje tym samym na duże poczucie własnej wartosci 

i pewności siebie przedsiębiorczyń-migrantek działających w Polsce. Porównanie niemieckiego i polskiego wizerunku przedsiębiorczyń 

odsłania istnienie podstawowych kompetencji wspólnych dla niemieckich i polskich kobiet prowadzących działalność gospodarczą.  

Niezależnie od przynależności narodowej przedsiębiorczynie charakteryzują się z punktu widzenia Niemek zorientowaniem na cel i dobrą 

organizacją. Również w literaturze przedmiotu podkreśla się istnienie uniwersalnych cech charakterystycznych dla przedsiębiorcy jak: 

dążenie do celu, pracowitość i wytrwałość.  

KAPITEL 4 // ERGEBNISSE
ROZDZIAŁ 4 // WYNIKI

Neben den genannten politischen Einflussfaktoren spielen private Gründe eine Rolle für die deutschen Unternehmerinnen in Polen: die 

Umsetzung einer neuen Geschäftsidee, der Wunsch nach Selbstverwirklichung, das Verdienen des Lebensunterhalts sowie die finanzielle 

Unabhängigkeit sind die wichtigsten persönlichen Motive für die Frauen.
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Abbildung 22 // Was waren Ihre persönlichen Motive für Ihre unternehmerische Aktivität in Polen? (n = 12)

 SELBSTWAHRNEHMUNG UND FREMDWAHRNEHMUNG

Hypothese: Es gibt gemeinsame persönliche unternehmerische Kernkompetenzen und Eigenschaften, die aus Sicht der 
Frauen sowohl für deutsche als auch für polnische Unternehmerinnen typisch sind.20 
 

Die deutschen Entrepreneurinnen in Polen haben ein positives Unternehmerinnenbild – sowohl das Bild der polnischen Unternehmerin-

nen als auch ihr Selbstbild als deutsche Unternehmerinnen enthält viele positive Eigenschaften und zeigt damit auch das Selbstbewusst-

sein der migrantischen Unternehmerinnen in Polen. Der Vergleich des deutschen und polnischen Unternehmerinnenbildes offenbart 

gemeinsame Kernkompetenzen deutscher und polnischer Unternehmerinnen: Unternehmerinnen – gleich welcher Nationalität – zeich-

nen sich aus Sicht der deutschen Frauen durch Zielstrebigkeit und gute Organisiertheit aus. Auch Fachliteratur und Experten betonten die 

universellen Unternehmereigenschaften wie Zielorientierung, Fleiß und Ausdauer. 
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Rysunek 23 // Proszę podać trzy cechy typowe dla niemieckiej przedsiębiorczyni (możliwych kilka odpowiedzi, na rysunku pokazano cechy wymieniane 
najczęściej) (n = 12)
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Obok tych cech wspólnych przy dokładniejszej analizie wyraźne stają się jednak także różnice w narodowych obrazach przedsiębiorczyń. 

Podczas gdy badane kobiety za cechy typowe dla niemieckich przedsiębiorczyń uznały niezawodność, w przypadku polskich przedsiębiorczyń 

podkreślają ich kreatywność i elastyczność.

Rysunek 24 // Proszę podać trzy cechy typowe dla polskich przedsiębiorczyń. (możliwych kilka odpowiedzi, na rysunku pokazano cechy wymieniane 
najczęściej) (n = 12)

Abbildung 23 // Nennen Sie bitt e drei Eigenschaft en, die für die deutsche Unternehmerin typisch sind. (Mehrfachantworten möglich, abgebildet sind die 
häufi gsten Nennungen) (n = 12)
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Neben diesen Gemeinsamkeiten zeigen sich im Detail jedoch auch Unterschiede in der Wahrnehmung der nati onalen Unternehmerinnen-

bilder: Während die Frauen als typische Eigenschaft  deutscher Unternehmerinnen Zuverlässigkeit nennen, betonen sie für die polnischen 

Unternehmerinnen deren Kreati vität und Flexibilität. 

Abbildung 24 // Nennen Sie bitt e drei Eigenschaft en, die für die polnischen Unternehmerin typisch sind. (Mehrfachantworten möglich, abgebildet sind 
die häufi gsten Nennungen) (n = 12)
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Rysunek 25 // Z jakim wizerunkiem przedsiębiorczyni identyfi kuje się Pani? (n = 12) 

Przedsiębiorczynie wykazują silny stopień socjalizacji typowy dla kraju rodzinnego, czyli Niemiec. Wszystkie niemieckie respondentki poza, 

jedną, zdecydowanie/raczej utożsamiają się z niemieckim wizerunkiem przedsiębiorczyni. Żadna z nich nie identyfi kuje się w żadnym sto-

pniu z polskim obrazem przedsiębiorczyni.

Hipoteza: Przedsiębiorczynie częściej utożsamiają się z wizerunkiem przedsiębiorczyni w kraju pochodzenia (socjalizacji) 
niż w kraju emigracji. 
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6
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Abbildung 25 // Mit welchem Unternehmerinnenimage identi fi zieren Sie sich? (n = 12)

Die Unternehmerinnen sind stark durch ihr Heimatland Deutschland sozialisiert: Bis auf eine Unternehmerin identi fi zieren sich alle 

deutschen Frauen eher/entschieden mit dem deutschen Unternehmerinnenimage. Keine identi fi ziert sich eher oder eindeuti g mit dem 

polnischen Unternehmerinnenimage. 

Hypothese: Die Unternehmerinnen identifizieren sich eher mit dem Unternehmerinnenimage des Heimatlandes 
(Sozialisati onsland) als mit dem des Einwanderungslandes.

KAPITEL 4 // ERGEBNISSE
ROZDZIAŁ 4 // WYNIKI
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Analiza samopostrzegania się jako przedsiębiorczyni przez niemieckie kobiety w Polsce wskazuje na ich wysokie poczucie własnej wartości 

i pewność siebie. Na fakt ten należy patrzeć w kontekście sukcesu, jaki odniosły one w biznesie. Okazuje się, że połowa niemieckich 

przedsiębiorczyń we własnej ocenie odniosła (bardzo) duży sukces. 

Przy tym prawie wszystkie z nich defi niują sukces jako zadowolenie klientów (11) oraz stabilną sytuację fi nansową (10). Dla wielu z nich 

(8) wyznacznikiem sukcesu jest także presti ż i wysoka pozycja, jaką cieszą się w otoczeniu.

osiągnęłam bardzo duży sukces

brak odpowiedzi

nie uważam się za 
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3
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3

Rysunek 26 // W jakim stopniu uważa się Pani za kobietę sukcesu? (n = 12)  

Die Analyse des unternehmerischen Selbstbilds der deutschen Frauen in Polen hat Selbstbewusstsein off enbart. Dieses muss in engem 

Zusammenhang mit dem unternehmerischen Erfolg der Frauen betrachtet werden. Es zeigt sich, dass die Hälft e der deutschen Unterneh-

merinnen sich selbst als (sehr) erfolgreich einschätzt. 

Dabei wird Erfolg von fast allen als Zufriedenheit der Kunden (elf) sowie als stabile fi nanzielle Situati on (zehn) defi niert. Für viele (acht) 

deutsche Unternehmerinnen bedeutete Erfolg auch Presti ge und die Wertschätzung aus der Umgebung.
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keine Angaben

nicht erfolgreich

eher erfolgreich

weniger erfolgreich

3
2

1

3
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Abbildung 26 // Inwieweit halten Sie sich für eine erfolgreiche Geschäft sfrau? (n = 12)

KAPITEL 4 // ERGEBNISSE
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Na wysoką samoocenę i pozytywny wizerunek własny niemieckich przedsiębiorczyń w Polsce wskazują również odpowiedzi pań na pyta-

nie o to, co najbardziej pomogło im w ich karierze. Dla większości (11 z 12) decydującym czynnikiem jest ich własna osobowość/charakter. 

Połowa duże znaczenie przypisuje wsparciu ze strony rodziny i przyjaciół, pozostałe sześć wskazuje na kontakty społeczne. Czynnikami, 

które najmniej przyczyniły się do uzyskania aktualnej pozycji zawodowej jest wykształcenie (3) oraz wsparcie przez instytucje zewnętrzne 

(1).
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Rysunek 27 // Które z czynników najbardziej przyczyniły się do osiągnięcia obecnej pozycji zawodowej? (n = 12, możliwość wielu odpowiedzi)

Einen Hinweis auf das beschriebene positi ve Selbstbild und Selbstvertrauen der deutschen Unternehmerinnen in Polen liefert auch die 

eigene Beurteilung der Frauen, was ihnen bei ihrer Karriere am besten geholfen hat: Als Schlüsselerfolgsfaktor nennt die Mehrheit der 

Befragten (11 von 12) die eigene Persönlichkeit/den eigenen Charakter. Jeweils die Hälft e (sechs) hält die Unterstützung von Familie und 

Freunden sowie Kontakte/Netzwerke für wichti g. Als Faktoren, die am wenigsten zum Erreichen der aktuellen berufl ichen Positi on beige-

tragen haben, haben sich die Ausbildung (drei) sowie die Unterstützung durch externe Insti tuti onen (eine) herausgestellt.
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Abbildung 27 //Welche von den unten genannten Faktoren haben am meisten zum Erreichen Ihrer jetzigen berufl ichen Positi on beigetragen? (n = 12, 
Mehrfachnennungen möglich) 
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Rysunek 28 // Czy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce korzystała Pani z jakichś form pomocy? 
(n = 12, możliwość wielu odpowiedzi)

Połowa niemieckich kobiet prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech zbierała informacje o Polsce jeszcze przed wyjazdem 

do tego kraju. W tym celu korzystały one przede wszystkim z ogólnie dostępnych źródeł jak Internet, prasa, radio i telewizja. Przydatne 

okazały się jednak również kontakty z innymi przedsiębiorcami, a także ze stowarzyszeniami i instytucjami ze środowisk biznesowych.

Połowa respondentek poza zbieraniem informacji na własny rachunek skorzystała w Niemczech także ze wsparcia zewnętrznego i to 

zarówno jeszcze przed wyjazdem, jak i po przybyciu do Polski. Przed wyjazdem korzystano przede wszystkim ze wsparcia w postaci kursów 

językowych i pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów z polskimi instytucjami oraz z doradztwa podatkowego i prawnego, zaś po przy-

byciu do Polski szczególnym zainteresowaniem cieszyły się formy doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie zakładania działalności 

gospodarczej. 

Hipoteza: Przedsiębiorczynie, które korzystały z ofert wsparcia i doradztwa, we własnej ocenie odniosły większy sukces 
ekonomiczny w porównaniu do przedsiębiorczyń, które z takiej pomocy nie korzystały.
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Abbildung 28 // Haben Sie im Zusammenhang mit der Aufnahme der Täti gkeit in Polen Unterstützungsleistung in Anspruch genommen? 
(n = 12, Mehrfachnennungen möglich)  

Die Hälft e der deutschen Frauen, die in Polen unternehmerisch täti g sind, hat vor der Abreise nach Polen Informati onen über dieses Land 

zusammengetragen. Zu diesem Zweck nutzten sie vor allem allgemein zugängliche Quellen, d. h. Internet, Presse, Radio, Fernsehen, aber 

auch individuelle Kontakte zu anderen Unternehmern, Vereinen und Insti tuti onen aus dem Businessumfeld.

Die Hälft e der befragten Unternehmerinnen hat über die persönliche Recherche hinaus externe Unterstützung in Anspruch genommen. 

Die Hilfe kam dabei sowohl im Vorfeld in Deutschland als auch nach Ankunft  in Polen zum Einsatz: vor ihrer Abreise nach Polen besonders 

in Form von Sprachkursen, Steuer- und Rechtsberatung und Vermitt lung von Kontakten zu polnischen Insti tuti onen. Nach Ankunft  beson-

ders als Rechts-, Steuer- und Gründungsberatung. 

Hypothese: Unternehmerinnen, die Unterstützungs- und Beratungsangebote in Anspruch genommen haben, sind nach 
eigener Einschätzung wirtschaft lich erfolgreicher als solche, die keine Angebote in Anspruch genommen haben. 
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Rysunek 29 // Związek między korzystaniem z zewnętrznych form wsparcia a sukcesem ekonomicznym (n = w każdym przypadku 12, możliwość wielu 
odpowiedzi) 

W badanej grupie kobiety, które korzystały z różnych form wsparcia, lepiej oceniają odniesiony sukces gospodarczy niż te, które z 

tego zrezygnowały. Zwłaszcza skorzystanie z ofert pomocowych przed wyjazdem do Polski pozostaje w ścisłej zależności z sukcesem 

zawodowym.21
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Abbildung 29 // Zusammenhang zwischen Inanspruchnahme von externer Unterstützung und wirtschaft lichem Erfolg (n = jeweils 12, Mehrfachnennungen 
möglich) 

Im untersuchten Sample zeigt sich, dass Frauen, die Unterstützung in Anspruch genommen haben, ihren wirtschaft lichen Erfolg positi ver 

beurteilen als diejenigen, die keine Unterstützung in Anspruch genommen haben. Besonders die Inanspruchnahme von Unterstützung 

vor der Abreise nach Polen steht dabei in positi vem Zusammenhang mit dem unternehmerischen Erfolg.21
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 WYZWANIA STOJĄCE PRZED
 PRZEDSIĘBIORCZYNIAMI-MIGRANTKAMI

Hipoteza: Przedsiębiorczynie sądzą, że łatwiej jest przedsiębiorcy-mężczyźnie, niż przedsiębiorcy-kobiecie.
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Rysunek 30 // Czy Pani zdaniem kobieta jako przedsiębiorczyni jest w 
Polsce w lepszej czy w gorszej sytuacji niż mężczyzna? (n = 12)

Rysunek 31 // Czy Pani zdaniem kobieta jako przedsiębiorczyni jest w Niem-
czech w lepszej czy w gorszej sytuacji niż mężczyzna? (n = 12)

Niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce stwierdziły, że zarów-

no w Niemczech jak i w Polsce mężczyźni w roli biznesmenów są 

uprzywilejowani w stosunku do kobiet. Przy tym widoczne są je-

dynie niewielkie różnice w ocenie sytuacji w Polsce i w Niemczech. 

W literaturze przedmiotu (por. więcej w rozdziale 3.2) istnienie ba-

rier na drodze kariery kobiet tłumaczy się  stereotypowym postrze-

ganiem płci, zgodnie z którym kobiety cenione są przede wszystkim 

w roli wzorowej pani domu i matki.

Zgodnie ze stereotypowymi schematami myślowymi kobieta nie 

może rozwijać swojej kariery kosztem swoich zobowiązań wobec 

rodziny i  kosztem pracy domowej. Inaczej niż to jest w przypad-

ku mężczyzn, u których uregulowana sytuacja rodzinna wzmac-

nia pozycję zawodową, kobiety często muszą dokonywać wyboru 

między karierą zawodową a rodziną.

KAPITEL 4 // ERGEBNISSE
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 HERAUSFORDERUNGEN FÜR
 MIGRANTISCHE UNTERNEHMERINNEN

Hypothese: Die Unternehmerinnen denken, dass männliche Unternehmer es leichter haben als weibliche 
Unternehmerinnen
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Abbildung 30 //Was glauben Sie: Hat es eine Frau als Unternehmerin im 
Vergleich zu einem Mann in Polen leichter oder schwerer? (n = 12)

Abbildung 31 // Was glauben Sie: Hat es eine Frau als Unternehmerin im 
Vergleich zu einem Mann in Deutschland leichter oder schwerer? (n = 12)

Die deutschen Unternehmerinnen in Polen stellen für Deutschland 

wie für Polen fest, dass es Männer als Entrepreneure leichter ha-

ben als Frauen. Dabei zeigen sich nur leichte Unterschiede in der 

Einschätzung der Situati on in Polen und Deutschland. 

In der Fachliteratur (vgl. ausführlich Kapitel 3.2) werden Bar-

rieren in Berufskarrieren von Frauen durch gesellschaft liche 

Geschlechterstereotype erklärt, nach denen Frauen insbesondere 

in ihrer Rolle als vorbildliche Hausfrau und Mutt er Wertschätzung 

erfahren. 

Gemäß solch stereotypen Denkschemata dürfen weibliche 

Berufskarrieren nicht auf Kosten ihrer Verpfl ichtung gegenüber der 

Familie und der Haushaltsführung erfolgen. Anders als bei Män-

nern, deren intakte Familie die berufl iche Positi on stärkt, würden 

Frauen dagegen oft  vor die Wahl zwischen Berufskarriere und 

Familie gestellt.
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Hipoteza: Przedsiębiorczynie migrantki sądzą, że przedsiębiorczyniom z tłem migracyjnym jest trudniej niż przedsiębiorc-
zyniom rodzimym.
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Rysunek 32 // Czy Pani zdaniem kobieta-migrantka jako przedsiębiorczyni jest 
w Polsce w trudniejszej czy łatwiejszej sytuacji niż polska przedsiębiorczyni? 
(n = 12)

Niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce sądzą, że przedsiębiorczynie-migrantki mają w Polsce trudniej niż Polki. Swoją opinię uzasadniają 

tym, że w Polsce napotyka  się na więcej utrudnień (natury prawnej, administracyjnej czy podatkowej) niż w Niemczech.

Innym rodzajem przeszkody przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce są ich zdaniem ciągle zmieniające się przepisy oraz 

bariera językowa. 

Sytuację przedsiębiorczyń-migrantek w Niemczech przedsiębiorczynie niemieckie oceniają jako łatwiejszą. Prawie połowa respondentek 

wyraziła bowiem opinię, że migrantki jako przedsiębiorczynie mają w Niemczech łatwiej niż same Niemki. Połowa ankietowanych kobiet 

ocenia jednak ich sytuację odwrotnie. Największa trudność, z jaką zmierzyć się muszą przedsiębiorczynie-migrantki w Niemczech polega 

na tym, że przez rodzime przedsiębiorczynie traktowane są jako konkurencja.
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migrantce jest 
zdecydowanie trudniej

brak odpowiedzi

migrantce jest 
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Rysunek 33 // Czy Pani zdaniem kobieta-migrantka jako przedsiębiorczy-
ni jest w Niemczech w trudniejszej czy łatwiejszej sytuacji niż niemiecka  
przedsiębiorczyni? (n = 12)

KAPITEL 4 // ERGEBNISSE
ROZDZIAŁ 4 // WYNIKI

Hypothese: Migrantische Unternehmerinnen denken, dass es Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund schwerer 
haben als einheimische Unternehmerinnen.

Migrantin hat es eher leichter

Migrantin hat es 
entschieden leichter

keine Angabe
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Abbildung 32 //Was glauben Sie: Hat es eine Frau mit Migrationshinter-
grund als Unternehmerin im Vergleich zu polnischen Unternehmerinnen in 
Polen leichter oder schwerer? (n = 12)

Die deutschen Unternehmerinnen in Polen glauben, dass es Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund in Polen schwerer haben 

als einheimische Unternehmerinnen. Ihre Meinung begründen sie damit, dass es in Polen mehr formelle Hindernisse (z. B. rechtlicher, 

administrativer, steuerlicher Art) als in Deutschland gebe. Als weitere Barrieren für die unternehmerische Aktivität in Polen nennen die 

Befragten sich häufig ändernde Vorschriften sowie die Sprachbarriere. 

Die Situation migrantischer Unternehmerinnen in Deutschland schätzen die deutschen Frauen weniger schwierig ein: Immerhin fast die 

Hälfte der Befragten meint, migrantische Unternehmerinnen hätten es in Deutschland leichter als einheimische Unternehmerinnen. Die 

andere Hälfte beurteilt die Situation allerdings gegenteilig: Die größte Herausforderung für migrantische Unternehmerinnen in Deutsch-

land sei, dass sie von den einheimischen Unternehmen als Konkurrenz wahrgenommen würden. 
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Abbildung 33 // Was glauben Sie: Hat es eine Frau mit Migrationshinter-
grund als Unternehmerin im Vergleich zu deutschen Unternehmerinnen in 
Deutschland leichter oder schwerer? (n = 12)
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 INTEGRACJA

Ankietowane kobiety stwierdziły, że jako przedsiębiorczynie-migrantki startują w Polsce z trudniejszej pozycji. W tym kontekście 

interesujący jest fakt, czy mimo to czują się w Polsce dobrze zintegrowane ze środowiskiem zawodowym i w życiu prywatnym.

Stopień integracji zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej na skali od 1 do 4 (1=bardzo dobrze zintegrowana, 4=w ogóle nie zinte-

growana) określony został jako bardzo wysoki. Średnia ocena zadowolenia z integracji na polu zawodowym wynosi 1,6, natomiast na polu 

prywatnym 1,7. 

Możliwym czynnikiem pozytywnie wpływającym na integrację jest korzystanie z ofert wsparcia. Zjawisku temu przyjrzymy się bliżej w 

dalszej części rozdziału. 

Hipoteza: Przedsiębiorczynie, które korzystały z ofert wsparcia i doradztwa są w swojej ocenie lepiej zintegrowane niż te, 
które z ofert takich nie korzystały. 

Badania pokazały, że nie istnieje związek między skorzystaniem z ofert wsparcia a stopniem integracji.
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Rysunek 34 // Związek pomiędzy skorzystaniem z wsparcia i zadowoleniem ze integracji w życiu zawodowym (n = 12, możliwość wielu odpowiedzi) 

 INTEGRATION

Die Befragten haben konstati ert, dass sie als weibliche migranti sche Unternehmerinnen aus einer schwierigen Ausgangssituati on in die 

Selbstständigkeit in Polen starten. Fraglich ist es vor diesem Hintergrund, ob sie sich dennoch in Polen berufl ich wie privat gut integriert 

fühlen. 

Der Grad der Integrati on, sowohl auf berufl icher Ebene als auch im Privatleben, wurde auf einer Skala von 1 bis 4 (1=sehr hoher Integ-

rati onsgrad, 4=keine Integrati on) als hoch beurteilt. Die durchschnitt liche Beurteilung der Zufriedenheit mit der berufl ichen Integrati on 

beträgt 1,6, die der privaten Integrati on 1,7. 

Ein möglicher integrati onsfördernder Faktor ist die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen, der im Folgenden genauer unter-

sucht werden soll.

Hypothese: Unternehmerinnen, die Unterstützungs- und Beratungsangebote in Anspruch genommen haben, sind nach 
eigener Einschätzung besser integriert als solche, die keine Angebote in Anspruch genommen haben. 

Die Untersuchung zeigt, dass kein positi ver Zusammenhang zwischen Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen und dem Integra-

ti onsgrad festgestellt werden kann. 

keine
Unterstützung
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Abbildung 34 // Zusammenhang Unterstützung und Zufriedenheit mit berufl icher Integrati on (n = 12, Mehrfachnennungen möglich) 

KAPITEL 4 // ERGEBNISSE
ROZDZIAŁ 4 // WYNIKI
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Innym czynnikiem potencjalnie wzmacniającym integrację jest uczestnictwo w sieciach społecznych w kraju emigracji.

Hipoteza: Udział w sieciach społecznych w kraju emigracji stanowi czynnik wspierający integrację. 

Tytułem wstępu trzeba zaznaczyć, że jedynie co czwarta ankietowana niemiecka przedsiębiorczyni w Polsce jest aktywnym członkiem grup 

społecznych (jak stowarzyszenia czy organizacje branżowe). Mimo tej niewielkiej liczby wyraźnie rysuje się pewna tendencja: członkowie 

sieci społecznych czują się lepiej zintegrowani na płaszczyźnie zawodowej  (1,3) niż te osoby, które kontaktów takich nie utrzymują (1,7).
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Rysunek 35 // Związek między udziałem w sieciach społecznych a zadowoleniem ze stopnia integracji zawodowej (n = 12, możliwość wielu odpowiedzi) 

Ein anderer potenziell integrati onsfördernder Faktor ist die Vernetzung im Einwanderungsland: 

Hypothese: Die Vernetzung im Einwanderungsland ist ein Erfolgsfaktor für Integrati on. 

Zunächst ist festzustellen, dass nur jede Vierte der befragten deutschen Unternehmerinnen in Polen in berufl ichen Netzwerken (Vereine, 

Branchenorganisati onen) engagiert ist. Trotz der kleinen Fallzahlen lässt sich eine Tendenz feststellen: Die Mitglieder von Netzwerken 

fühlen sich berufl ich besser integriert (1,3) als diejenigen, die nicht vernetzt sind (1,7).
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Abbildung 35 // Zusammenhang Vernetzung und Zufriedenheit mit berufl icher Integrati on (n = 12, Mehrfachnennungen möglich) 

KAPITEL 4 // ERGEBNISSE
ROZDZIAŁ 4 // WYNIKI
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KAPITEL 6 // FAZIT: VERGLEICH DER ERGEBNISSE AUS DEUTSCHLAND UND POLEN
ROZDZIAŁ 6 // PODSUMOWANIE: PORÓWNANIE WYNIKÓW Z NIEMIEC I Z POLSKI

 5. PODSUMOWANIE: 
 PORÓWNANIE WYNIKÓW Z 
 NIEMIEC I Z POLSKI

W ramach prowadzonych badań poddano analizie dwie, na pozór 

odmienne grupy: Niemki, które podjęły działalność gospodarczą w 

Polsce oraz Polki, które działalność taką prowadzą w Niemczech. 

Pierwsza zaobserwowana różnica dotyczy wielkości obu grup. Otóż 

znacznie więcej Polek prowadzi fi rmę w Niemczech niż Niemek w 

Polsce. Jeśli już Niemki decydują się na przeniesienie do Polski, to 

czynią to raczej po to, aby podjąć pracę w charakterze pracownika 

jakiegoś przedsiębiorstwa. Owe różne wielkości grup w niniejszym 

badaniu widoczne były przede wszystkim na etapie tworzenia re-

prezentatywnych prób badawczych. Niezwykle trudne okazało się 

dotarcie do niemieckich przedsiębiorczyń w Polsce.

Analogicznie do wielkości grup w każdym z państw w różnym sto-

pniu rozbudowana jest także infrastruktura w obszarze wsparcia i 

doradztwa dla przedsiębiorczyń-migrantek. Podczas gdy w Niem-

czech istnieje wiele instytucji gospodarczych, kulturalnych, polity-

cznych czy naukowych działających w kontekście stosunków pol-

sko-niemieckich, które swoje oferty doradcze i pomocowe kierują 

(także) do polskich przedsiębiorczyń, w Polsce liczba podobnych 

instytucji ukierunkowanych na niemieckie przedsiębiorczynie jest 

znacznie mniejsza.

Poza tymi podstawowymi różnicami w zakresie warunków ra-

mowych, analizując bardziej wnikliwie, dostrzegamy jednak między 

tymi obiema grupami także podobieństwa, wynikające z faktu dzie-

lenia wspólnego losu mniejszości i to w dwojakim znaczeniu – jako 

przedsiębiorczyń i migrantek funkcjonujących w środowisku ob-

cym kulturowo.

Obie badane grupy kobiet mają pozytywny obraz kobiecej 

przedsiębiorczości. Także siebie same, jako przedsiębiorczynie, 

postrzegają one pozytywnie i z dużą pewnością siebie. Prezentują 

się jako osoby dążące do osiągnięcia sukcesu i samodzielne. 

Zdefi niowały one także wspólne kompetencje typowe dla kobie-

cej przedsiębiorczości jak umiejętność dążenia do celu i zdolności 

organizacyjne, stanowiące podstawę ich samodzielnej, wytrwałej 

działalności gospodarczej. 

Obie grupy oceniają swoją sytuację zarówno w porównaniu z 

rodzimymi przedsiębiorczyniami, jak i z przedsiębiorcami jako 

gorszą. Polskie i niemieckie kobiety postrzegają swoją płeć oraz sta-

tus migrantki jako przeszkodę na drodze do sukcesu w biznesie. Ich 

pewność siebie i wytrwałość mogą pozostawać w ścisłym związku z 

 5. FAZIT: VERGLEICH DER 
  ERGEBNISSE AUS DEUTSCHLAND  
  UND POLEN

Unternehmerinnen und Gründerinnen betreuen und beraten, ist 

die Zahl der Ansprechpartner für deutsche Unternehmerinnen in 

Polen weitaus geringer. 

Neben diesen grundsätzlichen Unterschieden der Rahmenbedin-

gungen zeigen sich jedoch auf den zweiten Blick zwischen den bei-

den Gruppen durchaus Gemeinsamkeiten, die sich aus der Tatsa-

che ergeben, dass sie die Erfahrung teilen, in zweifacher Hinsicht 

als Minderheit – als Unternehmerin und Migranti n – im anderskul-

turellen Umfeld täti g zu sein.

Beide Frauengruppen haben eine positi ves Bild vom weiblichen 

Unternehmertum und ein positi ves, selbstbewusstes Bild von sich 

als Unternehmerin. Sie präsenti eren sich als erfolgsorienti ert und 

selbstbesti mmt. Sie defi nieren gemeinsame unternehmerische 

Kernkompetenzen weiblichen Unternehmertums wie Zielstrebig-

keit und Organisati onsstärke, die für sie Grundlagen für ihr beharr-

liches, selbstbesti mmtes unternehmerisches Handeln sind. 

Beide Gruppen fühlen sich sowohl gegenüber nicht-migranti schen 

Unternehmerinnen als auch gegenüber männlichen Unternehmern 

Die vorliegende Untersuchung hat zwei Gruppen analysiert, die 

sich auf den ersten Blick durchaus unterscheiden: deutsche Frau-

en, die in Polen unternehmerisch täti g sind und polnische Frauen, 

die in Deutschland unternehmerisch täti g sind. Ein erster großer 

Unterschied liegt zunächst in der Größe der beiden Gruppen: Viel 

mehr polnische Frauen betreiben ein Unternehmen in Deutschland 

als deutsche Frauen ein Unternehmen in Polen. Wenn Deutsche 

nach Polen gehen, dann eher, um dort in einem Angestelltenver-

hältnis täti g zu sein. Diese unterschiedlichen Gruppengrößen ma-

nifesti eren sich in der vorliegenden Untersuchung in erster Linie 

dort, wo es um die Zusammenstellung des Untersuchungssamples 

ging: Es war schwierig, überhaupt deutsche Unternehmerinnen in 

Polen ausfi ndig zu machen. 

Den Gruppengrößen entsprechend ist auch die Infrastruktur für 

migranti sche Unternehmerinnen in beiden Ländern ganz unter-

schiedlich ausgebaut, z.B. in Form von Beratungs-, Unterstüt-

zungs- und Vernetzungsangeboten: Während es in Deutschland 

eine Vielzahl von Insti tuten aus Wirtschaft , Kultur, Politi k und 

Wissenschaft  gibt, die deutsch-polnischen Bezug haben und im 

Bereich der Gründungsberatung-/Unterstützung (auch) polnische 
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warunkami, w jakich przyszło im działać jako przedsiębiorczyniom-

migrantkom, a które odbierają one jako trudne. Cechy te pomagają 

im bowiem pokonywać te przeszkody i stanowią jednocześnie, jak 

określa to Fischer (2010: 108), „ochronę przed stereotypizacją i 

łączącą się z nią dyskredytacją”. 

To, że zarówno polskie, jak i niemieckie przedsiębiorczynie mimo 

odczuwalnej gorszej sytuacji mają pozytywny obraz własny, a 

także mają poczucie, że są dobrze zintegrowane, tak na polu za-

wodowym jak i prywatnym i odniosły sukces gospodarczy w kraju 

emigracji, jest efektem ich nastawienia do własnej sytuacji, defi -

niowania własnej osoby i ich gotowości do podejmowania wyzwań 

w środowisku obcym kulturowo. Zarówno w Niemczech, jak i w 

Polsce kobiety podkreślają swoją aktywność i zdolność do realizo-

wania własnych planów. Przekonanie to bierze się z doświadczenia 

skutecznego radzenia sobie z przeszkodami na drodze do sukce-

su. Potwierdza to fakt, że wymieniają swoją osobowość i charak-

ter jako najważniejszy czynnik decydujący o ich sukcesie zawo-

dowym - nawet przed wsparciem ze strony rodziny i przyjaciół 

czy jakiejś instytucji zewnętrznej. Fischer (2010: 101) mówi w tym 

kontekście o „habitusie“. W wyniku konieczności przeciwstawiania 

się panującym wzorcom, przedsiębiorczynie migrantki rozwinęły w 

jego przekonaniu zdolność do realizacji własnych planów, która po-

zytywnie wpływa na ich działalność gospodarczą. Ważne przy tym 

jest, że płeć i tło migracyjne nie są z defi nicji postrzegane jako czyn-

niki wspomagające podjęcie działalności gospodarczej, lecz stają 

się takimi dopiero poprzez ów habitus, dzięki gotowości i zdolności 

pozytywnej interpretacji i wykorzystania zdobytych doświadczeń i 

wyzwań.

Pozytywny wizerunek kobiet-przedsiębiorczyń zaprezentowany w 

ramach przeprowadzonych badań zarówno przez Polki jak i Niem-

ki wskazuje na jeszcze jeden istotny aspekt przedsiębiorczości 

migrantów w warunkach kraju sąsiedzkiego: kobiety chcą być 

postrzegane w pierwszej kolejności jako przedsiębiorczynie, a nie 

jako kobiety czy migrantki, ponieważ cechy przypisane do tych 

ról w obu krajach nie pokrywają się z typowym wyobrażeniem 

o męskiej przedsiębiorczości. Kierując uwagę na rolę przedsię-

biorczyń, kobiety te przeciwstawiają się zjawisku, które Haber i 

Richter (np. 2010: 68) określają jako „othering“, czyli odróżniania od 

„normalnego przedsiębiorcy”, który jest mężczyzną i nie ma obcych 

korzeni.

W tym kontekście podobieństwa między polskimi i niemieckimi 

przedsiębiorczyniami w Polsce i w Niemczech nie dziwią. Chodzi tu 

bowiem o wspólne dla nich cechy, które ponad wszelkimi narodowy-

mi różnicami wynikają z ich dwojakiej roli jako przedsiębiorczyń. 

Uwidaczniają się one, poza podanymi wyżej przykładami, np. w 

podobnej defi nicji sukcesu. Obie grupy defi niują sukces w biznesie 

przede wszystkim poprzez zadowolenie klientów i stabilną sytuację 

fi nansową.

Poza tymi elementami wspólnymi dla obu grup badania wykazały 

również interesującą różnicę w poglądach kobiet z tych grup. Dla 

niemieckich przedsiębiorczyń w Polsce oferta w zakresie doradz-

twa i członkowstwa w grupach społecznych jest wartością dodaną i 

to zarówno w odniesieniu do ich sukcesu biznesowego  (zwłaszcza, 

gdy wsparcie udzielane jest jeszcze przed wyjazdem do Polski), jak i 

udanej integracji. W przypadku polskich przedsiębiorczyń w Niem-

czech nie udało sie wykazać takiego powiązania skutkowego i to 

mimo faktu, że oferta w zakresie doradztwa i wsparcia skierowana 

do przedsiębiorczyń-migrantek w Niemczech jest nieporównywal-

nie szersza. Różna ocena wartości ofert pomocowych, z których 

skorzystały polskie i niemieckie kobiety nie wynika bezpośrednio 

z różnej jakości usług tego typu, gdyż w obu krajach oceniane 

były one podobnie wysoko. Pierwsze dyskusje prowadzone przez 

benachteiligt. Die polnischen und deutschen Frauen nehmen ihr 

Geschlecht und ihren Migrati onshintergrund als Hürde auf dem 

Weg zum erfolgreichen Unternehmertum wahr. Ihr Selbstbewusst-

sein und ihre Beharrlichkeit können im engen Zusammenhang 

mit den als schwierig empfundenen Rahmenbedingungen ihres 

migranti schen Frauenunternehmertums gesehen werden. Denn: 

Sie helfen ihnen, diese Hürden zu nehmen, stellen – wie Fischer 

(2010: 108f) es ausdrückt – gleichsam „einen Schutz vor Stereoty-

pisierung und damit einhergehender Abwertung dar“. 

Dass die polnischen und deutschen Unternehmerinnen trotz der 

gefühlten Benachteiligung ein positi ves unternehmerisches Selbst-

bild haben, sich berufl ich wie privat gut im Nachbarland integriert 

und durchaus wirtschaft lich erfolgreich fühlen, kann als Folge ih-

rer Einstellung zur eigenen Situati on, ihrer Deutung der eigenen 

Person und ihrer Bereitschaft , akti v mit Herausforderungen im an-

derskulturellen Umfeld umzugehen, gesehen werden: Die Frauen 

in Polen wie in Deutschland betonen ihre Handlungs- und Durch-

setzungsfähigkeit, die sich aus der Erfahrung speist, erfolgreich 

Hürden gemeistert zu haben. Dazu passt: Sie benennen ihre Per-

sönlichkeit, ihren Charakter – noch vor Ausbildung, Berufserfah-

rung, Unterstützung durch Familie und Freunde oder externe Ins-

ti tuti onen – als Erfolgsfaktor Nummer eins auf ihrem berufl ichen 

Weg. Fischer (2010: 101) spricht in diesem Zusammenhang vom 

„Habitus“: Durch die Notwendigkeit, sich gegen vorherrschende 

Deutungsmuster behaupten zu müssen, hätt en erfolgreiche mi-

granti sche Unternehmerinnen eine Durchsetzungsfähigkeit ent-

wickelt, von der sie im unternehmerischen Handeln profi ti eren. 

Wichti g dabei sei: Geschlecht und Migrati onshintergrund könnten 

nicht per se als gründungsfördernde Faktoren gesehen werden, 

sondern würden es erst durch den Habitus, durch die Bereitschaft  

und Fähigkeit, Erfahrungen und Herausforderungen für sich positi v 

zu deuten und zu nutzen.  

Die in der vorliegenden Untersuchung festgestellte positi ve Prä-

sentati on des Unternehmerinnenbildes durch die polnischen und 

deutschen Frauen deutet auf einen weiteren wichti gen Aspekt 

des migranti schen Unternehmertums im Nachbarland hin: Es ist 

die Rolle der Unternehmerin, in der die Frauen bevorzugt wahrge-

nommen werden möchten. Sie wollen nicht in erster Linie als Frau 

oder als Migranti n gesehen werden, denn diese Eigenschaft en ih-

rer Persönlichkeit stehen im Widerspruch zum in beiden Ländern 

typischen Leitbild des männlichen Unternehmertums. Mit dieser 

eigenen Schwerpunktlegung widersetzen sich die Frauen dem, 

was Haber/Richter (z.B. 2010: 68) „Othering“ oder „Ver-Anderung“ 

nennen, also der Diff erenzierung vom ‚Normalunternehmer‘, der 

männlich und einheimisch ist. 

Vor diesem Hintergrund können die Gemeinsamkeiten zwischen 

den deutschen Unternehmerinnen in Polen und den polnischen 

Unternehmerinnen in Deutschland nicht verwundern: Es sind Ge-

meinsamkeiten, die sich über nati onale Unterschiede hinweg aus 

ihrer geteilten Rolle als Unternehmerin ergeben. Sie manifesti eren 

sich neben den oben beschriebenen Gemeinsamkeiten beispiels-

weise auch in einer ähnlichen Defi niti on von Erfolg: Beide Grup-

pen defi nieren unternehmerischen Erfolg in erster Linie über die 

Zufriedenheit ihrer Kunden und ihre stabile fi nanzielle Situati on. 

Neben diesen Gemeinsamkeiten hat die Untersuchung einen in-

teressanten Unterschied in den Sichtweisen der Frauen ergeben: 

Die deutschen Unternehmerinnen in Polen erleben Beratungs- 

und Vernetzungsangebote als Mehrwert – sowohl für ihren unter-

nehmerischen Erfolg, besonders wenn die Unterstützung noch vor 

Abreise nach Polen erfolgt, als auch für ihre erfolgreiche Integrati -

on. Bei den polnischen Unternehmerinnen in Deutschland ist ein 

solcher Zusammenhang nicht eindeuti g nachzuweisen – und das, 

obschon das Beratungs- und Vernetzungsangebot für migranti sche 
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międzynarodową grupę badaczy wydają się wskazywać na różną w 

Niemczech i w Polsce gotowość do skorzystania z tego typu ofert 

pomocowych. Podczas gdy w Niemczech skorzystanie z propozycji 

w zakresie doradztwa i włączenia w sieci społeczne uznaje się za 

element właściwego przygotowania do otwarcia fi rmy, w Polsce 

może być interpretowane jako wyraz słabości. Kwesti a ta powinna 

stać się przedmiotem dokładniejszych badań, których uwaga skie-

rowana byłaby zwłaszcza na to, w jaki sposób w społeczeństwie 

przekazywane są wyobrażenia o właściwym przygotowaniu do 

podjęcia działalności gospodarczej i dobrym doradztwie, czy-

li np. jaką rolę odgrywają promowane w mediach role i wzorce 

społeczne. 

Trudność podjętych badań polega na opisaniu osób przynależących 

do różnych grup kulturowych, gospodarczych i społecznych właśnie 

poprzez przynależność do tych grup, unikając jednocześnie ste-

reotypizacji. Trudno również scharakteryzować grupy, wykazać 

istniejące między nimi podobieństwa i różnice, nie gubiąc przy tym 

indywidualnych cech poszczególnych ich członków.  W wypełnieniu 

tego zadania pomocny okazał się z jednej strony interdyscypli-

narny i interkulturowy charakter grupy badawczej. Pozwolił 

on na uniknięcie jednostronnej oceny obserwowanych zjawisk 

społecznych jakimi jest przedsiębiorczość polskich migrantek w 

Niemczech i niemieckich migrantek w Polsce. Z drugiej zaś strony 

w uniknięciu opisanych powyżej trudności pomogło uwzględnienie 

indywidualnych cech i możliwości poszczególnych kobiet. Taka dys-

pozycja osobowościowa kształtowana jest przez wpływy kulturowe 

i genderowe w formie wzorców społecznych w sferze interpretacji 

i oceny, ale nie jest do nich ograniczona, lecz rozwija się ponad 

tymi wpływami, manifestując się w świadomym postrzeganiu sa-

mej siebie przez przedsiębiorczynie z Polski i z Niemiec. To, czy 

są one zdolne, czy niezdolne do działalności w biznesie, nie jest 

uwarunkowane ich kobiecością czy statusem emigrantki, lecz ich 

gotowością do podjęcia działalności gospodarczej w środowisku 

obcym kulturowo.

Unternehmerinnen in Deutschland viel größer ist. Der unter-

schiedliche Mehrwert, den die deutschen und polnischen Frau-

en aus der Inanspruchnahme von Hilfe gezogen haben, lässt sich 

nicht direkt durch die unterschiedliche Qualität der empfangenen 

Leistungen erklären – diese wurde in beiden Ländern ähnlich gut 

beurteilt. Erste Diskussionen im interkulturellen Forschungsteam 

geben Hinweise auf eine in Deutschland und Polen möglicherweise 

unterschiedliche Bereitschaft , Beratung in Anspruch zu nehmen: 

Während in Deutschland die Inanspruchnahme von Beratung, Be-

gleitung und Vernetzungsangeboten als Zeichen guter Gründungs-

vorbereitung gelten, können sie in Polen als Zeichen von Schwä-

che interpreti ert werden. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf, 

insbesondere auch mit Blickrichtung darauf, wie die Vorstellungen 

von guter Vorbereitung und Beratung gesellschaft lich tradiert wer-

den, etwa welche Rolle die in den Medien vorgeschlagenen Rollen- 

und Identi fi kati onsmuster spielen. 

Herausforderung von Untersuchungen wie dieser ist es, Personen, 

die kulturellen, wirtschaft lichen, gesellschaft lichen Gruppen ange-

hören, über die Zugehörigkeit zu diesen Gruppen zu beschreiben, 

ohne zu stereotypisieren; Charakteristi ka von Gruppen, Gemein-

samkeiten und Unterschiede zwischen ihnen aufzuzeigen, ohne 

die individuellen Eigenschaft en der einzelnen Gruppenmitglieder 

zu vernachlässigen. Dabei half zum einen die Interdisziplinarität 

und Interkulturalität des Forschungsteams, die eine einseiti ge 

Einordnung der beobachteten sozialen Phänomene von polni-

schen Unternehmerinnen in Deutschland und deutschen Unter-

nehmerinnen in Polen verhinderte. Zum anderen half die Berück-

sichti gung der jeweils individuellen habituellen Dispositi on der 

Frauen. Diese Dispositi on ist von gender- und kulturspezifi schen 

Einfl üssen in Form gesellschaft licher Deutungs- und Wertschät-

zungsmuster geprägt, erschöpft  sich allerdings nicht in ihnen, son-

dern geht über sie hinaus und manifesti ert sich im selbstbewuss-

ten und selbstbesti mmten Selbstbild der Unternehmerinnen aus 

Deutschland und Polen, deren Eignung oder Nicht-Eignung zum 

Unternehmertum nicht durch ihr Frausein oder ihren Migrati ons-

hintergrund bedingt ist, sondern durch ihre Bereitschaft , unter-

nehmerisch im anderskulturellen Umfeld täti g zu sein. 
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PRZYPISY

1 Beck-Gernsheim (2007: 10) krytykuje znaczną część niemieckojęzycznych badań nad migracją określając je  „folklorem półwiedzy“, 

który wynika z niedostatecznej znajomości obcych kultur będących przedmiotem badania.

2 Konkretny czas pobytu konieczny do uznania kogoś zgodnie z tą definicją za migranta jest różny w zależności od kraju. W Niemczech w 

oficjalnych statystykach migracyjnych uwzględniani są obcokrajowcy, którzy przebywają w tym kraju ponad trzy miesiące (por. Münz 

2009, Web). Kwestie dot. pojęcia migracji podejmowane są np. w pozycji Jaźwińskiej i in. (1997), gdzie za specyfikę polskiej migracji 

międzynarodowej uznaje się jej krótkoterminowość. Proponuje się przy tym, aby definiować migrację jako wyjazd w celach innych niż 

turystyczne lub/i wypoczynkowe i to niezależnie od długości pobytu poza granicami kraju.

3 Dotychczas rozpowszechnione były następujące typy migracji międzynarodowych: A) emigracja/imigracja. Pojęcie to opisuje trwałe i 

definitywne opuszczenie kraju pochodzenia na rzecz kraju emigracji. Najczęstszą formą jest migracja zarobkowa, w Niemczech najczęściej 

spotykana w rejonach przemysłowych jak region Ruhry czy Kraj Saary, które to od XIX wieku stanowią cel migracji ludności z Europy 

Wschodniej i Południowej. B) reemigracja, która w przeciwieństwie do emigracji/imigracji oznacza okresową zmianę kraju zamieszkania. 

W Niemczech praktykowana głównie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ostatniego stulecia przez zwerbowanych do pracy 

„gastarbeiterów”, którzy po pewnym czasie wracali do kraju rodzinnego. C) tzw. migracja diasporowa. Ten typ migracji określa przypadki, 

kiedy nawet podczas długiego pobytu i integracji gospodarczej nie dochodzi do integracji społecznej w miejscu pobytu. Wręcz przeciw-

nie: pielęgnowana jest silna więź emocjonalna z realnym lub wyimaginowanym krajem rodzinnym. Przyczyny zmiany miejsca pobytu w 

przypadku migracji diasporowej leżą często w motywach religijnych lub w lojalności względem jakiejś organizacji czy instytucji. Jest ona 

czasem także wynikiem wypędzenia lub uchodźctwa (por.: Pries 2001, Pries 2007: 110 i dalej).

4 Por.: Emnid Institut (2004).

5 Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen (10067, 6214, luty 2011). Raport z badania opiera się na analizie niemieckich i polskich ankiet z ostat-

nich 20 lat, 20 szczegółowych wywiadów przeprowadzonych w Polsce i tylu samo przeprowadzonych w Niemczech w styczniu 2011 roku, 

a także dwóch reprezentatywnych ankiet przeprowadzonych równolegle w Niemczech i w Polsce. Do celów badań niemieckich Instytut 

Demoskopijny Allensbach przeprowadził między 4 i 17 lutego 2011 roku łącznie 1.803 wywiady z rozmówcami reprezentującymi przekrój 

niemieckiego społeczeństwa od 16 roku życia. Podstawą polskich badań jest zaś 1.078 wywiadów z rozmówcami reprezentującymi prze-

krój polskiego społeczeństwa od 16 roku życia. Wywiady te przeprowadził polski instytut PBS DGA, Sopot między 14 i 20 stycznia 2011 

roku.

6 Źródło: Federalny Urząd Statystyczny. Według Federalnego Urzędu Statystycznego osobami z historią migracyjną są wszystkie osoby, któ-

re po 1949 roku przybyły na teren dzisiejszej Republiki Federalnej Niemiec, a także obcokrajowcy urodzeni w Niemczech i wszyscy ci, któ-

rzy urodzili się w Niemczech jako Niemcy, ale co najmniej jedno z rodziców jest migrantem lub obcokrajowcem urodzonym w Niemczech. 

7 Na przykład Statystyczny Urząd Federalny definiuje przedsiębiorców jako osoby, które „są jedynymi lub współodpowiedzialnymi właści-

cielami przedsiębiorstwa (bez osobowości prawnej), w którym są zatrudnione” i tym samym rozgranicza je od najemnych pracowników 

(por. Mai/Marder-Puch 2013: 483). Natomiast Ettl (2009: 17) pod pojęciem przedsiębiorcy rozumie osobę, która założyła lub przejęła 

przedsiębiorstwo i w ramach swojej głównej działalności nie jest pracownikiem najemnym, lecz pracuje na własny rachunek i własne 

ryzyko. Istotne jest, że ani wielkość przedsiębiorstwa ani liczba zatrudnionych w nim osób nie mają tu znaczenia. 

8 Uwagę zwraca przy tym wysoki udział przedsiębiorców wśród polskich rolników. Bez tej grupy różnica między udziałem procentowym 

przedsiębiorców w Polsce i w Niemczech praktycznie nie istnieje (Niemcy: 10,5%, Polska: 10,8%), por. Mai/Marder-Puch (2013: 487). 

9 GEM jest największym światowym konsorcjum naukowym zajmującym się analizą działalności gospodarczych. Skupia trzydzieści krajów, 

które opisują i badają aktywność gospodarczą na ich terenie w celu zmierzenia i zinterpretowania różnic w rozmiarach i intensywności 

działalności gospodarczej między poszczególnymi krajami.  Dzięki temu możliwe jest wypracowanie zaleceń odnośnie metod wspierania 

działalności gospodarczej, tak aby zwiększyła się liczba nowo zakładanych przedsiębiorstw (Sternberg i in. 2013). 
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1 Beck-Gernsheim (2007: 10) macht weiten Teilen der deutschsprachigen Migrationsforschung den Vorwurf einer „Folklore des Halb-

wissens“, die aus mangelnder Kenntnis der fremden Kultur, die untersucht wird, resultiert.

2 Die konkrete Aufenthaltsdauer, ab der jemand diesem Verständnis folgend als Migrant gilt, ist von Land zu Land unterschiedlich. In 

Deutschland erfassen offizielle Migrationsstatistiken Ausländer ab einer dreimonatigen Aufenthaltsdauer (vgl. Münz 2009, Web). Zur 

weiteren Diskussion des Migrationsbegriffes vgl. etwa Jaźwińska u. a. (1997), die als eine Spezifität polnischer internationaler Migrati-

onen ihren kurzfristigen Charakter feststellen und vorschlagen, Migration als Ausreise zu anderen touristischen und/oder Erholungs-

zwecken zu definieren – unabhängig von der Länge des Aufenthalts und außerhalb der Landesgrenzen.

3 Vormals verbreitete Typen internationaler Migration sind: a) die Emigration/Immigration. Sie beschreibt einen dauerhaften, definitiven 

Wechsel vom Herkunftsland ins Ankunftsland. Häufigste Form ist die Arbeitsmigration, in Deutschland z.B. zu finden in Industrieregi-

onen wie dem Ruhrgebiet oder dem Saarland, in die seit dem 19. Jahrhundert Menschen aus Ost- und Südeuropa migrierten. B) Die  

Re-Migration oder Rückkehr-Migration: Sie ist im Kontrast zur Emigration/Immigration ein zeitlich befristeter Landeswechsel, in Deutsch-

land insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren durch die angeworbenen „Gastarbeiter“, die nach einer bestimmten Aufenthaltszeit 

remigrieren. C) Die Diaspora-Migration. Für diesen Typus der Migration ist kennzeichnend, dass selbst auf lange Sicht zwar eine physische 

und wirtschaftliche, jedoch keine soziale Integration am Ankunftsort stattfindet. Vielmehr wird eine enge emotionale Bindung an das 

reale oder imaginierte Herkunftsland gepflegt. Ursächlich für die Mobilitätsbewegungen der Diaspora-Migration sind häufig religiöse 

Motive oder die Loyalität einer Organisation/Institution gegenüber. Sie resultieren auch z.B. aus Flucht oder Vertreibung (vgl. Pries 2001, 

Pries 2007: 110ff.).

4 Vgl. Emnid Institut (2004).

5 Vgl. Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen (10067, 6214, Februar 2011). Der Untersuchungsbericht stützt sich auf die Auswertung und Ana-

lyse von deutschen und polnischen Umfragen der letzten 20 Jahre, auf jeweils 20 Tiefeninterviews, die in Deutschland und Polen im 

Januar 2011 durchgeführt wurden sowie auf zwei parallel durchgeführte Repräsentativbefragungen in Deutschland und Polen. Für die 

deutsche Untersuchung wurden dabei zwischen dem 4. und 17. Februar 2011 vom Institut für Demoskopie Allensbach insgesamt 1.803 

Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt der deutschen Bevölkerung ab 16 Jahre durchgeführt. Die polnische Befragung stützt 

sich auf 1.078 Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt der polnischen Bevölkerung ab 16 Jahre. Die Interviews wurden von 

dem polnischen Institut PBS DGA, Sopot, zwischen dem 14. und 20. Februar 2011 durchgeführt.

6 Quelle: Statistisches Bundesamt. Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland sind nach statistischem Bundesamt alle nach 1949 

auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in 

Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.

7 Das Statistische Bundesamt in Deutschland beispielsweise versteht Selbstständige als Personen, „die alleinige oder gemeinsam haftende 

Eigentümer eines Unternehmens (ohne eigene Rechtspersönlichkeit) sind, in welchem diese tätig sind“ und grenzen sie damit von den 

abhängig Beschäftigten ab (vgl. Mai/Marder-Puch 2013: 483). Ettl (2009: 17) definiert Unternehmer als in ihrer Haupttätigkeit nicht ab-

hängig Beschäftigte, sondern auf eigene Rechnung und eigenes Risiko selbstständig Arbeitende, die ein Unternehmen gegründet oder 

übernommen haben, unabhängig von der Unternehmensgröße und der Zahl der Beschäftigten.

8 Auffällig dabei ist der hohe Anteil von Selbstständigen in der Landwirtschaft in Polen. Ohne diese Gruppe nivelliert sich die Differenz zwi-

schen der deutschen und polnischen Selbstständigenquote nahezu (Deutschland: 10,5 Prozent, Polen: 10,8 Prozent), vgl. Mai/Marder-

Puch (2013: 487).

9 Der GEM ist das weltweit größte Forschungskonsortium zur Analyse von Gründungsaktivitäten. Beteiligt sind 30 Länder, die die Grün-

dungsaktivitäten in ihrem Land beschreiben und mit der Zielsetzung untersuchen, Unterschiede im Umfang der Gründungsaktivitäten 

zwischen den Ländern zu messen und zu verstehen und Handlungsempfehlungen zu formulieren, wie Gründungsförderung die Zahl der 

Gründungen erhöhen kann. Im Folgenden zitiert als Sternberg et al. 2013. 
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10 O innych naukowych ujęciach, jak np. teorii kosztów transakcyjnych czy aspektach przemysłowo-ekonomicznych pisali np. Sternberg i in. 

(2013).

11 Por. Sternberg i in. (2013): do gospodarek narodowych opartych o innowacyjność GEM zalicza obok Niemiec także Szwajcarię, Singapur, 

Austrię, Izrael, USA, Tajwan, Portugalię, Francję, Szwecję, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Finlandię, Włochy, Grecję, Słowację, Holandię, 

Irlandię, Danię, Norwegię, Japonię, Belgię, Słowenię i Koreę Południową. Wskaźnikami gospodarki narodowej opartej o innowacyjność są 

np. widoczne działania inwestycyjne w takich obszarach jak kształcenie i nauka oraz inwestowanie w rozwój zarówno w sferze państwowej 

jak i prywatnej. Polskę GEM zalicza do państw, w których gospodarka narodowa oparta jest o wydajność. Te zaś charakteryzują się tym, że 

standard życia został podwyższony dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, a dalszy wzrost osiąga się głównie przez zwiększanie 

wydajności. Konieczne do tego technologie muszą być zwykle pozyskiwane przez państwa z gospodarką opartą o wydajność z zagranicy, 

ponieważ własne moce niezbędne do wygenerowania innowacyjności jeszcze nie są wystarczająco rozwinięte.  

12 W Monitorze Przedsiębiorczości KfW (KfW-Gründungsmonitor) stwierdzenie to dotyczy obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, przy 

czym obcokrajowcy z Unii Europejskiej oraz osoby przyjmujące obywatelstwo obcego państwa i późni wysiedleńcy wśród przedsiębiorców 

występują rzadko (por. Hagen i in. 2011: 25).

13 Por. inne klasyfikacje, np. opartą o koncepcję strukturalną lub etniczną, o których pisze np. Nowicka (2010: 37) lub podział na typ idealni 

przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą nie z własnej woli, opisany np. u  Jahusza (2010: 155).

14 Por. także Fischer (2010: 93): „Jeśli sama nauka nie chce tworzyć różnic, a w niekorzystnym układzie przyczynić się do stereotypizacji i styg-

matyzacji, temat (rzekomej) specyfiki płciowej i migracyjnej musi w trakcie procesu badawczego podejmowany być z dużym wyczuciem i 

transparencją. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zakładania wyników analizy“.

15 Do ankiet dołączono zaadresowane i opatrzone znaczkiem pocztowym koperty oraz zaakceptowane przez przedstawiciela instytucji pis-

mo zawierające informacje o projekcie i mające zmotywować adresatki do uczestnictwa w nim.

16 Ze wszystkich wysłanych ankiet około 10%  wróciło z adnotacją pocztową o braku możliwości dostarczenia przesyłki.

17 Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej: mikroprzedsiębiorstwa: poniżej 10 pracowników, małe przedsiębiorstwa: do 50 pracowników, 

średnie przedsiębiorstwa: do 500 pracowników, duże przedsiębiorstwa: ponad 500 pracowników.

18 Problemem, na który w tym kontekście często wskazuje się w literaturze przedmiotu (por. np. Bührmann i in. 2010a.), są trudności 

związane z uznawalnością kwalifikacji uzyskanych za granicą. Prowadzi to do tego, że kobiety „uciekają“ w działalność gospodarczą o 

profilu bliskim ich wykształceniu. W tej próbie badawczej nie zaobserwowano takiego zjawiska.

19 Pytanie dotyczące cech przedsiębiorczyń miało charakter otwarty. Oznacza to, że ankietowane kobiety nie były proszone o wybranie kilku 

z podanych cech, lecz miały je nazwać samodzielnie.

20 j.w.

21 Przy obliczaniu średniej arytmetycznej w przypadku niewielkiej próby badawczej istnieje podwyższone prawdopodobieństwo otrzymania 

nieprawidłowych wyników statystycznych. Ponieważ jednak konkretne liczby dobrze odzwierciedlają istniejące tendencje, w tym konkret-

nym przypadku zdecydowano się na ich przedstawienie mając jednak świadomość ich niskiej reprezentatywności.

LITERATUR
BIBLIOGRAFIA

FUSSNOTEN

10 Für weitere Ansätze etwas transaktionskostentheoretische oder industrieökonomische Erklärungen vgl. Sternberg et al. (2013).

11 Vgl. Sternberg et al. (2013): Zu den innovationsbasierten Volkswirtschaften gehören laut GEM neben Deutschland die Schweiz, Singapur, 

Österreich, Israel, USA, Taiwan, Portugal, Frankreich, Schweden, Spanien, GB, Finnland, Italien, Griechenland, Slowakei, Niederlande,  

Irland, Dänemark, Norwegen, Japan, Belgien, Slowenien, Südkorea. Indikatoren für innovationsbasierte Volkswirtschaften sind z.B. er-

kennbare Investitionstätigkeiten im Bereich Bildung, Forschung und Entwicklung von staatlicher und privater Seite. Polen zählt laut GEM 

zu den effizienzbasierten Volkswirtschaften. Diese kennzeichnet, dass sie ihren Lebensstandard mit Hilfe ausländischer Direktinvesti-

tionen (ADI) bereits steigern konnten. Weiteres Wachstum wird vor allem durch die Erhöhung der Effizienz erzielt. Die dazu benötig-

ten Technologien müssen i.d.R. in effizienzbasierte Volkswirtschaften importiert werden, da die eigenen Kapazitäten zur Generierung  

eigener Innovationen noch nicht hinreichend entwickelt sind.

12 Im KfW-Gründungsmonitor wird diese Aussage auf Nicht-EU-Ausländer präzisiert, wohingegen EU-Ausländer sowie Eingebürgerte und 

Spätaussiedler unter den Gründern unterrepräsentiert seien (vgl. Hagen et al. 2011: 25f.).

13 Vgl. andere Klassifizierungen, z.B. strukturelle versus ethnische Ansätze etwa in der Übersicht bei Nowicka (2010: 37) oder Idealtypus des 

Unternehmers versus ungewollt Selbstständige etwa in der Übersicht bei Jahusz (2010: 155f.).

14 Vgl. dazu auch Fischer (2010: 93): „Will die Forschung selbst nicht Differenzen erst konstruieren und im ungünstigsten Fall zu Stereo 
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