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Struktura prezentacji

� Wzrost odsetka urodzeń pozamałżeńskich w okresie 1985-2009:
� artefakt statystyczny czy zmiany w podejmowaniu decyzji dotyczących 

formowania rodzin ?

� Ocena czynników wpływających na ryzyko urodzeń pozamałżeńskich wśród 
młodych niezamężnych kobiet 
� determinanty ryzyka zajścia w ciążę wśród niezamężnych kobiet
� determinanty skłonności do zawierania małżeństw przez niezamężne kobiety 

które zaszły w ciążę



Przyczyny rozpowszechniania się urodzeń 
pozamałżeńskich w Polsce

� odsetek urodzeń pozamałżeńskich wzrósł z 5% do 20% w 1985–2009 
� Bolesławski (2001): artefakt statystyczny ?
� malejąca skłonność do zawierania małżeństwa wśród kobiet w ciąży?

� czynniki determinujące skłonność do zawierania małżeństw przez kobiety w 
ciąży (Espenshade 1985; Parnell et al. 1994; Ermisch 2008)

� ryzyko ubóstwa wśród samotnych rodziców
� reformy sprzyjające ograniczaniu ubóstwa wśród samotnych rodziców na 

początku lat 90tych, gwałtowne zmiany w polityce po 2000 r.

� stygmatyzacja samotnego macierzyństwa
� wpływ przekonań religijnych, tradycji
� zmiany postaw wobec  samotnych rodziców (ISSP 1994 / 2002)
→  wzrósł odsetek osób uważających że samotni rodzice też  mogą dobrze 
wychować dziecko (z 48% do 56%)



Wzrost odsetka urodzeń pozamałżeńskich



Trendy w liczbie urodzeń

� Silny spadek urodzeń małżeńskich → wzrost % urodzeń małżeńskich to statystyczny 
artefakt? 

� Zmiana skłonności do zawierania małżeństw w okresie poprzedzającym urodzenie 
dziecka przez kobiety w ciąży z 74% do 38%



Dekompozycja trendów

� Metoda dekompozycji zaproponowana przez Akerlofa i in. (1996)
� kwantyfikacja roli tzw. „shotgun weddings”:  jaką część wzrostu % urodzeń 

pozamałżeńskich można wyjaśnić spadkiem skłonności do  zawierania małżeństw 
przez niezamężne kobiety w ciąży

� …biorąc pod uwagę zmiany w strukturze urodzeń związane ze spadkiem liczby 
urodzeń wśród zamężnych kobiet 

� Dane: Rejestr Urodzeń 1985-2009
� precyzyjne informacje dotyczące daty urodzenia i daty ewentualnego małżeństwa 
� wiarygodne dane pozwalające zrekonstruować trendy



Wzrost odsetka urodzeń pozamałżeńskich - wyniki 
dekompozycji



Ocena determinant ryzyka urodzeń pozamałżeńskich 
wśród młodych kobiet 

� Model zaproponowany przez Lundberga i Plotnicka (1990, 1995)
� ryzyko urodzenia pozamałżeńskiego jest ujęte jako wypadkowa: 
� (1) poczęcia dziecka przez niezamężną kobietę
� (2) zawarcia małżeństwa przez kobietę w ciąży
� estymacja łączna obu ryzyk za pomocą modelu selekcji, percentyl wieku inicjacji 

seksualnej jako zmienna instrumentalna 

� Dane: GGS, kohorty kobiet urodzonych po 1970 r.
� możliwość zrekonstruowania historii formowania rodzin – dane retrospektywne
� szczegółowe informacje na temat charakterystyk kobiet  i rodzin w których je 

wychowywano:
- zmienne objaśniające: kohorta, uczestnictwo w nauce, przywiązanie do religii w 
domu rodzinnym, miejsce zamieszkania w dzieciństwie, rozwód rodziców, typ 
biologiczny rodziny, wykształcenie rodziców



Ocena determinant ryzyka urodzeń pozamałżeńskich
Ryzyko zajścia w ciążę Ryzyko pozostania niezamężną

współcz. błąd st. współcz. błąd st.

kohorta (ref. ur. po 1970)

kohorta ur. po 1980 0.02 (0.07) 0.29*** (0.10)

kohorta ur. po 1985 -0.20** (0.08) 0.54*** (0.12)

kohorta ur. po 1990 -0.96*** (0.14) 1.23*** (0.28)

miejsce zamieszkania w dzieciństwie (ref. wieś)

duże miasto -0.11 (0.08) 0.21* (0.11)

małe miasto 0.01 (0.07) 0.09 (0.10)

rola religii w domu rodzinnym -0.09*** (0.03) -0.16*** (0.06)

percentyl wieku inicjacji seksualnej -0.12*** (0.01)

stała 0.44** (0.18) 0.46* (0.24)

Współczynnik korelacji reszt -0.31* (0.16)

Logarytm wiarygodności -2036.70

N 2650



Wnioski

� dekompozycja trendów: wzrost odsetka urodzeń pozamałżeńskich to nie 
tylko „artefakt statystyczny”
� w latach 90 – głównie spadek liczby urodzeń wśród zamężnych kobiet
� w latach 2000-2009 relatywnie większą rolę odegrał spadek skłonności  do 

zawierania małżeństw wśród niezamężnych kobiet

� kobiety wychowane w otoczeniu przywiązującym dużą rolę do religii i 
tradycji, charakteryzują się:
� (1) niższym ryzykiem zajścia w ciążę przed zawarciem małżeństwa
� (2) w sytuacji gdy jednak poczęcie przedmałżeńskie nastąpi, częściej decydują się 

na zawarcie związku małżeńskiego w okresie poprzedzającym urodzenie

� niezamężne kobiety w ciąży wychowane w miastach częściej decydują się 
nie zawierać ślubu w okresie poprzedzającym urodzenie dziecka


