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EkonomicznE aspEkty małżEństwa i kohabitacji

1. wstęp

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się, że forma związku (małżeń-
stwo lub kohabitacja) nie ma znaczenia i coraz więcej osób skłania się ku 
twierdzeniu, że zawarcie ślubu nie jest konieczne, a związki niezalegalizowane 
nie różnią się od małżeństw. Stawiana jest jednak hipoteza, że między związ-
kami formalnymi i partnerskimi istnieją znaczące rozbieżności. Zagadnienie 
to jest chętnie jest podejmowane przez badaczy zachodnich. Na gruncie 
rzeczywistości polskiej wciąż konieczne jest jego przeanalizowanie. Związki 
międzyludzkie i rodziny nie pozostają bez wpływu na kraj i jego gospodarkę. 
Oddziałują one m.in. na takie aspekty, jak poziom dzietności czy aktywności 
zawodowej. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań 
i porównań dotyczących małżeństwa i kohabitacji, a także prezentację pilota-
żowych badań własnych dotyczących wspomnianych aspektów.

2. kohabitacja jako alternatywna forma rodzinna

Obecnie jesteśmy świadkami przemian kulturowych i społecznych. Dalszy 
wzrost emancypacji kobiet znacząco wpływa na życie rodzinne. Alternatyw-
ne formy rodziny stają się coraz bardziej popularne, jednocześnie zmieniają 
się także rola i zasady małżeństwa. Obserwujemy przejście od tradycyjnych 
związków patriarchalnych w kierunku układów egalitarnych i partnerskich. 
Podjęcie pracy zarobkowej, która staje się dobrem cenionym, odbywa się  
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kosztem rodziny i rodzicielstwa. Rośnie potrzeba niezależności i indywi-
dualizmu, co skutkuje obniżeniem trwałości związków romantycznych. 
Ta niepewność, powoduje zmniejszenie inwestycji w kapitał specyficzny dla 
pary, taki jak wzajemna miłość, troska czy wsparcie. Staramy się też unikać 
zależności od partnera, a więc zmniejszamy produkcję domową, a usługi takie, 
jak gotowanie czy prace remontowe, wolimy zlecić raczej w sektorze rynko-
wym niż korzystać ze świadczeń naszego partnera. Wszystko to wpływa na 
obniżenie korzyści płynących ze związku. Coraz większą popularnością cieszą 
się związki nieformalne, które nie wiążą się z długotrwałymi zobowiązaniami 
i pozostawiają partnerom większą swobodę. Najważniejszymi czynnikami 
sprzyjającymi rozwojowi kohabitacji są: rosnąca liberalizacja społecznych 
norm, wzrost indywidualizacji, przewartościowanie w zakresie roli rodziny 
i kariery zawodowej, przyzwolenie na pozamałżeński seks i częste zmiany 
partnerów1.

Za Trostem przyjmiemy następującą definicję kohabitacji: „związek 
kohabitacyjny tworzą dwie osoby płci przeciwnej, wspólnie zamieszkujące 
przez dłuższy okres, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i utrzymu-
jące stosunki seksualne”2. Zgodnie z tym podejściem, partnerzy nieformalni 
funkcjonują tak jak małżeństwo, choć ich związek nie został zalegalizowany. 
Zakłada się tu jednak wyłączność partnerów. Z tego powodu neutralne okre-
ślenie „kohabitacja” (pochodzące od łacińskiego zwrotu con cubare – „spać ze 
sobą”), zastąpiło pojęcie „konkubinat”, które nie tylko miało pejoratywne 
zabarwienie, ale na ogół kojarzone było z równoległym funkcjonowaniem 
partnerów w dwóch związkach – formalnym i nieformalnym3. 

W wielu krajach zauważa się rosnącą tolerancję wobec związków niefor-
malnych: rośnie akceptacja społeczna zjawiska, jego dostępność dla obojga płci. 
Coraz częstsze są rozwiązania prawne uwzględniające związki konsensualne. 
Kohabitacja może stanowić bądź to alternatywę dla małżeństwa (kiedy partne-
rzy w ogólnie nie zamierzają legalizować związku), bądź wstęp do małżeństwa 
(kiedy ślub ma być kolejnym etapem rozwoju związku). Popularność danej 
formy zależy do rozwoju postaw społecznych wobec kohabitacji: im większa 
tolerancja, tym częstsze są kohabitacje stanowiące alternatywę dla małżeństwa. 

1 I. Janicka, Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porów
nawcze, Wyd. UŁ, Łódź 2006, s. 19–22.

2 Ibidem, s. 13.
3 Ibidem, s. 11–16.
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W Polsce najczęściej mamy do czynienia z kohabitacją przedmałżeńską, która 
ma stanowić rodzaj „testu” przed zawarciem małżeństwa, sprawdzenia, czy 
obecny partner jest dobrym kandydatem na małżonka4. Należy jednak zazna-
czyć, że badacze sugerują, iż wspólne mieszkanie przed ślubem ma negatywny 
wpływ na jakość i trwałość zawartego później małżeństwa5. 

3. Różnice między małżeństwem a kohabitacją

Choć 33% Polaków sądzi, że forma związku nie ma znaczenia6, to w rzeczy-
wistości między małżeństwem a kohabitacją występują istotne różnice (przegląd 
najważniejszych z nich przedstawia tab. 1). Zagadnienie to na ogół podejmowa-
ne jest przez socjologów czy psychologów. Jak się jednak okazuje, odmienności 
te przekładają się również na ekonomiczne aspekty funkcjonowania pary.

TABELA 1: Różnice między związkiem małżeńskim a nieformalnym

Związek małżeński Związek nieformalny
• zwiększa solidarność rodziny • rezygnuje z modeli i ideałów rodzinno-małżeń-

skich
• ma charakter wzajemnych zobowiązań • wprowadza tolerancję i względną dowolność
• zakłada trwałe współżycie partnerów • trwałość związku jest zależna od partnerów
• dopuszcza dzielenie obowiązków ze 

względu na płeć
• nie uwzględnia dzielenia obowiązków rodzinnych 

ze względu na płeć
• powodem jego zawarcia jest zaspo-

kajanie nie tylko potrzeb seksualnych
• głównym powodem bycia razem partnerów jest 

zaspokajanie potrzeb seksualnych

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie: R. Nave-Herz (2002), [za:] I. Janicka, Kohabitacja 
a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze, Wyd. UŁ, Łódź 2006.

Małżeństwa są zdecydowanie trwalsze niż związki nieformalne. Mimo 
rosnącej popularności rozwodów, w Polsce wciąż tylko około 30% małżeństw 
rozpada się z tego powodu. Rozwodnicy średnio przeżywają w związku oko-
ło 14 lat7. Dominującą przyczyną wciąż jest śmierć jednego z małżonków.  

4 A. Kwak, Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja, Wyd. Akad. „Żak”, 
Warszawa 2005, s. 110–112.

5 I. Janicka, Kohabitacja…, s. 11–16.
6 Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego. 

Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008, s. 7.
7 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000–2009. Notatka 

informacyjna, GUS, Depart. Bad. Demogr. 2010, s. 8.



324 Barbara StoLarSka
 

Zaś w przypadku kohabitacji aż 50% związków rozpada się już w ciągu dwóch 
pierwszych lat jego trwania, w przeciągu lat pięciu rozstaje się 90% partnerów 
nieformalnych. Jest to skutkiem braku prawnych barier zakończenia nieza-
legalizowanego związku, ale także jego niższą jakością. Badania wskazują, 
że kohabitanci są zdecydowanie mniej szczęśliwi niż małżonkowie. Co więcej, 
ich satysfakcja z relacji spada z każdym rokiem, przeciwnie niż ma to miejsce 
w przypadku małżonków8. 

Związki nieformalne oparte są na innych zasadach niż małżeństwa. 
Z założenia są to związki partnerskie; właściwie wykluczony jest tradycyjny, 
patriarchalny układ i podział obowiązków ze względu na płeć. Skutkuje to trud-
nościami komunikacyjnymi, może powodować niezgodności w oczekiwaniach 
partnerów. Podczas gdy podstawą małżeństwa jest wspólne tworzenie dóbr 
w gospodarstwie domowym jako całości, oparte na darowiźnie, to kohabitanci 
„rozliczają” siebie i partnera z wkładów i zysków. Małżonkowie dają sobie 
nawzajem większe wsparcie, co przekłada się na lepsze zdrowie psychiczne 
i fizyczne, a także mniejszą skłonność do uzależnień. 

Różnice zauważyć można także w funkcjonowaniu społecznym. Kohabi-
tanci, jako bardziej niezależni, spędzają mniej czasu razem, mają więc mniej 
wspólnych przyjaciół. Ich związki z rodziną są także mniej ścisłe. Nie wszyscy 
akceptują związki nieformalne, partnerzy będą się więc spotykać z naciskami 
na legalizację związku. Co więcej, brak jest norm społecznych określających, 
jak należy traktować nieformalnych partnerów członków naszej rodziny, 
co znacznie utrudnia utrzymanie relacji. W efekcie na ogół twierdzi się, że mał-
żonkowie otrzymują więcej wsparcia (zarówno psychicznego, jak i ekonomicz-
nego) od swojego środowiska społecznego. Warto zaznaczyć także, że związki 
nieformalne wybierają na ogół jednostki o pewnych charakterystycznych 
cechach. Przeważnie są one nastawione na unikanie zobowiązań, niezależność 
oraz są otwarte na zmiany9. Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, czy 
obserwowane różnice w funkcjonowaniu par są w istocie skutkiem kwestii 
legalizacji związku, czy też są one determinowane przez indywidualne cechy 
partnerów czy małżonków.

8 I. Janicka, Perspektywy związków kohabitacyjnych, [w:] T. Rostowska, Psychologia ro
dziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Wyd. Difin, Warszawa 2009, 
s. 52–53.

9 M. Goryniak, Specyficzne problemy par żyjących w związkach kohabitacyjnych. 
Wskazania do terapii, [w:] L. Gapik, A. Woźniak (red.), Postępy psychoterapii, t. IV: 
Problemy małżeństwa i rodziny, Wyd. INTERFUND, Poznań 2002, s. 83–86.
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Forma związku znacząco wpływa także na poziom bogactwa pary. W dużej 
mierze związane jest to z różnicami wspomnianymi wyżej. Mówi się o tym, 
że długoterminowy i trwały charakter małżeństwa, a także jasne podstawy 
prawne związku sprzyjają zarówno gromadzeniu, jak i pomnażaniu majątku. 
Do najważniejszych czynników przesądzających o lepszej sytuacji materialnej 
małżonków zaliczyć można wspólnotę majątkową oraz wsparcie rodziny10. 

Według badaczy zachodnich, w USA gospodarstwa domowe, dla których 
bazą jest małżeństwo, cechuje poziom dobrobytu kilkakrotnie wyższy niż 
gospodarstw opartych na kohabitacji. Małżeństwa otrzymują przychody cztery 
razy wyższe od ich potrzeb. Stosunek przychodów do potrzeb jest od 20% do 
70% wyższy dla małżonków niż dla partnerów nieformalnych11. Małżonkowie, 
jako bardziej nastawieni na przyszłość i rodzicielstwo, mają także większą 
skłonność do oszczędzania. Wszystko to skutkuje niższym poziomem majątku 
u partnerów nieformalnych12.

Różnice w wielkości dobrobytu wynikają także z rozbieżności w wysokości 
zarobków, co zwane jest tzw. „premią małżeńską”. Okazuje się, że mężowie 
zarabiają więcej niż mężczyźni samotni. Wynika to ze specjalizacji małżeńskiej, 
wsparcia otrzymywanego od żony czy większego poczucia odpowiedzialności. 
Z kolei kohabitanci otrzymują tylko połowę „premii małżeńskiej”. Czerpią oni 
pewne korzyści z funkcjonowania z związku (np. wsparcie partnera), nie są 
to jednak zyski pełne (np. dlatego, że brak jest specjalizacji w wykonywaniu 
zadań z sektora rynkowego – związanego z pracą zarobkową, i pozarynkowego 
– domowego, związanego z takimi usługami, jak np. wychowywanie dzieci, 
czy przygotowanie posiłków)13.

Małżonkowie wykazują także nieco inne zachowania na rynku pracy 
niż partnerzy nieformalni. Ponieważ czują się oni odpowiedzialni za utrzy-
manie rodziny, są bardziej skłonni do wykonywania prac nieciekawych czy 
stresujących, gdy są one lepiej płatne. Rzadziej zmieniają też miejsce pracy, 
obawiając się choćby przejściowego bezrobocia. Jak wskazują badania, koszty 
zmiany pracy na taką, która przynosiłaby wyższe dochody, też są wysokie. 
Pracodawcy preferują bowiem pracowników lojalnych, zaś osoby często  

10 I. Janicka, Kohabitacja…, s. 37.
11 R. Lerman, Marriage and the Economic WellBeing of Families with Children: A Review 

of the Literature, Urban Institute and American University 2002, s. 10.
12 L. Hao, Family Structure, Private Transfers, and the Economic WellBeing of Families 

with Children, Social Forces, September 1996/75/1, s. 273–274.
13 I. Janicka, Kohabitacja…, s. 37–38.
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zmieniające pracę dłużej zajmują stanowiska niewymagające kwalifikacji, a co 
za tym idzie – nisko opłacane14. Istnieje także założenie, że pracodawcy mogą 
traktować zachowania rodzinne jako wskaźnik uczciwości. Preferować będą 
oni małżonków jako osoby przestrzegające moralnych standardów, bardziej 
szlachetne, lojalne i wiarygodne15.

Nie możemy także zapominać o hipotezie odwróconej zależności przyczy-
nowo-skutkowej. Sugeruje ona, że być może małżeństwo nie jest przyczyną, 
ale skutkiem lepszej sytuacji materialnej. Osobom o wyższych dochodach 
i zasobach finansowych łatwiej jest bowiem zawrzeć związek i na ogół prefe-
rują one małżeństwo16. Kwestię te należałoby wyjaśnić w toku dalszych badań.

Wskazane różnice mają wpływ na gospodarkę w skali makro. Ponieważ 
małżonkowie są zdrowsi od kohabitantów, dłużej więc żyją i są bardziej pro-
duktywnymi pracownikami, zatem mają oni znaczący i pozytywny wpływ na 
rozwój gospodarki. O zależności takiej nie możemy wnioskować w przypadku 
kohabitacji. Co więcej, im dłuższy staż małżeński, a więc im trwalsze związki 
i mniej rozwodów, tym silniejszy jest jego pozytywny wpływ. Wspólnota 
majątkowa stanowi także swego rodzaju „ubezpieczenie”. Znaczne obniże-
nie dochodów jednego z małżonków nie przekłada się na aż tak duży spadek 
konsumpcji, gdyż uzyskuje on transfery od swojego partnera. Można więc 
stwierdzić, że małżeństwo jest bardziej efektywne ekonomicznie – zarówno 
w skali mikro, jak i makro17.

Kohabitacja, jako forma pośrednia między samotnością a związkiem za-
legalizowanym, nie przynosi tak wielu korzyści. Co więcej, związana jest ona 
z negatywnymi zjawiskami społecznymi, takimi jak odraczanie czy rezygnacja 
z ról małżeńsko-rodzicielskich, co skutkuje spadającym poziomem dzietności 
i rosnącym problemem starzenia się społeczeństwa. 

Warto także pamiętać, że wzorce rodzinne podlegają silnemu transferowi 
międzypokoleniowemu. Istnieje więc duża szansa, że dzieci wychowujące się 
w kohabitacji w dorosłości same wybiorą taką samą formę związku. Zjawisko 

14  R. Lerman, A. Ahituv, Job Turnover, Wage Rates, and Marital Stability: How Are They 
Related?, 2004, s. 12–16, 28.

15  S. Grossbard, On the Economics of Marriage. A theory of marriage, labor and divorce, 
Westview Press, Boulder 1993, s. 20–23.

16  D. Ribar, What Do Social Scientists Know About Benefits of Marriage? A Review of 
Quantitative Methodologies, IZA DP, January 2004/998, s. 6–8.

17 M. Gallagher, What is Marriage For? The Public Purposes of Marriage Law, Louisiana 
Law Review 2002/62, s. 1–5.
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to ma więc charakter samonapędzającego się mechanizmu18. Stabilność i szczę-
ście rodzinne wpływa na dobrostan jednostek. Osoby usatysfakcjonowane są 
lepszymi, bardziej produktywnymi pracownikami. Łącząc te cechy z większą 
tendencją do gromadzenia zasobów w małżeństwie, wywnioskować można 
o pozytywnej zależności między dużą liczbą małżeństw (a nie kohabitacji) 
i wzrostem gospodarczym. 

4. badania własne

W celu przeanalizowania wskazanych różnic dotyczących aspektów eko-
nomicznych, przeprowadzono badania własne na 134 osobach (75 kobietach 
i 59 mężczyznach). Grupa objęta badaniami nie była reprezentatywna, wobec 
tego mają one charakter pilotażu badawczego i nie dają podstaw do rozsze-
rzania wniosków na całą populację. Respondenci spełniali następujące cechy:
• mieli nie więcej niż 35 lat;
• posiadali wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie);
• funkcjonowali w stałym związku (małżeństwie lub kohabitacji; zbadano 

63 partnerów nieformalnych i 71 ze związków zalegalizowanych).
Badania przeprowadzano, korzystając z ankiety własnego autorstwa.

Na podstawie literatury przedmiotu postawiono następujące hipotezy19:
1. Majątek posiadany przez małżeństwa jest większy niż majątek partnerów 

nieformalnych.
2. Skłonność do oszczędzania jest niższa w związkach nieformalnych 

niż w formalnych.
3. Transfery otrzymywane od rodziny pochodzenia są niższe w przypadku 

związków nieformalnych niż w przypadku związków formalnych.
4. Partnerzy nieformalni częściej zmieniają miejsce pracy niż małżonkowie.
5. Partnerzy nieformalni częściej borykają się z problemem bezrobocia 

niż małżonkowie.

Dane zebrane podczas badań nie pozwoliły na zweryfikowanie hipotezy 1. 
Ankietowani unikali odpowiedzi na pytania dotyczące poziomu majątku.  

18 I. Janicka, Kohabitacja…, s. 12.
19 W badaniach podjęto także zagadnienie różnic w poziomach wynagrodzeń małżonków 

i kohabitantów. Zostało ono przedstawione w artykule złożonym do druku w czasopiśmie 
„Annales. Etyka w życiu gospodarczym”.
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Ponieważ uzyskano niewiele danych, które były niepełne i nieporównywalne, 
należy poszukać innej formy zbierania informacji dotyczących tego aspektu. 

Pozostałe analizy wykonano z wykorzystaniem testu t-Studenta dla prób 
niezależnych (przedstawiają je tab. 2–7).

Porównanie odsetka dochodów, który przeznaczany jest na oszczędności 
w małżeństwie i kohabitacji, doprowadziło do znalezienia istotnych statystycz-
nie różnic (patrz tab. 2), co pozwala potwierdzić hipotezę 2. Jak się okazuje, 
średnia skłonność do oszczędzania jest niższa u partnerów nieformalnych 
(i wynosi tylko ok. 14%), niż u małżonków (gdzie jest to aż ok. 20%). 

TABELA 2: Odsetek dochodów przeznaczanych na oszczędności w małżeństwie i kohabitacji

Miary Kohabitacja Małżeństwo F Istotność
Średnia 14 20

4,8 0,03
σ 14 17

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Kolejnym analizowanym aspektem były transfery otrzymywane z rodziny 
pochodzenia, co zbadano za pomocą testu niezależności chi-kwadrat. Wyniki 
badań nie pozwoliły na znalezienie istotnej zależności między formą związku 
a otrzymywaniem transferów (patrz tab. 3).

TABELA 3: Otrzymywanie transferów z rodziny pochodzenia w małżeństwie i kohabitacji

Forma związku
Transfery z rodziny pochodzenia

brak otrzymywane razem
n % n % n %

Kohabitacja 31 48,4 33 51,6 64 100
Małżeństwo 44 62,0 27 38,0 71 100
Poziom istotności: p = 0,114 > 0,05, a więc zmiennych nie możemy uznać za zależne
Wartość statystyki chi-kwadrat Pearsona: 2,497

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Badanie wysokości uzyskiwanych transferów prowadzi jednak do cieka-
wych wniosków (patrz tab. 4). Okazuje się, że wbrew wcześniejszej hipotezie, 
kohabitanci uzyskują od rodzin pochodzenia pomoc o większej wartości fi-
nansowej. Partnerzy nieformalni otrzymują średnio o około 280 zł więcej niż 
poślubieni. Oznacza to, że hipoteza 3. nie potwierdziła się.
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TABELA 4: Wysokość transferów otrzymywanych z rodziny pochodzenia w małżeństwie i ko
habitacji

Miary Kohabitacja Małżeństwo F Istotność
Średnia 473 192

15,392 0,000
σ 687 375

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W świetle tak zaskakujących wyników, dla bliższego zrozumienia zjawiska 
zdecydowano się skonstruować model ekonometryczny, w którym zmienną 
objaśnianą była:
• wysokość transferów – wysokość wsparcia finansowego otrzymywanego 

od rodziny pochodzenia miesięcznie,
zaś zmiennymi objaśniającymi:
• wspólne zarobki – wysokość łącznych zarobków pary miesięcznie netto;
• forma związku – zmienna przyjmująca wartość 0 dla kohabitacji, a war-

tość 1 dla małżeństwa.
Wyniki oszacowań (wykonanych metodą najmniejszych kwadratów) 

przedstawia tab.  5.

TABELA 5: Wyniki modelowania między zmienną wysokość transferów a zespołem zmiennych: 
wysokość wspólnych zarobków i forma związku (kohabitacja, małżeństwo)

Zmienne  
objaśniające

Współczynniki  
niestandaryzowane

Współczynniki 
standaryzowane

p w teście oceny  
istotności współ-

czynników regresjiB błąd standardowy B β
Stała 745,0 91,0 0,000
Wspólne zarobki –0,10 0,00 –0,346 0,000
Forma związku –184,0 92,0 –0,164 0,047
Współczynnik korelacji wielokrotnej r = 0,418;  r2  = 0,175;  p < 0,05

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Model jest wystarczająco dobrze dopasowany do danych empirycznych  
– pozwala na wyjaśnienie 17,5% zmienności poziomu transferów od rodziny 
pochodzenia. 

W rezultacie obliczeń możemy zapisać model regresji liniowej:

 T̂  = 745 – 0,10 wzi – 184 fzi

 p   (0,000)   (0,000)   (0,047)
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gdzie:
T̂   – wysokość miesięcznych transferów otrzymywanych z rodziny pochodzenia;
wzi – wysokość wspólnych zarobków pary;
fzi  – forma związku (przyjmuje wartość 0 dla kohabitacji, a wartość 1 dla mał-

żeństwa).
Stwierdzono negatywną zależność wysokości miesięcznych transferów 

z rodziny pochodzenia – nie tylko wobec formy związku (małżeństwa otrzy-
mują niższe miesięczne wsparcie), ale także wysokości wspólnych zarobków 
pary (im wyższe wspólne zarobki, tym niższe miesięczne wsparcie). Zdecy-
dowanie lepsza sytuacja finansowa badanych małżonków w porównaniu z ko-
habitantami (wspólne miesięczne zarobki małżonków były istotnie wyższe od 
wspólnych miesięcznych zarobków kohabitantów) może być więc częściowo 
odpowiedzialna za zaskakujące wyniki analiz. 

W toku badań podjęto także próbę porównania funkcjonowania na rynku 
pracy partnerów kohabitujących i poślubionych. Analiza częstotliwości zmian 
miejsca zatrudnienia wśród małżonków i partnerów nieformalnych pozwoliła na 
znalezienie różnic istotnych statystycznie (patrz tab. 6). Kohabitanci istotnie częściej 
niż małżonkowie zmieniają miejsce pracy, co pozwala potwierdzić hipotezę 4.

TABELA 6: Częstość zmiany miejsca pracy w małżeństwie i kohabitacji

Miary Kohabitacja Małżeństwo F Istotność
Średnia 2,62 1,28

5,293 0,023
σ 7,0 3,2

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Z kolei w przypadku analizy rodzajów aktywności zawodowej w zależności 
od formy związku nie udało się wykazać korelacji (patrz tab. 7). Nie daje nam 
to więc podstaw do potwierdzenia hipotezy 5. 

TABELA 7: Aktywność zawodowa w małżeństwie i kohabitacji

Forma 
związku

Aktywność zawodowa
pracujący bezrobotny bierny zawodowo razem
n % n % n % n %

Kohabitacja 52 81,2 6 9,4 6 9,4 64 100
Małżeństwo 60 84,5 5 7,0 6 8,5 71 100
Poziom istotności: p = 0,861 > 0,05, a więc zmiennych nie możemy uznać za zależne
Wartość statystyki chi-kwadrat Pearsona: 0,300

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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5. zakończenie

Przeprowadzone analizy dotyczące różnic między formalnymi i niefor-
malnymi związkami w aspektach ekonomicznych wskazują, że skłonność do 
oszczędzania różnicuje partnerów kohabitujących i poślubionych. Małżon-
kowie oszczędzają względnie więcej niż kohabitancji i jest to różnica istotna 
statystycznie. Ciekawe wydaje się być zagadnienie transferów rodzinnych, 
których partnerzy nieformalni otrzymują istotnie więcej, będąc w tej samej 
sytuacji materialnej. Z drugiej strony, sytuacja materialna w związkach kon-
sensualnych była gorsza niż w małżeństwach; bardziej potrzebowały więc one 
wsparcia, co nie pozostaje bez wpływu na poziom otrzymywanych transferów. 
Nie potwierdzono zależności między formą związku a aktywnością zawodową 
(bycie osobą pracującą, bezrobotną lub bierną zawodową). Okazuje się jed-
nak, że małżonkowie istotnie są bardziej lojalnymi pracownikami (rzadziej 
zmieniają miejsce pracy). 

W świetle zaprezentowanych badań można stwierdzić, iż małżeństwo 
jest formą bardziej efektywną ekonomicznie, choć podkreślić należy, że 
wniosków tych nie można przenosić na całą populację (ze względu na brak 
reprezentatywności próby). Opisany zwiad badawczy ma za zadanie wyznaczyć 
ścieżki ku dalszym analizom i zweryfikować przydatność narzędzi. Należy 
poszukiwać mniej bezpośrednich form uzyskania danych dotyczących majątku 
respondentów, aby móc zweryfikować hipotezy dotyczące poziomu zasobów 
w małżeństwie i  kohabitacji. Zastosowane narzędzia okazały się jednak być 
skuteczne podczas analizy pozostałych aspektów; wydaje się, że mogą być 
one wykorzystane w kolejnych badaniach. 
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Economic aspEcts of maRRiagE and cohabitation

( S u m m a r y )

In the times of cultural changes, the liberalization of social norms and the increasing eman-
cipation of women, we can observe the growing popularity of cohabitation. More and more 
people choose informal relationship instead of marriage. It is often believed that the form 
of relationship is meaningless. However, researches show that there are significant differences 
between marriage and cohabitation. These differences we can observe not only in functioning 
of couples and individuals, but also the whole society.

The aim of this article is to present and analyze the differences between formal and informal 
relationships, especially differences connected with economic aspects, such as the level of wealth, 
the tendency to save, the amount of transfers from the family of origin, or the functioning on the 
labor market. The results of pilot studies on these aspects have been also presented.

Preliminary results of analyzes allow to conclude a higher economic effectiveness 
of marriage and its more positive impact on economic processes.


