
Child custody and family labour supply: evidence from the United Sates / Dung Kieu Nguyen,                  

Anh Tran Thi Van, Trang Phan // Labour. - 2018, nr 1, s. 74-92, tab. bibliogr. 

 

Opieka nad dzieckiem a podaż pracy w przypadku rodziny: na przykładzie Stanów 

Zjednoczonych. 

 

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie jest kluczową kwestią dla społeczeństwa. Połowa 

małżeństw kończy się rozstaniem lub separacją w ciągu 25 lat od chwili ich zawarcia,                       

a połowa dzieci zrodzonych w czasie trwania małżeństwa spędza część dzieciństwa w rozbitej 

lub patchworkowej rodzinie. Mimo iż jest wiele badań dotyczących skutków przyczynowych 

przeprowadzenia rozwodów dla różnych aspektów życia rodzinnego, niewielu ekonomistów 

zwróciło uwagę na reformy w prawie opieki nad dziećmi. Autorzy artykułu badają wpływ 

reform dotyczących wspólnej opieki nad dziećmi amerykańskich rodzin na podaż pracy, 

pomiędzy latami siedemdziesiątymi a dziewięćdziesiątymi ubiegłego stulecia. Przed tym 

okresem w większości przypadków rozwiedzione matki otrzymywały wyłączną opiekę                  

nad dziećmi. Po zmianie w wielu stanach prawa opieki, ustalenie wyłącznej opieki zostało 

rozszerzone o możliwość wspólnej opieki nad dziećmi. Badania skupiły się na związku 

pomiędzy reformami opieki a podażą pracy kobiet i zmianami jakie zaszły w udziale kobiet             

w rynku pracy. Wprowadzenie wspólnej opieki nad dziećmi może mieć wpływ nie tylko                 

na kobiety, ale także na ich byłych mężów lub innych członków rodziny. Ponieważ nie ma 

żadnego ujednoliconego teoretycznego podejścia do opieki nad dziećmi po rozwodzie, 

autorzy artykułu skorzystali z pracy Chiappori i innych (2002), która dostarcza dobrych ram 

dla przewidywań związku pomiędzy reformami a podażą pracy małżonków. W modelu tym 

reformy opieki nad dzieckiem odgrywają rolę wskaźnika rozkładu, który wpływa na siłę 

negocjacyjną gospodarstwa domowego. Wyniki badania pokazały, że nowe przepisy mają 

znaczący pozytywny wpływ na podaż pracy kobiet zamężnych i negatywny wpływ                          

na uczestnictwo w rynku pracy ich mężów. Autorzy badania sprawdzili solidność tych 

wyników dla różnych grup: par nie-imigrantów, par z dziećmi poniżej 18 roku życia, par 

posiadających dzieci przed wprowadzeniem reform, par, które wzięły ślub                                  

przed wprowadzeniem reform oraz par nie opowiadających się przeciwko rozwodom                    

ze względów religijnych. Ustalili, że są one zgodne z rezultatami modelu podstawowego. 


