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Wprowadzenie

Celem opracowania jest prezentacja części wyników badań uzyskanych w ra-

mach projektu badawczego pt. „Analiza i ocena sytuacji kobiet wiejskich na rynku 

pracy”1, obejmujących zagadnienia związane aktywnością i biernością zawodową 

ludności wiejskiej, w szczególności zaś określenie faktycznego wymiaru aktyw-

ności i bierności zawodowej mieszkańców wsi.

Materiałem badawczym wykorzystanym w artykule są dane empiryczne sta-

nowiące część wymienionego wyżej projektu badawczego, współfi nansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Opera-

cyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Badanie przeprowadzono w formie wywiadu 

osobistego przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety w celowo wybranych 

24 powiatach całego kraju w końcu 2006 roku. Kryteria doboru powiatów: poło-

żenie w jednym z makroregionów na poziomie NTS1 oraz sytuacja pod względem 

stopy bezrobocia rejestrowanego i wielkości PKB na jednego mieszkańca. W re-

zultacie z każdego z sześciu makroregionów wybrano do badań po cztery powiaty 

– dwa o najlepszej i dwa o najgorszej sytuacji w zakresie tych dwóch czynników. 

W badaniu uczestniczyły zarówno gospodarstwa domowe z użytkownikiem go-

spodarstwa indywidualnego, jak i tzw. bezrolne gospodarstwa domowe. Proporcje 

tych dwu grup gospodarstw w próbie badawczej ustalono według wskaźnika 

1  Projekt badawczy realizowany w Zakładzie Polityki Agrarnej i Prawa Rolnego Katedry 
Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Rawickiej.
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udziału ludności w gospodarstwach domowych z użytkownikiem gospodarstwa 

indywidualnego w grupie ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich. W opra-

cowaniu poddano analizie informacje dotyczące aktywności i bierności zawodowej 

dorosłych członków 1000 wiejskich gospodarstw domowych w tychże powiatach. 

Dane takie uzyskano łącznie dla 3034 osób. Zamierzeniem badawczym niniej-

szego opracowania jest próba określenia faktycznej skali aktywności i bierności 

zawodowej mieszkańców wsi objętych badaniem. 

1. Teoretyczne ujęcie aktywności i bierności zawodowej

Kwestie aktywności i bierności zawodowej są jednymi z bardziej znaczących 

problemów wielu współczesnych państw. W Polsce zagadnienia te nabrały zna-

czenia w okresie transformacji gospodarczej i do chwili obecnej stanowią jedno 

z najważniejszych zagadnień gospodarczych. Problemem jest właściwie bezrobo-

cie, ale nie da się go rozpatrywać w oderwaniu od zatrudnienia. Te dwa bieguny 

tworzą razem pole aktywności zawodowej ludności. Z kolei nie da się analizować 

aktywności zawodowej bez jej przeciwstawnej strony, czyli bierności.

Podejmując tę problematyką badawczą, napotyka się jednak bardzo często na 

problemy już na etapie zdefi niowania nie tyle nawet samej aktywności i bierności 

zawodowej, co bezrobocia, a co za tym idzie, w pewnym sensie też zatrudnienia. 

Generalnie przyjmuje się, że osoba bezrobotna to taka, która spełnia jednocześnie 

trzy warunki2:

pozostaje bez pracy, –

poszukuje pracy, –

jest gotowa do podjęcia zatrudnienia. –

Już jednak dokładne zdefi niowanie tych warunków jest bardzo trudne. Czy 

pozostawanie bez pracy to niewykonywanie zupełnie żadnych czynności za-

robkowych, a jeżeli ktoś pracował np. przez dwie godziny w ostatnim tygodniu 

poprzedzającym pomiar, to nadal jest bezrobotny, czy już może pracujący? Czy 

samo zarejestrowanie się w urzędzie pracy i poszukiwanie zatrudnienia za jego 

pośrednictwem jest warunkiem koniecznym? Istnieje przecież dość duża grupa 

osób niezarejestrowanych, a poszukujących pracy z wykorzystaniem innych ka-

nałów. W końcu, co dokładnie oznacza gotowość do podjęcia zatrudnienia? Jeżeli 

ktoś w momencie badania z różnych przyczyn nie może podjąć pracy, a za tydzień 

czy dwa będzie to możliwe, to spełnia ten warunek, czy już nie?

2  E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2007.
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Interesującą próbę taksonomii statusu osób na rynku pracy wysunął w 1987 r. 

P. Sinclair3. Jej istotę przedstawiono na rysunku 1. Podejście to jest o tyle cieka-

we, że choć oczywiście w sposób uproszczony, a co za tym idzie i nie obejmujący 

wszystkich możliwych przypadków, pozwala określić zarówno pojęcie poziomu 

aktywności, jak i bierności zawodowej. Grupa określona jako „ani nie zatrudnieni, 

ani nie bezrobotni” stanowi w tym ujęciu jednoznacznie grupę osób biernych za-

wodowo. Wątpliwości natomiast mogą powstawać w zakresie quasi-bezrobotnych. 

Można jednak przypuszczać, że skoro nie zostali zakwalifi kowani przez Sinclaira 

do zawodowo czynnych, to bliżej im jest do grupy biernych zawodowo.

Rys. 1. Taksonomia stanów zatrudnienia, bezrobocia i bierności zawodowej

Źródło: P. Sinclair 1987; za: E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3  Za: E. Kwiatkowski, Bezrobocie..., op. cit.

Zatrudniony? 

tak nie 

Ludność w wieku starszym niż wiek szkolny 

W pełnym wymiarze czasu? 

nie 

tak 

Chce pracować dłużej? 

nie tak 

Chce pracować? 

tak 

Szuka obecnie pracy? 

Rozpocząłby teraz? 

tak 

tak jeszcze nie obecnie 
nie 

w ogóle 
nie 

nie 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Jednoznacznie 
bezrobotni  Quasi-bezrobotni Ani nie zatrudnieni 

ani nie bezrobotni  

Zatrudnieni 

Zawodowo czynni



70 ROZWÓJ ZASOBÓW KAPITAŁU LUDZKIEGO OBSZARÓW WIEJSKICH

Kwiatkowski przytacza również koncepcję Sena z 1975 r. jako dość dobrze 

oddającą specyfi kę wiejskich rynków pracy w Polsce (rys. 2 i 3).

Rys. 2. Standardowa defi nicja bezrobocia w odniesieniu do obszarów miejskich 
w krajach rozwijających się

Źródło: E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Rys. 3. Standardowa defi nicja bezrobocia w odniesieniu do obszarów wiejskich 
w krajach rozwijających się

Źródło: E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
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z tym zastosowanie klasycznej defi nicji bezrobocia, zakładającej jako warunek 

konieczny fakt poszukiwania pracy, powoduje w praktyce znaczne niedoszacowanie 

skali rzeczywistego zjawiska na obszarach wiejskich.

W podejściach do pomiarów wielkości bezrobocia, a tym samym poziomu 

zatrudnienia w praktyce stosuje się różne rozwiązania kwestii metodologicznych. 

W Polsce bardzo często posługuję się defi nicjami sprecyzowanymi w Badaniu Ak-

tywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) prowadzonym cyklicznie przez GUS 

oraz w Narodowym Spisie Powszechnym, które są ogólnodostępne chociażby na 

stronach internetowych GUS4, w związku z czym ich cytowanie w tym miejscu 

wydaje się bezcelowe. Warto jedynie przypomnieć, że za biernych zawodowo 

przyjmuje się osoby, które nie zostały zaklasyfi kowane jako pracujące lub bezro-

botne (czyli aktywne zawodowo). W porównaniu z ujęciem stosowanym w polskiej 

statystyce masowej jeszcze więcej warunków koniecznych do zakwalifi kowania 

danej osoby do grupy bezrobotnych znajduje się w obowiązującej w Polsce usta-

wowej defi nicji bezrobotnego5. Na przykład warunkiem koniecznym jest zdolność 

i gotowość do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym 

w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej.

2. Wyniki badań

Polegając na samookreśleniu własnego statusu na rynku pracy przez osoby 

objęte badaniem, wyodrębniono na wstępie dwie grupy: aktywnych zawodowo 

o liczebności 2198 (72% badanej populacji) oraz biernych zawodowo o liczebności 

836 (28% badanej populacji). Wyniki tego wstępnego podziału przedstawione 

są w kolumnach tabeli 1 jako aktywni/bierni – bez uwzględnienia warunków 

koniecznych do zaklasyfi kowania danej osoby jako bezrobotnej.

Następnym etapem była weryfi kacja, czy osoby deklarujące się jako bezrobotne 

faktycznie spełniają warunki pozwalające na zaliczenie ich do tej grupy, czyli czy 

pozostają faktycznie w zbiorowości aktywnych zawodowo, czy też należałoby je 

raczej sklasyfi kować jako bierne zawodowo. Jako warunek zmiany przynależności 

do grupy wybrano początkowo fakt poszukiwania pracy bądź też bierność w tym 

zakresie, jako czynnik, który pozwoliłby na zmianę klasyfi kacji z aktywnych na 

4  Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, 1995-2007, Główny Urząd Statystyczny 2008, 
http://www.stat.gov.pl/gus/defi nicje_PLK_HTML.htm

5  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dzien-
nik Ustaw 2004 nr 99, poz. 1001.
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biernych zawodowo. Spośród osób określających siebie jako bezrobotne (zarówno 

zarejestrowane, jak i niezarejestrowane) 162 osoby (7,4% aktywnych zawodowo na 

początkowym etapie analizy) przyznały, że nie poszukują pracy. W związku z tym, 

że wielkość ta wydawała się być znaczącym odsetkiem aktywnych zawodowo, nie 
poprzestano na tym poziomie analizy, ale wzięto pod uwagę przyczyny niepo-
szukiwania pracy. Wśród młodych kobiet były to najczęściej względy rodzinne 
związane z urodzeniem i wychowywaniem dzieci, podczas gdy wśród osób star-
szych często powoływano się na zbyt podeszły wiek czy stan zdrowia. Przyczyny 
te nie zakwestionowały przeklasyfi kowania tychże osób z zawodowo czynnych 
(bezrobotnych) do grupy biernych zawodowo, który to etap analizy jest odzwier-
ciedlony w wierszach tabeli 1, a jego wynikiem jest odsetek biernych zawodowo 
na poziomie 30,5% całej badanej populacji. Z drugiej strony okazało się jednak, 
że wśród bezrobotnych nieposzukujących pracy odnotowano 43 przypadki pracy 
dorywczej i/lub 34 przypadki pracy w szarej strefi e. W związku z tym osoby te 
powinny być nadal zaliczane do aktywnych zawodowo. Ostatecznie więc odsetek 
aktywnych zawodowo wyniósł w ankietowanej populacji 69,5%, co jest bardzo 
wysokim wskaźnikiem wobec podawanego jako rezultat BAEL w IV kwartale 
2006 dla mieszkańców obszarów wiejskich – 55,16. W przypadku BAEL jednak 
jest on obliczany dla osób od 15 roku życia, w związku z czym może być niższy 
niż wyniki własnych badań empirycznych na skutek przyjęcia 18 lat jako dolnej 
granicy dla przyjęcia do analizy.

Tabela 1. Liczba aktywnych i biernych zawodowo objętych badaniem 
przed i po weryfi kacji warunków zakwalifi kowania do obydwu z tych grup

Aktywni/bierni zawodowo 
z uwzględnieniem warunków

 defi nicji bezrobotnego

Aktywni/bierni zawodowo bez uwzględnienia 
warunków z defi nicji bezrobotnego Ogółem

aktywni bierni

Aktywni faktycznie 2108 0 2108

Bierni faktycznie 0 836 836

„Bierni bezrobotni” 90 0 90

Ogółem 2198 836 3034

Źródło: opracowanie własne.

6  Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2007, GUS, Warszawa 2008.
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Podsumowanie

Ważną kwestią w analizach rynku pracy jest określenie rzeczywistego pozio-
mu aktywności i bierności zawodowej ludności wiejskiej, będącej w specyfi cznej, 

nierzadko trudniejszej sytuacji dochodowej niż mieszkańcy miast.

Wstępne próby określenia rozmiaru aktywności i bierności zawodowej miesz-

kańców wsi objętych badaniem wyłącznie na podstawie ich deklaracji mogą pro-

wadzić do błędnych wniosków. Poprawniejsze oszacowanie skali tychże zjawisk 

możliwe jest dopiero po weryfi kacji odpowiedzi uzyskanych przez ankietowanych 

na podstawie pozostałych czynników uwzględnionych w badaniu, a decydujących 

o prawidłowym zaklasyfi kowaniu do grupy aktywnych bądź biernych zawodowo.

ECONOMIC ACTIVITY OF RURAL INHABITANTS

– AN ATTEMPT OF SCALE’S ESTIMATION ON THE BASE 

OF OWN RESEARCHES

Summary

Th e aim of the paper is to present part of results of researches gained within 
the research project entitled „Analysis and assessment of rural women situ-
ation on labour market” co-fi nanced by the European Social Fund concern-
ing issues connected with rural inhabitants’ economic activity. Preliminary 
attempts to determine proportion of economic activity only on the base of 
rural inhabitants’ declarations can lead to false conclusions. Better estima-
tion of the scale of economic activity can be achieved by application of other 
actors examined during the research, which decide on right classifi cation to 
the group of economically active or inactive.

Translated by Nina Drejerska


