
 

 

51

Nina Drejerska
1
 

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu 

Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego  

Warszawa 

Uwarunkowania aktywno ci zawodowej ludno ci wiejskiej  
z perspektywy teorii „swoich” i „obcych” 

Determinants of the economic activity of rural inhabitants from 
the perspective of ‘insider-outsider’ theory  

Synopsis. W opracowaniu zaprezentowano wyniki bada  w asnych i bada  innych autorów nad 

aktywno ci  zawodow  ludno ci wiejskiej. Wybrane zosta y te ich elementy, które mo na 

interpretowa  w kontek cie jednej ze wspó czesnych teorii rynku pracy, mianowicie teorii „swoich” i 

„obcych” (insider-outsider theory), zak adaj cej znaczne koszty wymiany zatrudnionych „swoich” na 

pretenduj cych do zatrudnienia „obcych”. Jednym z wa nych reperkusji takiego podej cia jest 

za o enie o wy szym prawdopodobie stwie odp ywu z zatrudnienia osób o mniejszej stabilno ci 

zatrudnienia (np. ludzi m odych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach), a co za tym idzie ich mniejsze 

szanse na odp yw z bierno ci zawodowej do zatrudnienia. Przegl d wyników bada  potwierdza 

wp yw statusu w rodzinie oraz przek adaj cego si  na niego wieku, a tak e wykszta cenia czy 

dodatkowych kwalifikacji na prawdopodobie stwo aktywno ci zawodowej, co mo e by  

konsekwencj  prawid owo ci le cych u podstaw teorii „swoich i obcych”. 

S owa kluczowe: aktywno  zawodowa, teoria „swoich” i „obcych”, ludno  wiejska. 

Abstract. The paper presents results of own research as well as research of other researchers in the 

field of economic activity of rural inhabitants. Their elements which could be possibly interpreted 

from the perspective of the ‘insider-outsider’ theory were selected. This theory assumes that there are 

significant costs of ‘outsiders’ employment as compared to the costs of contemporary employees 

(‘insiders’). As a consequence there is a higher probability of an outflow of people of lower 

employment stability (for example younger people, women, and persons with lower qualifications) 

from the economic activity. A review of research results confirms that a position in a family, age as 

well as education level or some additional qualifications determine the economic activity of rural 

inhabitants, which can be associated with the assumptions of the ‘insider-outsider’ theory. 

Key words: economic activity, insider-outsider theory, rural inhabitants. 

Wst p 

Rozwój spo eczny i gospodarczy Polski oraz integracja z europejsk  i globaln  

gospodark  wymaga coraz wi kszego zaanga owania jej mieszka ców, wyra aj cego si  w 

znacznej mierze skal  aktywno ci zawodowej. W warunkach globalnej konkurencji nie 

mo na pozwoli  na marginalizacj  znacznych zasobów pracy, jakimi s  mieszka cy 

obszarów wiejskich, w szczególno ci ta ich cz , która pozostaje poza rynkiem pracy, 

a która bior c pod uwag  czynniki obiektywne, takie jak na przyk ad wiek, mog aby 

w pe ni w rynku pracy uczestniczy . Podej cie takie jest wyrazem ekonomicznej kalkulacji, 
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st d problematyka aktywno ci zawodowej, przyczyny i skutki zmian w jej skali 

podejmowana jest g ównie przez ekonomistów, ale równie  przez przedstawicieli innych 

dyscyplin nauki, takich jak: socjologia, psychologia czy geografia.  

Ze wzgl du na du e znaczenie aktywno ci zawodowej dla ca ego ycia cz owieka, 

jako jednostki, ale te  dla ca ych spo ecze stw, jest ona przedmiotem zainteresowania 

ró nego rodzaju polityk pocz wszy od sensu stricte polityki zatrudnienia, po ca okszta t 

polityki spo ecznej na poziomie poszczególnych pa stw jak i ich ugrupowa , np. Unii 

Europejskiej. Co wi cej kwestie zwi zane z zatrudnieniem, bezrobociem czy bierno ci  

zawodow  s  ju  tradycyjnie przedmiotem polityki rozwoju obszarów wiejskich, ale te , 

w szerszym kontek cie, polityki spójno ci. Takie znaczenie przywi zywane do rynku pracy 

na poziomie krajowym i ponadnarodowym przek ada si  w sposób naturalny na 

zaanga owanie ró nych podmiotów i instytucji rz dowych i samorz dowych zarówno na 

szczeblu regionalnym, jak i lokalnym.  

Du a waga przywi zywana do zwi kszenia aktywno ci zawodowej mo e wynika  z 

faktu, i  ma ona bardzo du e znaczenie dla prowadzenia polityki spo eczno-gospodarczej. 

Cz sto, bowiem niska stopa bezrobocia, której po wi canych jest wiele opracowa  i analiz, 

jest w rzeczywisto ci konsekwencj  wysokiego odsetka biernych zawodowo, a nie dobrej 

sytuacji na lokalnym rynku pracy. Dlatego te  warto po wi ca  uwag  w a nie poziomowi 

bierno ci, gdy  tak naprawd  to on w du ej mierze determinuje wysoko  stopy 

bezrobocia. Brak aktywno ci zawodowej jest zarazem cz sto barier  dla rozwoju 

gospodarczego i nie pozwala na zwi kszenie dochodu powy ej pewnej granicy progowej 

[Rokicki 2008].  

Znacz cy udzia  biernych zawodowo w ród osób w wieku produkcyjnym jest 

powa nym problemem w ramach ca ego spo ecze stwa. Podobnie jak rozpowszechnienie 

bezrobocia, bierno  zawodowa w du ym stopniu obrazuje niespójno ci pomi dzy 

strukturami spo ecznymi i gospodarczymi. Trzeba zaznaczy , e to zjawisko wynika nie 

tylko z niedopasowania kwalifikacji potencjalnych pracowników i potrzeb pracodawców, 

czy te  braku umiej tno ci i predyspozycji do podj cia w asnej dzia alno ci gospodarczej, 

ale czy si  równie  z polityk  podatkow , która sprzyja rozwojowi szarej strefy w obr bie 

rynku pracy [Sikorska 2005]. 

Celem opracowania jest weryfikacja wybranych za o e  jednej z 

mikroekonomicznych teorii rynku pracy, a mianowicie teorii „swoich” i „obcych” (insider-

outsider theory), w oparciu o wyniki bada  w asnych oraz innych autorów nad aktywno ci  

zawodow  mieszka ców obszarów wiejskich. Przywo ywane wyniki bada  empirycznych 

pozwalaj  na przyk ad na sprawdzenie, w jakim stopniu zaprezentowane elementy teorii 

„swoich i obcych” (np. mniejsze prawdopodobie stwo zatrudnienia osób m odych, kobiet 

czy osób o ni szych kwalifikacjach stanowi cych grupy „obcych”) znajduj  

odzwierciedlenie w sytuacji ludno ci wiejskiej na rynku pracy. 

Teoria „swoich i obcych” (insider-outsider theory) 

Wspó czesne teoretyczne ramy rynku pracy rozwijane s  w du ym stopniu z 

mikroekonomicznego punktu widzenia. Ekonomi ci zacz li stosowa  mikromodele, które 

t umacz  zachowanie gospodarstw domowych jako konsumentów, konsumentów jako 

takich oraz zachowanie przedsi biorstw, pos uguj c si  poj ciami racjonalno ci 

ekonomicznej i maksymalizacji w odniesieniu do obszarów, które poprzednio by y 
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wy czn  domen  socjologii i politologii. Prosty maksymalizacyjny mikromodel, oparty na 

za o eniu racjonalno ci jednostek, posiada niesko czone mo liwo ci aplikacji, a ostatnie 

lata by y wiadkami jego wykorzystania w najrozmaitszych dziedzinach. W celu dokonania 

poprawnej analizy rzeczywisto ci konieczne jest rozpatrywanie, poza bod cami 

ekonomicznymi, tak e uwarunkowa  spo ecznych czy instytucjonalnych [Landreth i 

Colander 2005]. 

Nawet przy zaw eniu pola bada  teoretycznych aktywno ci zawodowej do 

elementów mikroekonomicznych pozostaje nadal stosunkowo liczna grupa teorii. Jedn  z 

nich jest teoria „swoich i obcych”, wi zana przede wszystkim z pracami Lindbecka i 

Snowera [1986; 1989], w ramach której poszukuje si  mikroekonomicznych przyczyn 

powstawania i utrzymywania si  bezrobocia przymusowego przez prób  wykazania, 

dlaczego bezrobotnym nie udaje si  uzyska  pracy, mimo e sk onni s  zaakceptowa  p ac  

ni sz  od otrzymywanej przez dotychczas zatrudnionych pracowników [Wojtyna 2000]. 

Podstawowym za o eniem teorii „swoich i obcych” jest wi c przekonanie o znacznych 

kosztach wymiany zatrudnionych „swoich” na pretenduj cych do zatrudnienia „obcych” i 

przejmowaniu renty z tego tytu u przez „swoich” na drodze negocjacji p acowych 

[Lindbeck i Snower 1986].  

Wed ug Lindbecka i Snowera [1989] „swoi” (insiders) to w danej chwili pracuj cy, 

których pozycja jest chroniona ró nymi rodkami tak, i  ich zwolnienie i zatrudnienie 

nowych pracowników jest dla przedsi biorstw znacznym kosztem. „Obcy” (outsiders) nie 

maj  ju  takiej ochrony, a do ich grupy zalicza si  bezrobotnych b d  pracuj cych w szarej 

strefie, oferuj cej znaczne mniejsze, je eli w ogóle, gwarancje stabilno ci pracy. „Swoi” 

maj  silniejsz  pozycj , jako e uczestnicz  na przyk ad w negocjacjach p acowych, 

indywidualnie b d  za po rednictwem zwi zków zawodowych. Maj  ponadto znacznie 

wi kszy wp yw na morale i efektywno  pracy swoich wspó pracowników. Mog  

wspó pracowa  z zarz dem w zakresie planowania i realizacji produkcji, sprzeda y i 

zysków, ale mog  te  inicjowa  strajki czy innego rodzaju negatywne dzia ania w miejscu 

pracy. „Obcy” nie s  w stanie nic takiego wykona . 

Oczywi cie „obcy” mog  po rednio wp ywa  na wynagrodzenia czy perspektywy 

dalszej pracy „swoich”. W sytuacji, gdy oczekiwania „swoich” s  zbyt wysokie lub 

strajkuj  oni zbyt intensywnie b d  s  bardzo ma o wydajni, dla pracodawców bardziej 

korzystne mo e by  zatrudnienie „obcych”. Jednak e jest to wp yw bardzo ograniczony, 

poniewa  wymiana zatrudnionych poci gaj  za sob  znaczne koszty. Potencjalne 

zwolnienia „swoich” mog  by  ponadto jeszcze bardziej kosztowne, gdy  mog  by  

poprzedzone na przyk ad negocjacjami, strajkami czy nawet procesami s dowymi, co z 

kolei mo e doprowadzi  do os abienia motywacji do pracy i spadku efektywno ci w ród 

pozosta ych cz onków za ogi. Poza tym, „swoi” nawet w przypadku zatrudnienia „obcych” 

mog  obni a  ich produktywno  i ch  do pracy, na przyk ad poprzez utrudnianie im 

pracy w ramach ca ego zespo u. 

Jak zosta o ju  wspomniane „obcy” to grupa, na któr  sk adaj  si  zarówno bezrobotni 

jak i zatrudnieni w szarej strefie. Rozró nienie to mo e by  natomiast nieostre w praktyce, 

poniewa  cz sto bezrobotni pracuj  w szarej strefie, a tak e, i w tym przypadku dotyczy to 

nawet osób biernych zawodowo, wykonuj  prace w obr bie w asnych gospodarstw 

domowych. Tak zdefiniowanym „obcym” przeciwstawia si  grup  „swoich”, chronionych 

kosztami przep ywu si y roboczej, ale wyszczególnia si  na gruncie tego podej cia równie  

tzw. „wchodz cych”, czyli osoby, które od niedawna pracuj  i dopiero stopniowo, po 

up ywie pewnego okresu czasu mog  by  zaliczone do „swoich”.  
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Wspomniane ju  na wst pie przekonanie o znaczeniu kosztów przep ywów si y 

roboczej autorzy uzupe niaj  ponadto o kolejne cztery kluczowe za o enia, podsumowuj c 

formalnie swoj  teori  [Lindbeck, Snower 1989]:  

• „swoi” stoj  na silniejszej pozycji w negocjacjach p acowych i podczas nich nie 

bior  w pe ni pod uwag  interesów zarówno „wchodz cych” jak i „obcych”, 

• „obcy” i nowo zatrudniani nie maj  takiej si y na rynku jak „swoi”, 

• nowo zatrudniani s  zaliczani po up ywie pewnego, ograniczonego okresu czasu do 

grupy „swoich”, natomiast „swoi” trac cy prac  natychmiast zostaj  zaliczeni do 

grupy „obcych”, 

• zaktualizowana warto  kosztów p ac w danej firmie w ca ym okresie zatrudnienia 

jest dodatnio zwi zana z wynagrodzeniem pracuj cej ju  osoby („swojego”).  

Koncepcja „swoich i obcych” stanowi jedno z wa niejszych wyja nie  szeroko 

dyskutowanego w literaturze efektu histerezy w bezrobociu [Wojtyna 2000]. Dla potrzeb 

aplikacyjnych niniejszego opracowania wa niejsz  wydaje si  by  jednak kwestia 

podkre lona przez Kucharskiego [2001]. Jednym z wniosków wyci gni tych przez niego z 

teorii insiders-outsiders jest twierdzenie o wy szym prawdopodobie stwie odp ywu z 

zatrudnienia osób o mniejszej stabilno ci zatrudnienia (np. ludzie m odzi, kobiety, 

mniejszo ci narodowe, osoby o niskich kwalifikacjach, zatrudnieni w niepe nym wymiarze 

czasu pracy, osoby upo ledzone fizycznie). Grupy te maj  równie  mniejsze szanse 

odp ywu z bezrobocia i bierno ci zawodowej do zatrudnienia. 

Wyniki bada   

Badania w asne w ramach projektu badawczego pt. Analiza i ocena sytuacji kobiet 

wiejskich na rynku pracy, wspó finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo ecznego w 

ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 

przeprowadzono w formie wywiadu kwestionariuszowego w II po owie 2006 roku, a obj to 

nimi 1000 wiejskich gospodarstw domowych z 24 powiatów na terenie ca ego kraju. W 

badaniu uczestniczy y zarówno ca e gospodarstwa domowe2 z u ytkownikiem 

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

dwu grup gospodarstw w próbie badawczej ustalono wed ug wska nika udzia u ludno ci w 

gospodarstwach domowych posiadaj cych w swym sk adzie u ytkownika rolnego 

gospodarstwa indywidualnego w ca ej liczbie ludno ci zamieszka ej na obszarach 

wiejskich. W rezultacie poddano analizie dane o 2581 osobach w wieku produkcyjnym, w 

celu opracowania mi dzy innymi modelu identyfikuj cego wp yw wybranych zmiennych 

spo eczno-ekonomicznych na prawdopodobie stwa bierno ci zawodowej. Kolejnym 

krokiem, istotnym z punktu widzenia niniejszego opracowania, by o odniesienie 

uzyskanych wyników do wyników bada  innych autorów oraz konfrontacja zbioru tych e 

wniosków z za o eniami teorii „swoich” i „obcych”.  

                                                 
2 Obj cie badaniami ca ych gospodarstw domowych w projekcie o takim temacie by o uzasadnione po pierwsze 

faktem, i  aby okre la  jak kolwiek specyfik  sytuacji kobiet niezb dna jest znajomo  tego samego zakresu w 

odniesieniu do m czyzn. Ponadto, w spo eczno ciach wiejskich bardzo cz sto jeszcze sytuacja kobiet nie mo e 

by  rozpatrywana w oderwaniu od, na ogó  ci gle tradycyjnej, rodziny wiejskiej, która w znacznym stopniu 

wyznacza role poszczególnym jej cz onkom. 
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Opracowany na podstawie bada  w asnych model regresji logistycznej okre la  

prawdopodobie stwo bierno ci zawodowej w badanej populacji [Drejerska 2010]. Wybrane 

czynniki determinuj ce wed ug modelu prawdopodobie stwo bierno ci zawodowej, a 

maj ce uzasadnienie mi dzy innymi na gruncie teorii „swoich” i „obcych” to: 

• p e : prawdopodobie stwo bierno ci zawodowej jest 2,3-krotnie wy sze w ród 

kobiet ni  w ród m czyzn; 

• pozycja w rodzinie: prawdopodobie stwo bierno ci zawodowej doros ych dzieci 

jest 2,5-krotnie wy sze ni  w ród g ów rodzin; 

• grupa wiekowa od 25 do 34 lat: przej cie z najm odszej do kolejnej grupy 

wiekowej powoduje zmniejszenie prawdopodobie stwa bierno ci zawodowej a  

7,6-krotnie; 

• grupa wiekowa od 35 do 44 lat: prawdopodobie stwo bierno ci zawodowej jest 

mniejsze w grupie wiekowej od 35 do 44 lat 4,5-krotnie w stosunku do najm odszej 

grupy wiekowej; 

• grupa wiekowa od 45 do 55 lat: prawdopodobie stwo bierno ci zawodowej jest 

mniejsze w grupie wiekowej od 45 do 55 lat 2,4-krotnie w stosunku do najm odszej 

grupy wiekowej; 

• wykszta cenie wy sze: prawdopodobie stwo bierno ci zawodowej jest 3,6-krotnie 

mniejsze w ród osób z wykszta ceniem wy szym w stosunku do osób z 

nieuko czonym wykszta ceniem podstawowym i podstawowym; 

• posiadanie dodatkowych kwalifikacji: prawdopodobie stwo bierno ci zawodowej 

jest 2,3-krotnie mniejsze w ród osób z dodatkowymi kwalifikacjami w stosunku do 

osób bez dodatkowych kwalifikacji. 

Przegl d wyników bada  innych autorów pozwala potwierdzi  rezultaty bada  

w asnych, a co za tym idzie równie  wybrane za o enia teorii „swoich” i „obcych”. 

Najwi ksza skala bierno ci zawodowej w ród doros ych dzieci, w podziale ze wzgl du 

na pozycj  w rodzinie, zosta a dostrze ona ju  na pocz tku lat dziewi dziesi tych przez 

Kotowsk  i Strzeleckiego [1993] i wydaje si  by  tendencj  nadal aktualn . Z drugiej 

strony najwi ksza aktywno  zawodowa g ów rodzin zosta a potwierdzona w opracowaniu 

Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej [Analiza... 2006], zgodnie z wynikami którego 

g owy rodzin s  równie  osobami bardziej aktywnymi. Najwyra niej poczucie 

odpowiedzialno ci za dobrobyt gospodarstwa domowego nak ada na nich tak  rol  lub fakt 

bycia odpowiedzialnym za byt rodziny czyni z danej osoby naturalnie „g ow ”. Rezultaty 

bada  zawartych w tym opracowaniu s  o tyle istotne, e analiza mikroekonomicznych 

danych o gospodarstwach domowych zbieranych w ramach reprezentatywnego badania 

bud etów gospodarstw domowych (BBGD) zosta a przeprowadzona równie  przy 

wykorzystaniu modelu regresji logistycznej, co pozwala na porównywalno  wyników. 

P e , jako cecha determinuj ca prawdopodobie stwo bierno ci zawodowej, zosta a 

zidentyfikowana na przyk ad przez Kwiatkowskiego i Kucharskiego [1996], wed ug 

których dla kobiet prawdopodobie stwo bierno ci zawodowej by o wy sze. W po czeniu z 

grup  wiekow  prawid owo  ta zosta a potwierdzona równie  przez Landmesser [2008], 

wed ug której ryzyko bierno ci zawodowej jest najwy sze w ród kobiet w wieku 18-24 lat, 

zapewne ze wzgl du na zak adanie w tym okresie rodzin i rodzenie dzieci. Praca na rzecz 

rodziny tylko z trudno ci  daje si  pogodzi  z aktywno ci  zawodow  kobiety poza 

domem. 
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Kwestia wykszta cenia, jako czynnika mog cego wp ywa  na aktywno  zawodow , 

zosta a podniesiona na przyk ad przez Kukulak-Dolat  [2006] w odniesieniu do 

mieszka ców województwa mazowieckiego. Wed ug jej bada  bierni z wykszta ceniem 

wy szym stanowi  najni szy odsetek biernych zawodowo mieszka ców wsi. Ratajczak i 

Wojciechowska-Ratajczak [1992] wskazali nawet na zale no , wed ug której wzrost 

poziomu wykszta cenia sprzyja aktywno ci zawodowej i ogranicza jednocze nie 

bezrobocie. Wyniki cytowanego ju  wy ej raportu MPiPS wskazuj  nawet na bardziej 

linow  zale no . Im wy szy poziom wykszta cenia (w czterostopniowej skali), tym 

wy sze szanse bycia w aktywno ci, a tym samym mniejsze prawdopodobie stwo bierno ci 

zawodowej [Analiza... 2006]. W odniesieniu do mieszka ców wsi z terenu ca ego kraju 

potwierdzi a to równie  Wrzochalska [2005]. 

Rezultaty bada  empirycznych przy zastosowaniu modelu regresji logistycznej dla 

bierno ci zawodowej w funkcji zmiennej okre laj cej wiek badanych pokrywaj  si  niemal 

ca kowicie z rezultatami wspomnianego ju  modelu opracowanego dla MPiPS [Analiza... 

2006], gdzie wykazano, e prawdopodobie stwo bierno ci jest najni sze pocz wszy od 

grupy wiekowej 25-34, a sko czywszy na grupie 45-54 lata. 

Znaczenie posiadania dodatkowych kwalifikacji, zarówno formalnych jak i 

nieformalnych, w zwi kszaniu aktywno ci zawodowej mieszka ców wsi zosta o 

potwierdzone mi dzy innymi w pracy Klonowskiej-Matyni i Zdrojewskiego [2008]. Rola 

kwalifikacji podkre lana jest równie  w Diagnozie Spo ecznej 2009, której wyniki 

wskazuj , e kszta cenie ustawiczne osób doros ych, chocia  uznawane za jeden z 

podstawowych warunków zwi kszenia zdolno ci do zatrudnienia, ma w Polsce wci  

charakter marginalny, pomimo kilku pozytywnych zmian w porównaniu z poprzednimi 

edycjami tego badania. Zestawienie wyników dotycz cych aktywno ci edukacyjnej 

doros ej ludno ci Polski ze struktur  ludno ci wed ug poziomu wykszta cenia i 

umiej tno ciami cywilizacyjnymi oraz z miejscem zamieszkania obrazuje dysproporcje 

dotycz ce szans rozwojowych mieszka ców miast i wsi, a tak e osób w wieku 35 lat i 

wi cej. Ró nice poziomu wykszta cenia i znajomo ci j zyków czy obs ugi komputera 

mi dzy osobami m odymi i osobami w wieku 35 lat i wi cej wskazuj  na luk  

kompetencyjn , która pog bia si  w miar  przechodzenia do starszych grup wieku 

[Grabowska i Kotowska 2009]. 

Podsumowanie 

Zidentyfikowany w badaniach w asnych oraz badaniach innych autorów zwi zek 

statusu w rodzinie oraz wi cego si  z nim wieku na prawdopodobie stwo aktywno ci 

zawodowej mo e by  konsekwencj  prawid owo ci le cych u podstaw teorii „swoich i 

obcych”, wed ug której „obcym”, czyli w tym przypadku osobom m odym, wchodz cym 

dopiero na rynek pracy, niezwykle trudno jest znale  zatrudnienie ze wzgl du na siln  

pozycj  ju  zatrudnionych.  

Nawi zuj c do teorii „swoich” i „obcych” mo na interpretowa  równie  zwi zek 

pomi dzy p ci  badanych mieszka ców obszarów wiejskich a prawdopodobie stwem ich 

bierno ci zawodowej. Kobiety, wchodz c pó niej na rynek pracy, np. na skutek urodzenia i 

wychowania dzieci, stanowi  bardzo wyra ny przyk ad „obcych”, którzy dopiero musz  si  

odnale  w nowej sytuacji zawodowej.  
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Ostatnimi z przeanalizowanych w opracowaniu czynników s  poziom wykszta cenia 

oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji. Tradycyjnie s  one interpretowane na gruncie 

teorii kapita u ludzkiego (zak adaj cej istnienie prawid owo ci, e im wi ksze kompetencje 

tym wi ksze mo liwo ci zatrudnienia), jednak e mog  by  równie  rozpatrywane z 

perspektywy teorii „swoich” i „obcych”. „Obcy” to w tym przypadku osoby bierne 

zawodowo, o dodatkowo jeszcze ni szych kwalifikacjach w porównaniu z pracuj cymi. 

Ni szy poziom wykszta cenia i brak dodatkowych kwalifikacji powoduje jeszcze wi ksze 

koszty potencjalnego zatrudnienia (zwi kszenie „obco ci”), a w konsekwencji wi ksze 

prawdopodobie stwo dalszego pozostawania w bierno ci zawodowej.  

Wiek, pozycja w rodzinie czy p e  s  czynnikami niemo liwymi do zmiany, st d ich 

znaczenie powinno by  uwzgl dniane w polityce rynku pracy przez po rednie zmniejszanie 

ich wp ywu na aktywno  zawodow . Rozwi zania takie s  ju  powszechnie stosowane, 

np. sta e czy wsparcie zatrudnienia kobiet wracaj cych do pracy po urlopach 

wychowawczych. Kwestie wykszta cenia i dodatkowych kwalifikacji mog  by  natomiast 

modyfikowane w sposób bezpo redni, przez np. ró nego rodzaju szkolenia. Wa n  kwesti  

pozostaje jednak takie programowanie tych instrumentów, aby faktycznie odpowiada y 

potrzebom rynku pracy, natomiast w odniesieniu do mieszka ców obszarów wiejskich eby 

by a zwi kszona ich dost pno  i stopie  wykorzystania.  
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