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Wprowadzenie

Kapitał ludzki w wymiarze ekonomicznym jest wartością potencjału twórcze-

go społeczeństwa i jednostki. Wiedza i umiejętności jednostki, zdrowie fi zyczne 

i kondycja psychiczna jest miarą określającą jej zdolność do pracy, której charakter 

staje się funkcją wrodzonych i nabytych talentów. Kapitał ludzki w wymiarze 

społecznym jest wielki wielkością potencjału jednostek i większy o efekt synergii 

współdziałającego, zintegrowanego wspólnymi celami społeczeństwa.

Przedmiotem opracowania jest kwestia wartości kapitału ludzkiego oraz 

wpływu udziału nakładów na edukację na produkt krajowy brutto, akumulację 

i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. Przyjmujemy, że wartość 

kapitału ludzkiego społeczeństwa jest większa od produktu krajowego jednego 

roku, który stanowi zmaterializowaną część tkwiącego w społeczeństwie i twórczo 

wykorzystanego kapitału ludzkiego. Próba wyceny wartości kapitału ludzkiego 

może być dokonywana na podstawie danych statystyki publicznej. Agregaty 

makroekonomiczne umożliwiają uogólniający wgląd w potencjał twórczy społe-

czeństwa. Tezy opracowania zilustrowano obserwacjami Głównego Urzędu Sta-

tystycznego charakteryzującymi produkt krajowy brutto, dochody rozporządzalne 

w grupach społeczno-ekonomicznych i ludność aktywną zawodowo w rolnictwie 

w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej okresu ostatnich kilkunastu lat. 

Dla zobrazowania nakładów na rozwój kapitału ludzkiego wykorzystano koszty 

związane z zatrudnieniem w edukacji w latach 1999 i 2006.
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1. Zasoby kapitału ludzkiego

Jak wielkie są zasoby kapitału ludzkiego we współczesnej Polsce? W jaki 

sposób, jakimi metodami zwiększać jego wartość i potencjał? Kapitał uciele-

śniony w człowieku jest efektem umiejętności ludzkich, wiedzy, doświadczenia 

i dyspozycji psychofi zycznej. Kapitał ludzki w wymiarze ogólnym jest funkcją 

wymienionych cech i predyspozycji oraz sytuacji demografi cznej danego spo-

łeczeństwa, jego potencjału demografi cznego. Nie tylko wielkości i struktury 

populacji, ale i kultury, uwzględniając stosunek do rodziny i otoczenia, do spo-

łeczeństwa, i współdziałania społecznego. Wartość kapitału jest duża, gdy liczba 

ludzi w wieku rozrodczym jest znaczna, a większy jest wtedy, gdy powszechna 

akceptacja dla rodziny i potomstwa jest cechą społeczeństwa, sprzyja to bowiem 

efektowi wzrostu liczby ludności kraju.

Interesującym problemem jest ustalenie wartości kapitału ludzkiego danego 

społeczeństwa, ale także jednostki. Dotychczas jednak metody fi nansowe oparte 

na badaniach kosztów kształtowania kapitału ludzkiego i efektów jego wykorzy-

stania oraz metody jakościowe (wskaźnikowe) nie były powszechnie stosowane. 

Zróżnicowana zdolność kreowania wartości dodanej przez poszczególne sekcje 

gospodarki narodowej pokazuje efekt pracy ludzi, także twórczego wykorzysta-

nia ziemi, kapitału fi nansowego i rzeczowego, który właściwie też powstaje jako 

efekt starań człowieka. Produkt krajowy brutto jest uniwersalnym, lecz mającym 

liczne mankamenty miernikiem postępu i rozwoju gospodarczego. Zdolność 

generowania wartości dodanej nie jest tożsama z wartością kapitału ludzkiego 

zaangażowanego w jej tworzenie, ale wskaźnikiem.

Trudno jest zmierzyć potencjalną zdolność generowania przez społeczeństwo 

wartości dodanej, tj. określenia takiego jej poziomu, który byłby do osiągnięcia, 

gdyby nie różne niesprawności. Wartość produktu krajowego brutto danego roku 

i/lub wartość dodana gospodarki jest z pewnością mniejsza od wartości kapita-

łu ludzkiego zaangażowanego w jej (jego) wytworzenie. Mankamenty władzy 

publicznej wszystkich szczebli zarządzania niweczą część tego, co mogłoby być 

efektem sprawnego wykorzystania kapitału ludzkiego. W jaki sposób zmierzyć 

i wycenić wartość kapitału ludzkiego? Czy przyjąć skumulowane nakłady na opiekę 

zdrowotną i system edukacji? Inwestycje w kapitał ludzki jednostek samorządu 

terytorialnego obejmują fi nansowanie oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki 

wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fi zycznej 

i sportu. Wydaje się, że także inne nakłady budżetu jednostek samorządu tery-
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torialnego, w części, pośrednio służą powiększaniu kapitału ludzkiego. A. Lipka 

przywołuje problem konieczności uwzględnienia w rachunkowości fi rmy nakładów 

na inwestycje w człowieka – pracownika1, mimo tego, że „(...) istnieją trudności 

z pieniężną wyceną poszczególnych składników kosztów i zysków”2 i wyznacze-

niem sum bilansowych. Wyliczenie poszczególnych nakładów oraz ich klasyfi kacja 

rodzajowa staje się kwestią podejmowaną przez kolejnych badaczy.

Nie jest kwestionowany pozytywny wpływ zwiększenia nakładów na po-

wszechny system oświaty na wzrost efektywności gospodarki, chociaż trudno 

jest wskazać konkretnie, nakłady na który typ szkół technicznych, czy jakiego 

typu szkolenia techniczne ów wzrost spowodowały. Rozumowanie takie można 

byłoby przeprowadzić analizując następującą sekwencję procesów społeczno-go-

spodarczych:

nakłady na szkoły techniczne określonego rodzaju – typu np. technika me- –

chaniczno-energetyczne,

zatrudnienie (wzrost) w sektorze przetwórstwa przemysłowego, –

wzrost wartości dodanej sekcji przetwórstwa przemysłowego, –

produkt krajowy brutto (poziom, wzrost). –

Wysoka korelacja wartości dodanej sekcji przetwórstwa przemysłowego z za-

trudnieniem i nakładami na kształcenie przyszłych pracowników w określonym, 

poszukiwanym przez gospodarkę zawodzie będzie dowodem istnienia związku 

przyczynowo-skutkowego między nakładami na kształcenie specjalistów a po-

ziomem rozwoju gospodarczego i, w konsekwencji, wyższą wartością kapitału 

ludzkiego i następnie także dobrobytem.

M. Błażejowska konkluduje, że „dysparytet pomiędzy miastem a wsią w za-

kresie wykształcenia wzmocniony jest gorszą sytuacją dochodową wiejskich go-

spodarstw domowych, niekorzystną dla wsi infrastrukturą oświatową oraz po-

ziomem kwalifi kacji nauczycieli wiejskich”3. G.S. Becker dowodzi, że dodatkowe 

inwestycje w kapitał ludzki w okresie wcześniejszym przynoszą efekt w postaci 

przyrostu bogactwa (w tym także konsumpcji) w okresie późniejszym4.

1  A. Lipka, Strategie personalne fi rmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 
2000, s. 90-92.

2  Ibidem, s. 91.
3  M. Błażejowska, Kapitał ludzki na obszarach wiejskich, w: Wpływ integracji europejskiej na 

przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, red. L. Pałasz, Wydawnictwo Wy-
działu Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, Szczecin 
2004, s. 125.

4  G.S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990, s. 166, 168.
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Tabela 1. Przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne 
w gospodarstwach domowych na 1 osobę w grupach społeczno-ekonomicznych 

i dynamika wzrostu w latach 1999-2006

Dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem 
i w grupach społeczno-ekonomicznych

1999 
(zł)

2006
(zł)

Dynamika
1999=100

Ogółem 560 835 149

Pracowników 592 829 140

Rolników 411 690 168

Pracujących na własny rachunek 716 1103 154

Emerytów i rencistów 596 873 146

Źródło: Rocznik statystyczny RP 2001, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001, s. 189, 190; 
Rocznik statystyczny RP 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007, s. 296, 297.

Nakłady na zatrudnienie w edukacji, w okresie 1999-2006, potwierdzają tezę 

G.S. Beckera. Dynamika wzrostu pewnych nakładów na kształcenie – inwe-

stycję w kapitał ludzki – wywołują efekt rosnącego produktu krajowego brutto 

(tabela 2) i wzrostu dochodów rozporządzalnych (tabela 1). Zarysowany schemat 

rozumowania pomija bardzo istotną kwestię przesunięcia w czasie oczekiwanych 

skutków w stosunku do ponoszonych nakładów na edukację. Bardziej szczegó-

łowy rachunek powinien umożliwić badanie skutków gospodarczych edukacji 

po upływie okresu trwania kształcenia, np. średnioważony okres edukacji może 

stanowić punkt odniesienia. Zatem nakłady danego roku na oświatę winny skut-

kować wzrostem PKB po upływie kilku lat.

Tabela 2. Produkt krajowy brutto, akumulacja i koszty związane z zatrudnieniem 
w edukacji (w cenach bieżących) oraz dynamika wzrostu w latach 1999-2006

Wyszczególnienie
1999

mln zł
2006

mln zł
Dynamika
1999=100

Produkt krajowy brutto 615 115 1 060 194 172

Akumulacja 162 285 223 718 138

Edukacja – koszty związane z zatrudnieniem 22 642 40 762 180

Źródło: Rocznik statystyczny RP 2001, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001, s. 541, 557, 558; 
Rocznik statystyczny RP 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007, s. 673, 693.
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2. Struktura gospodarki a wartość kapitału ludzkiego

Jak chronić wartość kapitału ludzkiego przed deprecjacją strukturalną, której 

przykładem jest zmiana struktury gospodarki? Znaczny spadek liczby miejsc 

pracy w niektórych gałęziach przemysłu i w rolnictwie oznacza, przynajmniej 

przez pewien okres, mniejsze wykorzystanie wiedzy, umiejętności i talentów ludzi 

dotychczas tam pracujących. Zmniejszają się dochody pracowników i gospodarstw 

domowych, w których funkcjonują, i obszarów gospodarki dotkniętych kryzysem, 

w których pracowali. Górnicy restrukturyzowanego górnictwa, stoczniowcy, 

robotnicy rolni i nawet rolnicy pozbawieni możliwości pracy w zawodzie, który 

potrafi ą wykonywać, zmniejszają wartość globalną krajowego kapitału ludzkiego. 

Wartość kapitału ludzkiego jednostki pozbawionej czasowo możliwości wykony-

wania pracy jest mniejsza w porównaniu do wartości tego kapitału ucieleśnionego 

w człowieku pracującym w „swoim” zawodzie, w człowieku wykonującym pracę, 

do której wykonywania ma talent, wiedzę, doświadczenie, i zamiłowanie.

Ludność czynna zawodowo w sferze pozarolniczej wskazuje kierunek ak-

tywności zawodowej ludności wybranych krajów świata. Jest to także informacja 

o tym, gdzie, w jakiej dziedzinie gospodarki ludzie upatrują swojego powodze-

nia zawodowego, i co za tym idzie – dobrobytu, także materialnego. Kierunek 

zmian strukturalnych w gospodarkach krajów najbogatszych może stanowić punkt 

odniesienia (nawet wzorzec) dla oceny poprawności kierunku i tempa rozwoju 

gospodarczego naszego kraju oraz, w konsekwencji, sprawności wykorzystania na-

szego krajowego kapitału ludzkiego. Trudno znaleźć prostą i uniwersalną formułę 

obliczania wartości kapitału ludzkiego. Dlatego warto poszukiwać metod bardziej 

złożonych, nawet takich, które pozwolą przybliżyć się do wyceny względnej, zre-

latywizowanej do odpowiednich cech innych analizowanych przypadków.

Zaprezentowane informacje potwierdzają większą, w porównaniu do rolnic-

twa, produktywność sfery pozarolniczej gospodarki wybranych krajów UE. Dane 

w tabeli 3 ukazują prawidłowość spadku liczby ludności aktywnej zawodowo w rol-

nictwie i udziału tego sektora gospodarki w tworzeniu wartości dodanej brutto. 

Poziom wzrostu, w analizowanym okresie, produktu krajowego brutto w tych 

krajach był wysoki. W Polsce dynamika produktu krajowego brutto 2006 roku 

w relacji do roku 1995, na 1 mieszkańca, w cenach bieżących w dolarach USD, 

osiągnęła poziom 246%, na Słowacji 278, w Rumunii 359, Niemczech 114 i Francji 

1355. Przyjmujemy, że jest to efekt wzrostu wartości kapitału ludzkiego.

5  Rocznik Statystyczny RP 2007, GUS, Warszawa, s. 873.
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Tabela 3. Ludność aktywna zawodowo w rolnictwie oraz udział rolnictwa* w tworzeniu 
wartości dodanej brutto w wybranych krajach UE w latach 1995-2006

Kraje
Ludność* aktywna zawodowo 

w rolnictwie
Udział rolnictwa** w tworzeniu 

wartości dodanej brutto

1995 2005 1995 2006

Polska 12,3 10,1 8,0 4,2

Niemcy 1,6 1,0 1,3 1,0

Francja 1,9 1,2 3,2 2,0

Słowacja 5,5 4,4 5,9 4,0

Rumunia 8,9 5,7 20,7 12,5

*    w % ludności ogółem.
**  wraz z leśnictwem i rybołówstwem w %.

Źródło: Rocznik statystyczny RP 2007, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2007, s. 803, 804, 873, 880.

Podsumowanie

Nakłady na system edukacji zwiększają wartość kapitału ludzkiego, podobnie 

jak środki przeznaczone na podtrzymywanie i zwiększanie możliwości fi zycznych 

wykonywania pracy zawodowej. Badanie relacji między wybranymi cechami po-

pulacji, niektórymi nakładami a wartością produktu krajowego brutto, który jest 

wskaźnikiem wartości kapitału ludzkiego, przybliżają nas do rozwiązania kwestii 

wartości kapitału ludzkiego.

Jest to przydatne dla przeprowadzenia rozumowań przyczynowo-skutkowych 

odnoszących się do problemu efektywności tworzenia dobrobytu społecznego. Bez 

odwołania się do wartości kapitału ludzkiego trudno jest weryfi kować hipotezy 

mówiące o czynnikach rozwoju społecznego, uwarunkowaniach sprawczych powo-

dzenia materialnego i, w ogóle, dobrobycie społeczeństwa. W okresie 1999-2006 

dynamika wzrostu kosztów budżetowych związanych z zatrudnieniem w systemie 

edukacji publicznej była wyższa w porównaniu do wzrostu dochodów rozporzą-

dzalnych ludności i Produktu Krajowego Brutto. Wzrost wolumenu produktu 

krajowego brutto danego roku w porównaniu do okresu poprzedniego wpływa 

pozytywnie na kapitał ludzki. Dokonuje się to poprzez możliwość przeznaczenia 

większych środków na rozwój człowieka przez gospodarstwa domowe z własnych 

zasobów oraz zwykle większych nakładów budżetowych, które są efektem wyższych 

wpływów budżetowych towarzyszących wzrostowi produktu krajowego.
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HUMAN CAPITAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

Outlays on system of education enlarge the value of human capital like as 
outlays designed on enlarging the physical possibilities of executing the job. 
Th e paper presents the relation between economically active population in 
agriculture and outlays on education and gross domestic product and available 
income of households.

Translated by Zenon Królikowski


