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Wprowadzenie

Kategoria kapitału ludzkiego ma wiele wymiarów. Cechą charakterystyczną 

większości zasobów jest stopniowa deprecjacja, zużywanie się. W porównaniu 

z nimi ten rodzaj aktywów jest rozwojowy, bowiem ludzie mają zdolność uczenia 

się i ciągłego doskonalenia oraz w znacznie większym stopniu niż inne czynniki 

przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa – zwłaszcza 

w społeczeństwie informacyjnym, gdzie czynnikiem rozwoju jest informacja, 

wiedza i kreatywność.

Termin „kapitał ludzki” jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętno-

ści oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, 

określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości 

kreacji nowych rozwiązań. W bezpośredniej korelacji z kapitałem ludzkim po-

zostaje kapitał społeczny, oznaczający zasoby umiejętności, informacji, kultury, 

wiedzy i kreatywności jednostek oraz związki pomiędzy ludźmi i organizacjami, 

które często stale łączymy z kapitałem intelektualnym.

Celem artykułu jest wskazanie ważniejszych czynników, które stymulują 

rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem kapitału ludzkiego zarówno od 

ekonomicznej, jak i społecznej strony.
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1. Kapitał ludzki jako czynnik stymulujący rozwój obszarów wiejskich

Z punktu widzenia konkurencyjności wskazuje się na istotność wartości i uni-

kalności kapitału ludzkiego, którego posiadanie umożliwia realizację strategii 

poprawiających organizacyjną wydajność i ekonomiczną efektywność oraz wy-

korzystanie rynkowych okazji i niwelowanie potencjalnych zagrożeń. W tym 

ujęciu wartość kapitału ludzkiego wyraża jego przydatność do osiągania przewagi 

konkurencyjnej. Znajduje to swoje odzwierciedlenie także w aktywizacji osób 

zamieszkujących na obszarach wiejskich. Podstawowym dylematem rozwojowym 

tych regionów w Polsce jest często ich zapóźnienie, które nabiera szczególnego 

znaczenia w kontekście integracji z Unią Europejską. Widać to szczególnie na tle 

krajów unijnych, które w latach dziewięćdziesiątych osiągnęły poziom PKB na 

jednego mieszkańca w wysokości 16 tys. euro, tj. prawie trzykrotnie więcej niż 

mieszkańcy wsi w Polsce (niecałe 6 tys. euro). Wynika to przede wszystkim ze 

znaczących różnic w produktywności rolnictwa. O ile produkcję rolną wartości 

100 tys. euro w krajach Unii wytwarzało zaledwie kilka osób (w Danii, Belgii, 

Holandii – 2 osoby), o tyle w Polsce aż 25 osób. Poprawie efektywności nie służy 

także wielkość gospodarstw rolnych, która w Polsce wynosi średnio ok. 8 ha, 

a więc prawie dwukrotnie mniej niż przeciętnie w krajach UE1.

W krajach Unii Europejskiej polityka skierowana jest na rozwój terenów wiej-

skich poprzez zachęcanie społeczności lokalnych, aby same dokonywały oceny 

sytuacji społeczno-ekonomicznej swych obszarów i proponowały programy ich 

rozwoju, nie licząc na decyzje ze strony państwa. Spowodowane jest to tym, że 

rząd nie jest w stanie sam, bez pomocy i udziału społeczności lokalnej, zapewnić 

lepszego standardu życia, stałego zatrudnienia, nowej infrastruktury itd. Wszelkie 

badania socjologiczne wskazują, że „na obszarach wiejskich mamy i będziemy mieli 

do czynienia w tym względzie ze znacznymi komplikacjami, a przede wszystkim 

ze względu na istotne bariery informacyjne i edukacyjne”. Nie pozwala to na roz-

wijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, która w warunkach niedostatku 

istniejących miejsc pracy mogłaby stanowić czynnik stymulujący przedsiębiorczość 

obszarów wiejskich oraz dodatkowe źródło dochodów.

W wyniku występowania tych różnic niezwykle istotne jest ich eliminowa-

nie, w czym pomagać mają Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, zgodnie 

z którymi całość interwencji Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma umożliwiać 

1  Raport o rozwoju społecznym Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, UNDP, Warszawa 
2000.
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wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i po-

tencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu 

wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. W ramach pro-

gramu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, 

integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsię-

biorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach 

wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich 

szczebli oraz z promocją zdrowia zasobów pracy. Termin „kapitał ludzki” przy-

jęto jako najpełniej oddający istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego 

do realizacji w ramach programu operacyjnego, którego cele są ściśle związa-

ne z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym, 

jak i społecznym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na 

wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia Strategia Lizbońska. 

Wyzwania te to: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania 

inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz 

tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Program, poprzez realizację celu 

ogólnego, jak również określonych w nim celów szczegółowych, przyczyni się do 

urzeczywistnienia założeń Strategii Lizbońskiej na poziomie krajowym. Rozwój 

zasobów ludzkich stanowi więc istotny element polityki spójności, który powinien 

być realizowany równolegle do wsparcia infrastrukturalnego, technologicznego 

i restrukturyzacyjnego w celu zapewnienia optymalnego oddziaływania udzie-

lanego wsparcia. Działania wspierające rozwój zasobów ludzkich w kontekście 

podnoszenia konkurencyjności gospodarki powinny koncentrować się wokół 

następujących zagadnień:

bardziej efektywnego wykorzystania zasobów pracy, –

zwiększenia elastyczności rynku pracy, –

zwiększenia poziomu spójności społecznej, –

budowy społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez rozwój wykształcenia  –

i kwalifi kacji,

poprawy efektywności zarządzania w administracji publicznej oraz jakości  –

świadczonych usług publicznych,

rozwoju opieki zdrowotnej jako czynnika determinującego jakość zasobów  –

pracy,

zapewnienia spójności stopnia rozwoju zasobów ludzkich w wymiarze  –

przestrzennym.
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Ekonomiczna aktywizacja środowisk obejmuje między innymi promocję 

tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, ale ponadto działania na rzecz 

rozwoju infrastruktury technicznej w terenie czy też instytucji sprzyjających 

przyciąganiu kapitału krajowego i zagranicznego. Wielką szansą rozwoju wielu 

ośrodków lokalnych i całych regionów w terenie jest samorządność. Jest ona 

jednocześnie zagrożeniem tam, gdzie nie ma lokalnych liderów oraz społecznych 

instytucji gwarantujących współdziałanie w rozwiązywaniu własnych problemów. 

Relatywnie niski jest poziom aktywności społecznej przejawiającej się w dzia-

łaniu dobrowolnych struktur zrzeszeniowych jak i organizacji samorządowych. 

Nowe organizacje zbyt często traktowane są wyłącznie jako ukryte instrumenty 

działania władz lokalnych lub elit politycznych. W ostatnich latach dynamika 

niekorzystnych trendów stopniowo jednak się poprawia. W przemianach tych 

szczególnie ważne jest poszukiwanie i rozwijanie umiejętności lokalnych liderów, 

którzy byliby w stanie pobudzić aktywność pozostałych członków społeczności 

wiejskich.

Ludność zamieszkała na obszarach wiejskich ma znacznie niższy poziom 

wykształcenia niż ludność wiejska, o czym świadczą dane zawarte w tabeli 1. 

Wynika z niej, że tylko 6,4% ludności wiejskiej ma wykształcenie wyższe, ale aż 

prawie 29,1% legitymuje się wykształceniem podstawowym i niepełnym podsta-

wowym. Mieszkańcy wsi z wykształceniem zasadniczym zawodowym tworzą 

grupę względnie stabilną, jednak dynamika zmian jest wyraźna:

wystąpił spadek grupy osób najsłabiej wykształconych (podstawowe i niższe);a) 

nastąpił wzrost posiadających wykształcenie średnie;b) 

wzrosła liczba osób z wykształceniem wyższym (z 2% do 6,4%).c) 

Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich wymaga, obok pomocy fi nan-

sowej, kwalifi kacji zawodowych oraz doradztwa i szkoleń w zakresie:

technologii produkcji i ich unowocześniania, –

fi nansowania, ekonomiki i organizacji gospodarstw, –

asortymentu produkowanych dóbr i świadczonych usług, –

wynajdowania luk na rynku (doradztwo odcinkowe), –

marketingu i reklamy. –
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Tabela 1. Dynamika zmian struktury poziomu wykształcenia 
mieszkańców wsi i miast w latach 1988-2006

Poziom wykształcenia
Miasto Wieś

1988 1996 2003 2006 1988 1996 2003 2006

Wyższe 9,4 13,0 13,7 20,7 1,6 2,0 4,3 6,4

Średnie 
(ogólnokształcące, zawodowe) 

31,8 31,0 38,6 38,2 13,1 15,4 22,4 24,6

Zasadnicze zawodowe 23,2 24,6 21,1 20,7 24,2 28,0 29,2 28,5

Podstawowe i niższe 35,2 31,4 23,7 15,3 60,4 54,6 43,3 29,1

Źródło: Źródło: Raport z wyników NSP 2002, Rocznik Demografi czny 2005, 
GUS, Warszawa 2005; NSP 2002. Ludność. Stan oraz struktura demografi czna 

i społeczno-ekonomiczna, październik 2003, Urząd Statystyczny, Szczecin, 
Rocznik Demografi czny 2007, GUS, Warszawa 2007.

2. Kapitał ludzki a polityka społeczna

Działania zmierzające do podniesienia jakości zasobów pracy są różnorodne 

i systematyzuje się je w następujące kategorie2:

szeroko rozumiane usługi i udogodnienia związane z ochroną zdrowia;a) 

formalne kształcenie szkolne na wszystkich szczeblach, szkolenie w czasie b) 

pracy i programy studiów dla dorosłych oraz badania naukowe;

poszukiwanie informacji o sytuacji ekonomicznej fi rm i perspektyw zawo-c) 

dowych oraz migracje ludności w celu znalezienia lepszej pracy.

Rząd może umacniać tworzenie kapitału społecznego poprzez efektywne 

zapewnianie istnienia wszystkich potrzebnych dóbr publicznych, szczególnie praw 

własności i bezpieczeństwa publicznego. W przypadku, gdy władze państwowe nie 

są w stanie zapewnić właściwej ochrony takich dóbr, rolę tę przejmują określone 

grupy. Musi zatem istnieć równowaga pomiędzy rolą władz publicznych w rozwoju 

kapitału społecznego i samoorganizacją społeczną. Jej brak powoduje rozproszenie 

kapitału społecznego, co ostatecznie odbija się na całej gospodarce.

Jakość funkcjonowania instytucji publicznych przy wzrastającej roli kapitału 

społecznego staje się istotnym składnikiem i źródłem przewagi konkurencyjnej 

regionu. Wagę tego czynnika dostrzega również polski rząd, realizując z pomocą 

Banku Światowego Program Rozwoju Instytucjonalnego w ramach szerszego 

2  S. Domański, Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, w: Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, RSSG, 
Warszawa 1998.



560 ROZWÓJ ZASOBÓW KAPITAŁU LUDZKIEGO OBSZARÓW WIEJSKICH

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich3, którego ideą jest usprawnienie funkcjo-

nowania jednostek samorządu terytorialnego wszystkich poziomów. Przy słabych 

regionalnych systemach innowacyjnych fragmentacja polityczna istotnie osłabia 

system decyzyjny, stając się dodatkową barierą rozwoju. Badania nad tymi zja-

wiskami i tzw. politycznymi warunkami rozwoju wskazują, iż istnieje korelacja 

między klimatem politycznym a rozwojem miast i regionów.

Kapitał społeczny jest istotnym elementem regionalnych systemów innowa-

cyjnych. Wejście we wzajemne relacje na zasadzie zaufania z innymi systemami 

społecznymi i organizacyjnymi z krajów UE ułatwi zdecydowanie rozwój kapitału 

społecznego. Polityka społeczna, jej cele, zakres oraz sposoby fi nansowania ze środ-

ków publicznych i prywatnych wyrastają z ogólnej fi lozofi i tej polityki i jej roli w spo-

łeczeństwie. W tym znaczeniu polityka społeczna ma tworzyć ogólne warunki dla 

zaspokajania danych potrzeb i wspomagać zaspokojenie tych potrzeb, których różne 

grupy ludności nie są w stanie zaspokoić. Do takich potrzeb m.in. należą potrzeby 

edukacyjne. Mają one charakter potrzeb indywidualnych oraz społecznych.

Ważne zadanie polityki społecznej dotyczy także zapewnienia dostępu do 

kształcenia młodzieży z różnych warstw społecznych, co jest warunkiem udanego 

startu w życie społeczne i zawodowe. Niezbędne jest tutaj wsparcie fi nansowe tych, 

który nie są w stanie zapewnić swym dzieciom ukończenia szkoły średniej lub 

wyższej. Jest to niewątpliwie jedno z najtrudniejszych zadań polityki społecznej, 

która z istoty swej powinna dążyć do ograniczenia nadmiernych zróżnicowań 

społecznych.

Z doświadczeń polskiej transformacji wynika, że najniższy odsetek bezrobotnych 

jest wśród osób posiadających wyższe wykształcenie, co oznacza, że inwestycje 

rodziny i państwa w kształcenie wyższe dały pozytywny rezultat. Można więc za-

łożyć, że doinwestowanie szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego ułatwi 

rozwiązywanie kwestii bezrobocia i ubóstwa, których wskaźniki utrzymują się na 

wciąż zbyt wysokim poziomie. Obecnie wymagany jest wzrost nakładów publicz-

nych na infrastrukturę edukacyjną, co w połączeniu z rozwojem sektora prywatnego, 

zwłaszcza w szkolnictwie wyższym, i wzrostem motywacji rodzin do fi nansowania 

kształcenia dzieci w szkole wyższej może znacząco poprawić tę sytuację.

Istotnym elementem polityki gospodarczej, ukierunkowanym na wzrost go-

spodarczy generujący nowe miejsca pracy, jest polityka elastycznego rynku pracy, 

który wymaga jednak mobilności siły roboczej w sensie przestrzennym i kwali-

fi kacyjno-zawodowym.

3  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2006, http://www.fapa.com.pl.
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Obecny dostęp do zachodnich rynków pracy jest dla Polaków warunkiem 

podnoszenia kwalifi kacji, zdobywania niezbędnych doświadczeń oraz nabywania 

umiejętności współdziałania z europejskimi partnerami. Należy zaznaczyć, że 

osoby wyjeżdżające z Polski nie są na ogół bezrobotne, a raczej są to ci, którzy 

mają wyższe aspiracje dochodowe, których początkowe cele konsumpcyjne prze-

kształcają się w starania o zdobycie środków i doświadczeń w celu stworzenia 

własnego warsztatu pracy po powrocie do kraju.

Podsumowanie

W dążeniu do uzyskiwania wysokiej jakości i struktury kwalifi kacyjnej ka-

pitału ludzkiego obszary działań polityki edukacyjnej i polityki społecznej będą 

zmierzały do podniesienia rangi celów społecznych w działalności państwa i jego 

organów.

Dążenia do wzrostu jakości kapitału ludzkiego wpisane są także w nurt działań 

zmierzających do ograniczenia bezrobocia, a rzeczywistość społeczno-gospodarcza 

potwierdza ich skuteczność. Dlatego też tworzenie kapitału ludzkiego powinno 

racjonalnie i efektywnie kojarzyć politykę gospodarczą i społeczną. Jest to nie-

zbędne, aby Polska mogła osiągnąć zamierzone cele i miała zapewnioną trwałą, 

mocną pozycję wśród społeczeństw, z którymi będzie współpracować, integrować 

się gospodarczo i społecznie.

To, jakie miejsce polskie regiony zajmą w zintegrowanej Europie, będzie mniej 

zależało od tego, czy dostosują się one do dyrektyw unijnych, a bardziej od tego, 

jak będą wykształceni i przedsiębiorczy mieszkańcy polskiej wsi, czy będą potra-

fi li posługiwać się językami obcymi i korzystać z informacji życia codziennego, 

umiejętnie posługiwać się współczesną techniką, tworzyć sprawne i przyjazne 

obywatelom instytucje.
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HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Summary

Human capital development is a strategic objective of social, regional and 
local policy. Development of highest quality human capital is the task of the 
society, which should launch mechanisms, providing implementation of this 
objective, through social policy. Investments in human capital are necessary 
due to current and strategic aims of development, which should accordingly 
include economic and social aspects, eg. implementation of sustainable devel-
opment. Educational needs and conditions of their implementation are socially 
diff erentiated, therefore equalizing activities are necessary in order for the 
youth to obtain maximum benefi t. For this reason, educational needs of the 
whole society should be treated as a permanent part of social and economic 
development strategy.

Translated by Dagmara K. Zuzek


