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WSTĘP 

Kształtowanie się poziomu i dynamiki kapitału ludzkiego jest istotnym 
problemem zarówno w gospodarce polskiej, jak i gospodarkach 
wysokorozwiniętych. W ostatnich latach rośnie rola kapitału ludzkiego i wiedzy 
technologicznej w objaśnianiu wzrostu gospodarczego. Zainteresowanie 
kapitałem ludzkim wynika z faktu, iż różnice w poziomach kapitału rzeczowego 
na pracującego w różnych krajach i regionach nie są w stanie w zadowalający 
sposób objaśnić różnic w stopach wzrostu gospodarczego w tychże krajach czy 
regionach. „Znaczenie wzrostu gospodarczego jako podstawy zwiększania 
dobrobytu społeczeństwa trudno jest przecenić. Nawet niewielkie zróżnicowanie 
stopy wzrostu gospodarczego, skumulowane w czasie, wywołuje zadziwiające 
efekty” (Snowdon, Vane, 2003, s.90) 

Można przyjąć, że poziom kapitału rzeczowego powoduje, iż występują 
różnice w poziomie produkcji na pracującego w regionach bogatych i biednych. 
Z kolei prawo malejących przychodów oznacza, że krańcowy produkt kapitału 
jest wyższy w mniej produktywnym (biedniejszym) regionie. Zakładając, że 
przepływ kapitału rzeczowego nie jest ograniczony należałoby spodziewać się, 
iż inwestycje w kapitał rzeczowy będą pojawiały się tylko w biedniejszych 
regionach do momentu, w którym techniczne uzbrojenie pracy oraz płace 
i przychody z kapitału wyrównają się. Analizy empiryczne pokazują jednak, że 
inwestycje w kapitał rzeczowy pojawiają się w bogatych regionach, mimo 
występujących różnic w wielkości przychodów z kapitału rzeczowego. 
Występuje zatem inny czynnik, którego uwzględnienie w empirycznych 
analizach wzrostu może w większym stopniu objaśnić różnice w stopach 
wzrostu produkcji w poszczególnych regionach. Uwzględnienie różnic 
w poziomie kapitału ludzkiego oraz wiedzy technologicznej pomiędzy 
regionami może lepiej objaśnić różnice w poziomach i tempach wzrostu 
poszczególnych regionów.  

Analizy czynników determinujących poziom kapitału ludzkiego i wpływu 
owego kapitału na wzrost gospodarczy są bardzo ważne z punktu widzenia 
praktyki gospodarczej. Kapitał ludzki jest pojęciem szerokim obejmującym obok 
wiedzy i umiejętności poszczególnych osób potrzebne do wykonywania 
określonej pracy, które nabywają w systemie szkolnictwa, również warunki 
psychofizyczne, instytucjonalne i kulturowe pracy tych osób. Stąd też powstaje 
problem doboru odpowiednich mierników kapitału ludzkiego, wynikający 
z jednej strony z kwestii definicyjnych, zaś z drugiej z powodu ograniczonych 
danych statystycznych. Znajomość determinantów kapitału ludzkiego ma istotne 
znaczenie dla stymulowania wzrostu gospodarczego, gdyż umożliwia 



8

formułowanie właściwych rekomendacji dla przyśpieszenia wzrostu 
gospodarczego. 

Przedmiotem poniższej pracy jest kompleksowa analiza kapitału ludzkiego 
oraz jego wpływu na procesy wzrostu gospodarczego, zawierająca zarówno 
analizy teoretyczne, jak również analizy empiryczne. Część teoretyczna 
obejmuje omówienie pojęcia kapitału ludzkiego oraz przegląd teorii 
ekonomicznych dotyczących tej kategorii. Część empiryczna zawiera opis 
determinantów kapitału ludzkiego w Polsce w okresie 1995-2008, tendencji 
zachodzących w kształtowaniu się tego zjawiska oraz charakterystykę struktury 
kapitału ludzkiego w ujęciu wojewódzkim. Ponadto w części empirycznej 
podjęta została próba statystycznej weryfikacji wpływu kapitału ludzkiego na 
wzrost gospodarczy w Polsce.  

Głównym celem pracy jest zbadanie charakteru i siły zależności pomiędzy 
kapitałem ludzkim a wzrostem gospodarczym w Polsce. Z punktu widzenia 
prowadzonych analiz istotne jest również rozpoznanie determinantów kapitału 
ludzkiego, ich pomiar oraz zbadanie regionalnego zróżnicowania kapitału 
ludzkiego w Polsce. Pomocne jest także skonstruowanie syntetycznej miary 
kapitału ludzkiego, która uwzględnia najbardziej istotne determinanty tego 
kapitału oraz sklasyfikowanie na tej podstawie województw ze względu na 
poziom kapitału ludzkiego. Ponadto, niezbędne staje się określenie, zarówno na 
gruncie teoretycznym, jak i empirycznym kanałów wpływu kapitału ludzkiego 
na wzrost gospodarczy. 

Struktura pracy jest następująca. Rozdział pierwszy jest rozdziałem 
pojęciowo-teoretycznym. Zawiera opis podstawowych pojęć oraz teorii 
związanych z kapitałem ludzkim. W rozdziale tym przedstawione jest pojęcie 
kapitału ludzkiego. Ponadto, przedstawione zostały podstawowe teoretyczne 
modele kapitału ludzkiego, tj. model Mincera, model Beckera oraz model Ben-
Porath, które są punktem wyjścia w większości badań nad kapitałem ludzkim. 
W rozdziale tym zostały omówione również miary kapitału ludzkiego, wraz 
z ich wadami i zaletami oraz przedstawiono możliwości ich praktycznego 
zastosowania.  

Rozdział drugi jest rozdziałem teoretycznym. Zawiera przegląd 
podstawowych modeli wzrostu, które są podstawą analizy wpływu kapitału 
ludzkiego na wzrost gospodarczy. Punktem wyjścia w teoretycznych analizach 
wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy jest neoklasyczny model 
wzrostu Mankiwa-Romera-Weila, w którym kapitał ludzki jest argumentem 
funkcji produkcji. W kolejnej części przedstawiono modele Nelsona i Phelpsa 
oraz modyfikację tego modelu zaproponowaną przez Benhabiba i Spiegela. 
W modelach tych kapitał ludzki wpływa na wzrost zdolności poszczególnych 
gospodarek do absorpcji innowacji i nie jest argumentem funkcji produkcji. 
Kolejna część tego rozdziału jest omówieniem endogenicznych modeli wzrostu 
gospodarczego (modeli AK, Lucasa oraz Romera). W modelach tych kapitał 



ludzki, będąc czynnikiem produkcji, tworzy korzyści zewnętrzne, powodujące 
rosnący produkt krańcowy tegoż kapitału.  

W dwu kolejnych rozdziałach zaprezentowane są efekty analiz 
empirycznych. Celem rozdziału trzeciego jest pokazanie, jak kształtował się 
kapitał ludzki i główne czynniki go determinujące w Polsce w ujęciu 
przestrzennym w latach 1995-2008. Wykorzystane zostały cząstkowe mierniki 
kapitału ludzkiego takie jak: struktura siły roboczej według poziomu 
wykształcenia, wskaźniki szkolnictwa wyższego, przedsiębiorczości, sektora 
B+R i poziomu zdrowia oraz sektorowa struktura pracujących. Poza analizą 
regionalnego zróżnicowania wspomnianych wskaźników kapitału ludzkiego, 
w rozdziale tym podjęto próbę konstrukcji wskaźników taksonomicznych 
kapitału ludzkiego oraz analizę przestrzennego zróżnicowania tego kapitału na 
podstawie otrzymanych wskaźników taksonomicznych. W kolejnej części tego 
rozdziału przedstawione zostały współczynniki korelacji pomiędzy poziomami 
i przyrostami analizowanych zmiennych opisujących kapitał ludzki oraz 
wydajnością pracy.  

Opisowe i statystyczne analizy przedstawione w rozdziale trzecim stanowią 
podstawę analiz statystyczno-ekonometrycznych prowadzonych w rozdziale 
czwartym. W rozdziale tym przedstawiono wyniki analiz (krótko-  
i średniookresowego) wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy  
w Polsce w latach 1995-2008. Oddziaływanie kapitału ludzkiego na wzrost 
gospodarczy określone zostało w oparciu o wykorzystanie dwu kanałów, tj. 
poprzez oddziaływanie na łączną produktywność czynników produkcji oraz 
przez oddziaływanie na poziom produkcji. Ponadto, w rozdziale tym 
przedstawione zostały wyniki dotychczasowych badań empirycznych 
dotyczących wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy, szczególnie 
badań dotyczących gospodarki polskiej. 

Pracę kończy podsumowanie przeprowadzonych analiz i zestawienie 
najważniejszych wniosków, jakie z nich płyną.  




