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1 Pojęcie 

Pojęcie kapitał ludzki, mimo, że wprowadzone już w XV wieku przez William‟a Petty‟ego 

(1690), dyskutowane m. in. przez A. Smitha (1776)
1
, zniknęło z obszaru zainteresowań nauk 

ekonomicznych m. in. po krytyce A. Marschalla (1930), który twierdził, że, „mimo, iż istoty 

ludzkie są z punktu widzenia matematycznego kapitałem, analiza tego kapitału musiałaby 

odbywać się w oderwaniu od rynku”
2
. Renesans badań nad kapitałem ludzkim nastąpił w latach 

60 XX w., dzięki pracom (Mincer 1958), (Schultz 1961), (Becker 1964).  

Warto wspomnieć również o badaniach F. Machlup‟a nad przemianami w gospodarkach państw 

wysoko rozwiniętych, które zaowocowały koncepcją „gospodarki opartej na wiedzy‟, po raz 

pierwszy omówioną w publikacji (Machlup 1962). Ten powszechnie używany współcześnie 

termin musiał jednak poczekać do lat 90 XX w. - na spopularyzowanie przez P. Druckera (1992). 

W gospodarce opartej na wiedzy kluczem do sukcesu jest oczywiście kapitał ludzki. 

Także nowoczesne teorie wzrostu gospodarczego traktują kapitał ludzki jako istotną determinantę 

rozwoju gospodarczego. Teorie te są rozwijane od lat 80 XX w., od momentu publikacji 

pionierskich prac Romera (1986), Lucasa (1988) i innych badaczy, np. (Jones, Manuelli 1990). 

Aktualny przegląd badań z zakresu teorii wzrostu i roli kapitału ludzkiego oraz innowacji 

zawierają opracowania (Florczak 2007; Liberda, Maj 2009).  

1.1 Globalizacja a rola kapitału ludzkiego 

Jakość kapitału ludzkiego nabrała szczególnego znaczenia dla gospodarek krajów rozwiniętych 

(członków OECD) wraz z przyspieszeniem globalizacji (wzrost inwestycji bezpośrednich w 

obszarach odległych geograficznie, zwiększenie wymiany dóbr i usług), obniżeniem globalnych 

(ogólnoświatowych) kosztów kapitału i wzrostem jego dostępności. Mobilność kapitału 

doprowadziła do sytuacji, w której o jego alokacji w danym kraju w coraz większym stopniu, 

obok ceny siły roboczej, systemu podatkowego i jakości infrastruktury materialnej i instytucji, 

decyduje jakość siły roboczej. Dzieje się tak z kilku powodów. Działy produkcji oparte o nisko 

wykwalifikowaną siłę roboczą zostały przeniesione do obszarów o najniższych kosztach pracy. 

Rywalizacja pomiędzy krajami OECD a krajami aspirującymi (Chiny, Indie) zaczyna się toczyć o 

                                                 
1
 “Osoba wykształcona kosztem dużych nakładów pracy do wykonywania zawodów wymagających nadzwyczajnych 

sprawności i umiejętności może być porównywana do drogiej maszyny. Praca, którą się nauczyła wykonywać, musi 

dawać wysokie dochody, które pokryją cały poniesiony koszt edukacji i dadzą dochód co najmniej porównywalny z 

przeciętnym dochodem z kapitału równego poniesionym kosztom” (Smith 1776), str. 118., tłumaczenie własne. 
2
 Za (Schultz 1961), str. 3. 
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lokalizację produkcji zaawansowanej technologicznie oraz alokację prac badawczo-rozwojowych 

i centrów badawczo-rozwojowych (vide 12 plan pięcioletni Chin na lata 2011-2015). 

1.2 Definicja 

Zainteresowanie rolą umiejętności i zdolności jednostki ludzkiej w wytwarzaniu dobrobytu 

narodu sięga, zgodnie z badaniami (Kiker 1966), XV wieku, kiedy William Petty podjął próbę 

wyceny zasobu kapitału ludzkiego za pomocą skumulowanego wynagrodzenia pracy na poziomie 

gospodarki narodowej. Problematyką wyceny umiejętności i zdolności ludności zajmowali się 

również Adam Smith, Jean Baptiste Say i wielu innych ekonomistów na przestrzeni ostatnich 400 

lat. Szerszy rys historyczny zawiera praca (Kiker 1966). Na przestrzeni wieków zmieniały się 

metody estymacji kapitału ludzkiego, natomiast sposób definiowania go współcześnie jako 

„wiedza, umiejętności, zdolności i inne przymioty jednostki ludzkiej, które są istotne w 

aktywności ekonomicznej”
3
 (OECD 1998, s.9) bądź „wiedza, umiejętności, zdolności i inne 

przymioty jednostki ludzkiej, które umożliwiają wytwarzanie osobistego, społecznego i 

ekonomicznego dobrobytu”
4
 (OECD 2001, s. 18), nie odbiega znacząco od definicji Adama 

Smitha, który przez kapitał ludzki rozumiał „wszystkie użyteczne umiejętności nabyte przez 

mieszkańców danego kraju”
5
 (Schultz 1961, s. 2). Powyższe definicje czynią bezpośredni pomiar 

„zasobu” kapitału ludzkiego niemożliwym, można go jedynie szacować za pośrednictwem 

zjawisk mierzalnych ujętych w statystykach i miar pochodnych (proxy) oraz indeksowych 

kombinacji tych miar. 

2 Metody pomiaru zasobu kapitału ludzkiego 

Dostępność danych statystycznych i rozwój metod matematycznych wpływały znacząco na 

sposób szacowania kapitału ludzkiego na przestrzeni wieków, można jednak wyodrębnić dwa 

podstawowe podejścia do problemu. W pierwszym z nich (retrospektywnym) obiektem 

zainteresowania jest ustalenie „kosztu wytworzenia” kapitału ludzkiego, który, zależnie od 

badania, może obejmować wydatki na utrzymanie, opiekę zdrowotną i kształcenie bądź 

koncentrować się wyłącznie na nakładach na edukację. Prekursorem metody był E. Engel (1883). 

                                                 
3
 “The knowledge, skills, competences and other attributes embodied in individuals that are relevant to economic 

activity”, (OECD 1998, s. 9) 
4
 “The knowledge, skills, competencies and attributes embodied in individuals that facilitate the creation of personal, 

social and economic well-being.”, (OECD 2001, s. 18) 
5
 “Adam Smith boldly included all of the acquired and useful abilities of all of the inhabitants of a country as a part 

of capital”, (Schultz 1961, s.2) 
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Drugie z podejść (prospektywne) opiera szacunek zasobu kapitału ludzkiego o zdyskontowany 

strumień przyszłych przychodów pracowników danej gospodarki. Prekursorem tego podejścia 

był, wspomniany wcześniej, W. Petty (1690). Zaprezentowane podejścia są dobrze ugruntowane 

w teorii mikroekonomii. Niestety, zwykle nie są one możliwe do zastosowania w badaniach, ze 

względu na brak odpowiednich danych. Opisany problem doprowadził do wykształcenia się 

trzeciego podejścia, pokrewnego do koncepcji „kosztu wytworzenia” kapitału ludzkiego – 

podejścia opartego o poziom wykształcenia. Statystyki dotyczące poziomu alfabetyzacji, 

poziomu scholaryzacji, odsetka przerwań kształcenia, odsetka powtarzania roku nauki, 

przeciętnego czasu nauki oraz wyniki testów weryfikujących umiejętności (PISA) były dostępne 

dla wielu krajów i umożliwiły przeprowadzanie zarówno analiz porównawczych (badania 

przekrojowe - crossection), jak i analizę trendów oraz estymację modeli ekonometrycznych, 

wykorzystujących odpowiednie szeregi czasowe. Ostatnim z podejść były indeksy, konstruowane 

w oparciu o miary edukacyjne, demograficzne i dane szczegółowe z rynku pracy. W kolejnych 

podrozdziałach zostaną zwięźle zaprezentowane rysy historyczne i cechy opisanych podejść 

kolejno: 

1. podejście oparte o koszt wytworzenia (retrospektywne), 

2. podejście oparte o przyszłe przychody (prospektywne), 

3. podejście oparte o parametry edukacji (pokrewne do retrospektywnego), 

4. podejścia oparte o indeksy (metody agregujące wiele zmiennych) i benchmarki (testy 

kompetencji, np. PISA, TIMSS, IALS)
6
. 

2.1 Podejście oparte o koszt wytworzenia 

Prekursorem podejścia opartego o koszt wytworzenia był F. Engel (Engel 1883). W tym 

podejściu wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i wychowaniem osoby od momentu 

poczęcia do 25 roku życia należy traktować jako „koszt wytworzenia”. Engel zaproponował 

formułę
7
: 

 

 

                                                 
6
 Odpowiednio: Programme for International Student Assessment [PISA], International Adult Literacy Test [IALS] i 

Trends in International Mathematics and Science Study [TIMSS]. Por. rozdz. 2.3.4. 
7
 Cyt. za (Kiker 1966), str. 483. 
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gdzie: 

i  – klasa społeczna (i = 1, 2, 3 odpowiednio dla klasy niższej, średniej i wyższej), 

x  – wiek, x < 26, 

ic0  – koszty poniesione do momentu narodzin, 

iii ckc 00  – roczny koszt utrzymania. 

Na podstawie obserwacji empirycznych Engel oszacował koszt w markach na ,10001c  

,20002c  30003c  oraz ki = k = 0,1. Z punktu widzenia teorii inwestowania słabą stroną 

formuły było zignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie. Z punktu widzenia teorii 

ekonomii – nie uwzględniono nakładów niefinansowych (intangible), istotnych dla ostatecznej 

wartości zasobu kapitału ludzkiego. Z opisanym problemem próbował sobie radzić Kendrick 

(1976), uznając, że kosztami policzalnymi są wydatki na utrzymanie dziecka do 14 roku życia, 

zaś niematerialnymi – wydatki na zdrowie, bezpieczeństwo, mobilność, edukację oraz koszty 

alternatywne czasu poświęconego na edukację.  

Opisane podejście ma jednak pewne istotne wady: 

1. koszt wytworzenia kapitału nie musi przekładać się na jego jakość, 

2. wartość kapitału jest determinowana przez popyt, nie zaś przez koszt wytworzenia, 

3. elementy składowe nakładów i ich ceny nie są rozpoznane dostatecznie, by estymatory 

kosztowe były użyteczne, szczególnie, kiedy granica między konsumpcją a inwestycją nie 

jest ostra (np. J. Kendrick (1976) uznawał wydatki na dobra pierwszej potrzeby, takie jak 

odzież i żywność, za inwestycje, podczas gdy F. Machlup (1962) – jako konsumpcję), 

4. podejście nie uwzględnia kosztów społecznych wytworzenia kapitału ludzkiego (Dagum, 

Slottje 2000), 

5. zmienność stopy aprecjacji / deprecjacji wartości kapitału ludzkiego w czasie (wiedza i 

umiejętności dezaktualizują się wraz z postępem technologicznym skokowo, ale zachodzi 

również liniowa w czasie utrata kompetencji wskutek zapominania), w literaturze brak 

jednoznacznego stanowiska w tej kwestii (por. Kendrick 1976; Mincer 1958), 
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6. w badaniach na poziomie makro pojawia się problem rozdziału inwestycji trwających i 

ukończonych – bardzo trudno wyizolować część nakładów na edukację, która już 

dostarczyła absolwentów (Jorgenson, Fraumeni 1990). 

2.2 Podejście oparte o przychody 

Prekursorem w pełni naukowego podejścia do pomiaru wartości kapitału ludzkiego był, według 

B. Kikera (1966), W. Farr (1853). Zaproponował on estymowanie kapitału ludzkiego danej osoby 

poprzez oszacowanie bieżącej wartości przyszłych zarobków pomniejszonych o wydatki na życie 

i skorygowanych na podstawie tablicy trwania życia. Koncepcja ta została rozwinięta w 

publikacji (Dublin, Lotka 1977)
8
. Autorzy uwzględnili poprawkę na stopę zatrudnienia (model 

W. Farr‟a zakładał pełne zatrudnienie). Zgodnie z ich formułą kapitał ludzki człowieka w 

momencie narodzin można zapisać wzorem
9
: 

0

,0

0
)1(

)(

x
x

xxxx

i

CYEP
V  (2) 

gdzie: 

i – stopa procentowa, 

xP ,0  – prawdopodobieństwo (w momencie narodzin) przeżycia x lat, 

Ex – stopa zatrudnienia dla osób w wieku x,  

Yx – indywidualny roczny przychód od wieku x do x + 1,  

Cx – roczny koszt życia. 

Wzór (2) można łatwo przekształcić tak, by uzyskać wartość kapitału ludzkiego w wieku a: 

ax
ax

xxxx

a

a
i

CYEP

P

P
V

)1(

)(0  (3) 

Analogicznie sumaryczny koszt utrzymania do wieku a można zapisać jako: 

1

)1(

)(1 a

ax
ax

xxxx

a

a
i

YECP

P
C  (4) 

Po przekształceniach z równań (2), (3) i (4) można otrzymać: 

0

,0

)1(
V

P

i
VC

a

a

aa  (5) 

                                                 
8
 Pierwsze wydanie w 1927 r. 

9
 Cytat za (Kiker 1966), str. 484. 
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Równanie (5) można odczytać w sposób następujący: koszt utrzymania osoby do wieku a jest 

równy różnicy pomiędzy jej aktualną wartością a wartością w wieku a skorygowaną 

prawdopodobieństwem dożycia do wieku a. 

Podejście zaproponowane przez Dublin‟a i Lotkę było rozwijane i modyfikowane (m. in o 

kategoryzację przychodów ze względu na wykształcenie, vide (Mincer 1958)), jednak 

zaprezentowane powyżej wzory są wystarczającym omówieniem idei prospektywnego pomiaru 

kapitału ludzkiego.  

Jednym z obszarów spornych jest podejście do uwzględniania kosztów utrzymania. R. Eisner 

(1989) uznawał odejmowanie kosztów utrzymania od dochodów za błąd (co uzasadniał 

niejednorodnością kosztów utrzymania w społeczeństwie, trudnością rozdziału inwestycji w 

kapitał ludzki od kosztów utrzymania oraz oszacowania konsumpcji dóbr publicznych). Inni 

badacze (Graham, Webb 1979) uznawali, że dochody netto (po potrąceniu kosztów utrzymania) 

są lepszym estymatorem wartości danej osoby dla innych, podczas gdy dochody całkowite lepiej 

odzwierciedlają całkowity produkt społeczny (wartość dla społeczeństwa) pracy danej osoby. 

Innym problemem rozważanym w literaturze przedmiotu było uwzględnienie w pomiarze 

prospektywnym wzrostu płac realnych wynikającego z dostosowań cenowych, będących efektem 

wzrostu gospodarczego (Houthakker 1959; Miller 1964).  

Podejście prospektywne charakteryzują następujące właściwości: 

1. wycena kapitału ludzkiego jest wyrażona w cenach rynkowych, 

2. wycena zawiera stopę deprecjacji, więc nie ma potrzeby ustalać ją arbitralnie lub 

estymować, 

3. dane konieczne do oszacowania kapitału ludzkiego (tablice trwania życia [wzgl. 

śmiertelności], płace, stopa bezrobocia, struktura wykształcenia) są dostępne
10

, jedynym 

elementem wymagającym oszacowania jest terminowa struktura stóp procentowych (do 

odtworzenia np. w oparciu o rentowność obligacji skarbowych), wykorzystywana do 

dyskontowania strumieni przychodów. 

Główne wady podejścia to: 

1. założenie, że różnice wynagrodzeń istotnie odzwierciedlają różnice w produktywności (to 

założenie krytyczne, jeśli nie jest spełnione, model wyceny daje błędne oszacowania 

                                                 
10

 Dla krajów rozwijających się stawki płac są często niedostępne bądź obarczone dużym błędem estymacji. Do 

połowy XX w. dane o płacach nie były ujęte w statystykach wielu państw rozwiniętych. 
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zasobu kapitału ludzkiego; czynniki wpływające na zaburzenia wynagrodzeń to np. 

bezrobocie, pogarszające pozycję negocjacyjną pracownika (płace nie nadążające za 

zmianami produktywności), lokalny monopson na rynku pracy, redystrybucja wartości 

dodanej wytworzonej przez pracowników niższych szczebli na rzecz pracowników 

wyższych szczebli struktury zarządzania przedsiębiorstwa), 

2. miara jest bardzo wrażliwa na zmiany wieku emerytalnego (zmiana liczby przepływów 

finansowych) i terminowej struktury stóp procentowych (zmiana czynników 

dyskontujących). 

2.2.1 Najnowsze badania stosujące metodologię prospektywną 

Najważniejsze rozwinięcie metody zaproponowali Jorgenson i Fraumeni (1989, 1990). Model 

posłużył do estymacji kapitału ludzkiego wszystkich osób w USA, sklasyfikowanych wg płci, 61 

grup wiekowych, 18 typów edukacji (0-17+ lat nauki) na podstawie danych zebranych z 2196 

kohort (Jorgenson, Fraumeni 1989). Podstawowy model od czasów Engla był oparty na 

założeniu, że osoba w wieku x uzyska za n lat identyczne wynagrodzenie jak dziś osoba w wieku 

x+n, posiadająca identyczne wykształcenie i płeć. Zaproponowana zmiana dotyczyła 

uproszczenia procedury dyskontowania na moment bieżący przyszłych strumieni przychodów. 

Autorzy przyjęli formułę rekurencyjną, w której bieżąca wartość strumienia przychodów 

uzyskiwanego na przestrzeni całego życia (Ly(s,a,e)) osoby w danym wieku, to przychody z 

bieżącego roku plus ważony prawdopodobieństwem dożycia (Sy(s,a+1)) całkowity przychód 

życiowy obliczony dla kolejnego roku (Ly+1(s,a+1,e)).  

Jorgenson i Fraumeni zidentyfikowali (por. Fraumeni 2011) 5 etapów życia:  

 przedszkolny: brak edukacji i pracy (wiek 0-4),  

 szkolny przedprodukcyjny: edukacja i brak zatrudnienia (wiek 5-13),  

 szkolno-produkcyjny: edukacja i praca (14-34),  

 produkcyjny: praca i brak kontynuacji edukacji (35-74),  

 poprodukcyjny: brak edukacji i pracy (wiek 75+).  

Z założenia zdyskontowany dochód dla ostatniej grupy wiekowej jest zerowy. Sformalizowany
11

 

zapis formuły dla grupy 35-74 miał postać: 

                                                 
11

 Oznaczenia zmienione. Pełny opis metody dla wszystkich grup wiekowych zawiera (Fraumeni 2011), str. 3-5.  
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)1(

)1(
),1,()1,(),,(),,( 1

y

y

yyyy
i

g
easLasSeasYeasL  (6) 

gdzie: 

s - płeć,  

a - wiek,  

e - wykształcenie,  

y - rok,  

),,( easYy  - przeciętne przychody osoby płci s w wieku a, z wykształceniem e 

obserwowane w roku y, obliczane jako iloczyn przeciętnej stawki godzinowej i 

przeciętnej liczby przepracowanych godzin, powiększone o „dochód 

nierynkowy”, oszacowanie wartości aktywności „niekomercyjnej” (np. 

rozrywka, sport, samokształcenie),  

),1,( easLy  - zdyskontowany na rok y strumień przychodów osoby płci s w wieku a, z 

wykształceniem e, 

)1,( asSy  - prawdopodobieństwo dożycia wieku a+1 dla osoby płci s w wieku a, 

zaobserwowane w roku y, 

gy - realna stopa wzrostu wynagrodzenia pracy, 

iy - realna stopa dyskontowa. 

Innym istotnym wkładem D. Jorgensona i B. Fraumeni jest włączenie potencjalnej wartości 

wytworzonej przez osoby otrzymujące w danym momencie formalną edukację (kategoria 

wiekowa 14-34). Uwzględnienie okresu edukacji wpływa na dochód obserwowany dla całego 

życia osób z drugiej i trzeciej grupy. Odpowiednia formuła przybiera postać: 

)1(

)1(
),1,()1,()),,(1(

)1,1,()1,(),,(),,(),,(

1

1

y

y

yyy

yyyyy

i

g
easLasSeasE

easLasSeasEeasYeasL

 (7) 

gdzie: 

Ey(s,a,e) - odsetek scholaryzacji dla danego zestawu (s,a,e) w danym roku.  

Najpoważniejszym z zarzutów stawianych podejściu proponowanemu przez Jorgensona i 

Fraumeni został sformułowany w pracy (Dagum, Slottje 2000) – podejście nie uwzględnia różnic 

zdolności i wpływu płci, warunków środowiskowych i społecznych na zmianę produktywności 
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uzyskiwaną wskutek kształcenia. Nie jest uwzględniane kształcenie nieformalne, nie są 

uwzględniane różnice pomiędzy różnymi rodzajami/kierunkami kształcenia. Kolejnym z 

zarzutów jest słaba aproksymacja produktywności przez czas trwania nauki. Innym zarzutem 

było nieuwzględnienie stopy zatrudnienia – zasób kapitału ludzkiego obliczony na podstawie 

wzorów (6) i (7) nie zmieni się niezależnie od tego, czy stopa zatrudnienia wyniesie 100%, czy 

np. 50% (Conrad 1992). 

2.2.2 Miary indeksowe oparte o podejście prospektywne 

Koncepcję indeksu zaproponowali Mulligan i Sala-i-Martin (1995). Polegała ona na 

aproksymacji kapitału ludzkiego za pomocą wskaźnika powstałego z podzielenia przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce przez przeciętne wynagrodzenie robotnika 

niewykwalifikowanego
12

. Opisaną metodę przyjęto ze względu na to, że wynagrodzenie zawiera 

w sobie nie tylko umiejętności i predyspozycje pracownika, lecz również kapitał fizyczny, jakim 

ten dysponuje. Oznacza to, że w krajach o wysokim technicznym uzbrojeniu pracy pracownik 

niewykwalifikowany otrzyma wyższą stawkę wynagrodzenia (ze względu na różnice 

produktywności pracy niewykwalifikowanej w zależności od wykorzystywanego zasobu kapitału 

produkcyjnego na zatrudnionego). Prowadziłoby to do błędnych estymacji zasobu kapitału 

ludzkiego. Inną przesłanką przyjęcia opisywanej metody było zróżnicowanie jakości i zakresu 

przedmiotowego edukacji, zarówno w czasie jak i w przestrzeni. W połączeniu z pierwszym z 

czynników, w badaniach przekrojowych dla tych samych poziomów wykształcenia mogłyby być 

odnotowywane różne poziomy wynagrodzeń. Mulligan i Sala-i-Martin (1995) proponują metodę 

pozwalającą ograniczyć wpływ uzbrojenia pracy niewykwalifikowanej na wskaźnik kapitału 

ludzkiego w następujący sposób: 

)0,(

),(),(

)(
tw

ststw

th
i

o

ii

i  (8) 

gdzie: 

),( stwi  - wynagrodzenie pracownika kształcącego się s lat w i-tym państwie,  

),( sti  - odsetek osób kształcących się od s lat w i-tym państwie,  

                                                 
12

 Nie mamy więc do czynienia ze standaryzowanym indeksem bezmianowym, mianem (numéraire) jest płaca 

robotnika niewykwalifikowanego. 
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)0,(twi  - wynagrodzenie pracownika nie posiadającego wykształcenia w i-tym 

państwie.  

W praktyce, w zależności od dostępnych szeregów czasowych stosuje się dyskretne postaci 

formuły (8), np. (por. Florczak 2007, str. 120): 

e i

eiei

i
w

Lw
h

0,

,,
, (9) 

gdzie: 

eiw ,  - wynagrodzenie w i-tym państwie pracownika posiadającego e-ty poziom 

wykształcenia, 

0,iw  - wynagrodzenie przeciętne pracownika z minimalnym wykształceniem 

(podstawowe lub brak) występującym w i-tym państwie, 

eiL ,  - odsetek siły roboczej legitymujący się wykształceniem e w i-tym państwie. 

Zalety podejścia to: 

1. eliminacja wpływu zakumulowanego kapitału rzeczowego na wyższą produktywność 

pracy niewykwalifikowanej, 

2. umożliwienie wychwycenia wpływu czasu kształcenia (ale nie - jakości) na zmienność 

wynagrodzeń, 

3. dopuszcza międzynarodowe zróżnicowanie zasobu kapitału ludzkiego dla osób 

kształcących się jednakowo długo. 

Podejście proponowane przez autorów posiada istotne mankamenty (Wachtel 1997): 

1. zakłada, że niezależnie od kraju i momentu obserwacji, pracownik niewykwalifikowany 

posiada identyczny zasób kapitału ludzkiego (nie dotyczy modyfikacji danej wzorem (9)), 

2. identyczny okres nauki w różnych krajach i w różnych okresach przekłada się na 

niejednakowe przyrosty kapitału ludzkiego, wykorzystanie w mianowniku 

wynagrodzenia pracownika niewykwalifikowanego
13

 (nie posiadającego w ogóle 

wykształcenia) może nie być wystarczające dla uzyskania wskaźnika porównywalnego w 

skali międzynarodowej, 

                                                 
13

 Oszacownie płacy pracownika niewykwalifikowanego jest dokonywane za pomocą funkcji potęgowej z 

wykładnikiem, będącym stałą z mincerowskiej regresji płac, obliczaną oddzielnie dla każdego państwa w każdym 

roku badanego okresu. 
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3. nie uwzględnia różnic wynagrodzeń nie będących efektem różnej wartości (krańcowej 

produktywności) kapitału ludzkiego (struktura wynagrodzeń nie musi odpowiadać 

strukturze wytwarzanej wartości dodanej), 

4. metoda ignoruje wpływ na formowanie kapitału ludzkiego czynników innych niż 

formalne kształcenie (m.in. kształcenie nieformalne, learning-by-doing i kursy zawodowe 

oraz zdrowie – jest to niezgodne z modelami proponowanymi np. w (Mincer 1974)). 

Metoda zaproponowana w pracy (Jorgenson, Fraumeni 1990) była rozwijana w pracy (Jeong 

2002), gdzie autor proponował zastosowanie przeciętnego wynagrodzenia w przemyśle jako 

mianownika. Uzasadnieniem proponowanej zmiany była obserwacja, że charakter pracy w tym 

sektorze jest najmniej zróżnicowany w skali międzynarodowej – podczas gdy osoby nie 

legitymujące się żadnym wykształceniem są w większości krajów rozwiniętych zbyt nielicznym i 

specyficznym odsetkiem, by można było na danych dla tej grupy opierać porównania 

międzynarodowe. Jeong stawiał tezę, że kapitał ludzki pracowników przemysłu jest równy dla 

wszystkich krajów, jego podejście miało wszystkie wady opisane powyżej, oprócz 1. 

2.3 Podejście oparte o parametry edukacji 

Podejście oparte o edukację jest metodą zbliżoną do metody retrospektywnej (kosztu 

wytworzenia), ponieważ posługuje się pewnymi wskaźnikami szacującymi inwestycje 

edukacyjne. Istotną różnicą jest odejście od wyrażania zasobu kapitału ludzkiego w jednostkach 

monetarnych. W badaniach należących do opisywanego nurtu, w celu estymacji kapitału 

ludzkiego stosowano następujące zmienne: 

1. alfabetyzacja (adult literacy rates), 

2. scholaryzacja (school enrolment rates), 

3. przeciętny czas kształcenia (average years of schooling), z korektami obejmujacymi: 

a. odsetek nie kończących edukacji na danym poziomie (dropout rates), 

b. odsetek braku promocji do kolejnego roku kształcenia (repetition rates), 

4. wyniki testów kompetencyjnych (np. PISA
14

). 

Powyższe wskaźniki są pośrednimi miarami inwestycji edukacyjnych, uważanych za główny 

element formowania kapitału ludzkiego. Początkowo opisywane miary pojawiały się wyłącznie 

jako zmienne stratyfikujące populację w badaniach nad rynkową efektywnością inwestycji 

edukacyjnych (vide np. Mincer 1958). 

                                                 
14

 http://www.pisa.oecd.org/ 
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Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego za pomocą miar edukacyjnych jest wygodne ze względu 

na dostępność danych statystycznych, nie pozwala jednak uchwycić najważniejszego z punktu 

widzenia ekonomii aspektu problemu – na ile wytworzony kapitał jest produktywnie 

wykorzystywany oraz na ile ponoszone nakłady przekładają się na rzeczywisty przyrost kapitału 

ludzkiego (efektywność i jakość edukacji)
15

.  

2.3.1 Alfabetyzacja 

Alfabetyzacja jest definiowana jako odsetek populacji w wieku 15+ lat potrafiący „czytać i 

napisać proste stwierdzenia dotyczące codziennego życia”
16

. Wskaźnik był wykorzystywany jako 

zmienna kontrolna we wczesnych badaniach wzrostu uwzględniających czynnik kapitału 

ludzkiego (np. Paul M. Romer 1989; Azariadis, Drazen 1990). 

Wady: 

1. wymieniona powyżej definicja alfabetyzacji nie jest powszechnie przyjętą, w związku z 

czym występują rozbieżności w statystykach międzynarodowych i dane są trudno 

porównywalne, 

2. nie uwzględnia umiejętności „wyższego rzędu”, będących głównymi składnikami kapitału 

ludzkiego (z punktu widzenia wpływu na produktywność pracowników) w krajach 

rozwiniętych z powszechną edukacją. 

2.3.2 Scholaryzacja 

Scholaryzacja jest definiowana jako
17

: 

ipoziomienanymszkolzkiemobowiątymobjęwiekuwpopulacja

ipoziomienaedukacjątychobjęuczniówliczba
cjascholaryza i . (10) 

Wskaźnik był wykorzystywany jako oszacowanie kapitału ludzkiego w modelach wzrostu m.in. 

w badaniach (Barro 1991; Levine, Renelt 1992; Mankiw, David Romer, Weil 1992; Gemmell 

1996).  

Wskaźnik posiada istotne wady: 

1. jest on oszacowaniem aktualnie dokonywanych inwestycji w kapitał ludzki (i przyszłych 

przyrostów zasobu kapitału ludzkiego), nie zaś – oszacowaniem zasobu kapitału 

                                                 
15

 Jakość edukacji jest z definicji uwzględniona w podejściu opartym o wyniki testów kompetencyjnych. 
16

 Definicja za (UNESCO 1993). 
17

 Zależnie od kraju i regulacji zwyczajowych lub prawnych „obowiązek szkolny” może być jedynie umocowany w 

obyczajach, a nie – poparty sankcją prawną. 
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ludzkiego dostępnego do produktywnych zastosowań w gospodarce narodowej lub – 

oszacowaniem bieżących zmian kapitału ludzkiego, 

2. inwestycje dokonywane w danym momencie nie muszą się przekładać na przyrosty 

zakumulowanego kapitału ludzkiego w przyszłości (absolwenci nie muszą stać się częścią 

zasobu siły roboczej w danej gospodarce narodowej), 

3. zmiany zasobu kapitału ludzkiego są wynikiem bilansu kwalifikacji osób opuszczających 

zasób siły roboczej w gospodarce i osób zasilających ten zasób, scholaryzacja nie 

uwzględnia zatem nawet pełnego zakresu zmian kapitału ludzkiego, 

4. w przypadku zastosowania wskaźnika w badaniach nad wzrostem gospodarczym, 

istotnym problemem może być odwrócenie przyczynowości: wysoki poziom 

scholaryzacji jest, zgodnie z badaniami (Wolff 2000; Judson 2002), efektem wzrostu 

produktywności, a nie jego przyczyną. 

2.3.3 Przeciętny czas kształcenia 

Przeciętny czas kształcenia jest bliższym oszacowaniem nakładów na edukację od dwóch 

wcześniej wymienionych miar opartych o parametry edukacji. Pomiar zasobu kapitału ludzkiego 

za pomocą przeciętnego czasu kształcenia wymaga przyjęcia m. in. założenia (por. Wachtel 

1997), że istnieje zależność pomiędzy czasem kształcenia a formowaniem kapitału ludzkiego 

(słabość wspólna dla wszystkich miar opartych o podejście retrospektywne). Głównym 

mankamentem metody jest niedostępność odpowiednich szeregów czasowych – urzędy 

statystyczne poszczególnych państw nie ewidencjonują przeciętnego czasu kształcenia, musi on 

być obliczany jedną z opisanych w kolejnych podrozdziałach metod:  

1. estymacji opartej o sondaże i spisy powszechne (census [/survey] estimation), 

2. ekstrapolacji, 

3. ciągłej inwentaryzacji (perpetual inventory method). 

W ostatnim z podrozdziałów omówione zostaną główne mankamenty metody. 
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2.3.3.1 Przeciętny czas kształcenia: estymacja oparta o sondaże i spisy powszechne 

Pionierską pracą w obszarze estymacji przeciętnej liczby lat kształcenia była publikacja 

(Psacharopoulos, Arriagada 1986)
18

, w której obliczenia przeprowadzono wg formuły (por. 

Nehru, Swanson, Dubey 1993, s. 2): 

i

iiSlL  (11) 

gdzie: 

li - odsetek siły roboczej posiadający i-ty poziom wykształcenia, 

Si - liczba lat nauki charakterystyczna dla i-tego poziomu wykształcenia, 

i - jeden ze stanów: brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe niepełne, 

podstawowe, niepełne średnie, średnie, wyższe (brak wyszczególnienia „niepełnego 

wykształcenia wyższego”). 

Główną zaletą podejścia była dostępność szeregów czasowych li dla 66 państw (i możliwość 

obliczenia odpowiednich wartości dla 33 innych krajów na podstawie innych szeregów 

czasowych). 

Problemami związanymi ze stosowaniem metody były: 

1. niejednolita liczba lat charakterystyczna dla różnych poziomów wykształcenia w 

poszczególnych krajach, 

2.  brak informacji, z jaką liczbą lat edukacji wiążą się poziomy „niepełne podstawowe” i 

„niepełne średnie” (Nehru, Swanson, Dubey 1993) oraz różnice stosowanych w różnych 

krajach definicji pojęcia „siła robocza” (l), 

3. pominięcie szkoleń w zakładach pracy i kursów zawodowych (Kyriacou 1991), 

4. pominięcie aspektu jakości edukacji (Kyriacou 1991). 

Omawiając metodologię zaproponowaną w pracy (Psacharopoulos, Arriagada 1986), należy 

również wspomnieć o jej najbardziej znanym i najszerzej stosowanym rozwinięciu, 

opracowywanym od 1993 r. przez R. Barro i J-W Lee (1993, 1996, 2000, 2010). W najnowszych 

badaniach (Barro, Lee 2010), których oszacowania zostały opublikowane w bazie danych Banku 

Światowego
19

, formuła (11) jest zmodyfikowana do postaci: 

                                                 
18

 Por. również (Psacharopoulos, Arriagada 1992), gdzie autorzy powtórzyli badania w oparciu o zaktualizowane 

dane. 
19

 http://databank.worldbank.org/ddp/home.do, baza Education Statistics, serie z prefiksem “Barro-Lee”. 
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A

a

a

t

g

tt sls
1

, (12) 

j

a

tj

a

tj

a

t Durhs ,, , (13) 

gdzie:  

t - rok, 

g

tl  - udział kategorii g w populacji 15+, zaobserwowany w roku t, 

a - grupa wiekowa (indeksowane zakresy), a {(1; 15-19), (2; 20-24}, …,  

(13; 75+)}, 

a

ts  - liczba lat nauki w grupie wiekowej a, 

a

tjh ,  - odsetek grupy g, który ukończył edukację na poziomie j  {pri, sec, ter}, 

a

tjDur ,  - długość kształcenia na poziomie j w latach. 

Podstawową różnicą względem formuły (11) było uwzględnienie danych z tablic trwania życia 

do korekty danych o scholaryzacji dla poszczególnych lat. Korektę wprowadzono poprzez 

zmienną 
a

tjh ,  (por. Barro, Lee 1993, str. 14 i dalsze). 

2.3.3.2 Przeciętny czas kształcenia: metoda ekstrapolacji 

Metoda została zaproponowana w pracy (Kyriacou 1991) w celu uzupełnienia luk w szeregach 

czasowych dla L
20

. Metoda bazowała na założeniu, że parametry i  w modelu (14) są stałe w 

czasie i nie różnią się dla poszczególnych krajów: 

70706075 3210 HIGHSECPRIMH  (14) 

gdzie:  

H75 - przeciętna liczba lat nauki obliczona w (Psacharopoulos, Arriagada 1986) dla 1975 

r., 

PRIM60 - odsetek populacji kształcący się na poziomie podstawowym w roku 1960, 

SEC70 - odsetek populacji kształcący się na poziomie średnim w roku 1970, 

HIGH70 - odsetek populacji kształcący się na poziomie wyższym w roku 1970. 

                                                 
20

 Kyraciou oznacza L jako )(MEANS . 
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Wykorzystanie modelu wymagało dodatkowo założenia braku różnic w czasie trwania 

kształcenia na poszczególnych poziomach edukacji, braku różnic w częstotliwości 

nieuzyskiwania promocji i przerwań edukacji. 

Powyższa metoda szacowania kapitału ludzkiego pozwoliła na rozszerzenie zestawu danych 

obliczonych w (Psacharopoulos, Arriagada 1986) na ogółem 133 państwa w latach 1965, 1970, 

1980 i 1985. Uzyskane wyniki, ze względu na niespełnienie założeń o stabilności parametrów i , 

miały bardzo ograniczoną wartość predykcyjną. 

2.3.3.3 Przeciętny czas kształcenia: metoda ciągłej inwentaryzacji
21

 

Metodę ciągłej inwentaryzacji (perpetual inventory method) do szacowania zasobu kapitału 

ludzkiego na podstawie danych o scholaryzacji wykorzystano po raz pierwszy w badaniach (Lau, 

Bhalla, Louat 1991)
22

 i (Lau, Jamison, Louat 1991). Autorzy zdefiniowali „zasób kapitału 

edukacyjnego” jako całkowitą liczbę szkoło-osobo-lat populacji w wieku produkcyjnym. Metoda 

sprowadzała się do zsumowania liczby osób kształcących się dla wszystkich grup wiekowych na 

wszystkich poziomach edukacji i skorygowania wyniku dla każdego z roczników o 

prawdopodobieństwo dożycia na podstawie tablic czasu trwania życia. W badaniach (Nehru, 

Swanson, Dubey 1993) formuła ciągłej inwentaryzacji została skorygowana o dane o 

nieuzyskanych promocjach i przerwaniach kształcenia. W pierwszym wariancie obliczono 

całkowitą liczbę szkoło-osobo-lat zaabsorbowaną przez populację w wieku produkcyjnym. 

Przyjmując wiek rozpoczęcia kształcenia jako 6, zaś wiek produkcyjny jako 15 do 64, 

otrzymujemy, że w roku T najstarsza kohorta w wieku produkcyjnym rozpoczęła kształcenie w 

roku T-64+6, zaś najmłodsza – w roku T-15+6. Dysponując liczbami uczniów w poszczególnych 

latach na poszczególnych poziomach edukacji P, możemy dla trwającego k lat poziomu edukacji, 

indeksując bieżący rok nauki przez g, skonstruować wskaźnik: 

615

664 1

*

1,,,

T

T

k

g

gTgPTP ES , (15) 

gdzie: 

)1( ,,,,,,

*

,, tgPtgPtgPtgP drEE , (16) 

                                                 
21

 W pracy (Florczak 2007) wykorzystywane jest tłumaczenie „metoda ciągłego spisu”, por. op. cit., str. 116. 
22

 Cyt. za (Nehru, Swanson, Dubey 1993). 
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tgPE ,,  - wskaźnik scholaryzacji „brutto” w roku kształcenia g na poziomie kształcenia P, 

zaobserwowany w roku t, 

tgPr ,,  - odsetek powtórzeń
23

 roku g na poziomie kształcenia P, obserwowany w roku t, 

tgPd ,,  - odsetek bezpowrotnych przerwań edukacji na roku g poziomu P, obserwowany w 

roku t, 

*

,, tgPE  - wskaźnik scholaryzacji „netto”. 

Wskaźnik (15) nie uwzględnia deprecjacji zasobu osobo-szkoło-lat populacji w wieku 

produkcyjnym w wyniku umieralności. Skorygowana postać wskaźnika musiałaby zawierać 

dodatkowy czynnik, TgP ,,  - prawdopodobieństwo dożycia do roku T przez osobę, która 

ukończyła g lat poziomu kształcenia P. W przypadku pobierania formalnego wykształcenia na 

poziomie P w wieku wynikającym z danych o obowiązku szkolnym dla danego państwa, 

możliwe jest stosowanie tablic czasu trwania życia. W przypadku kształcenia na poziomie 

wyższym podejście takie wprowadza błąd systematyczny, którego nie da się, ze względu na brak 

odpowiednich danych, uniknąć
24

. Skorygowany wskaźnik, TPS , , miałby postać: 

615

664 1

*

1,,,,,

T

T

k

g

gTgPTgPTP ES . (17) 

Stosowanie wskaźnika nastręcza bardzo poważnych problemów – przykładowo, chcąc obliczyć 

jego wartość dla roku 2010, trzeba dysponować danymi o scholaryzacji i śmiertelności od roku 

1948. Ze względu na luki w szeregach czasowych i brak danych sięgających dostatecznie daleko 

w przeszłość, wyniki otrzymane tą metodą opierały się w dużej mierze na ekstrapolacji szeregów 

czasowych i były obarczone dużym błędem, przy czym w badaniach (Nehru, Swanson, Dubey 

1993) wykorzystano znacznie bardziej kompletne dane rzeczywiste (od 1930, a dla niektórych 

państw – od 1902 r.). 

                                                 
23

 Problemy związane z ewidencją i rachunkiem tego odsetka są szerzej omówione w (Nehru, Swanson, Dubey 

1993), str. 5. 
24

 We wszystkich cytowanych badaniach założono ciągłość edukacji i umieralność z populacji generalnej a, 

charakterystyczną dla wieku a, w którym, zgodnie z prawem lub normami społecznymi, powinien wystąpić 

określony rok nauki g na poziomie P. 
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2.3.3.4 Główne wady miary 

Pomimo znaczącej przewagi merytorycznej nad wcześniej wymienionymi miarami opartymi o 

parametry edukacji, posługiwanie się przeciętnym czasem trwania nauki jako miarą zasobu 

kapitału ludzkiego naraża na poważne błędy, wynikające zarówno z dokonywanych uproszczeń, 

niemożliwych do uniknięcia błędów ekstrapolacji, jak i ze sprzeczności założeń samej miary z 

empirycznymi obserwacjami właściwości procesów ekonomicznych. 

1. Jeśli przeciętna liczba lat nauki miałaby być miarą zasobu kapitału ludzkiego, a nie – 

oszacowaniem nakładów, powinna uwzględniać różnice przyrostów kapitału ludzkiego 

dla różnych lat nauki na różnych poziomach kształcenia. W opisanych powyżej metodach 

pomiaru pierwszy rok nauki w szkole podstawowej zwiększa kapitał ludzki w takim 

samym stopniu, jak pierwszy rok studiów na politechnice. W literaturze przedmiotu 

obserwowano malejące stopy zwrotu z edukacji, mierzone przychodami (Mincer 1958, 

1974; Freeman 1981; Psacharopoulos 1994), a nawet - negowano znaczenie edukacji 

(teoria “sygnalizacji”: Arrow 1973). 

2. Założenie o homogeniczności jakości (a w konsekwencji – ilości wytworzonego w ciągu 

roku zasobu kapitału ludzkiego) nauczania w czasie i pomiędzy krajami jest niemożliwe 

do pogodzenia z danymi empirycznymi (np. wynikami badań Programme for 

International Student Assessment [PISA]
25

, International Adult Literacy Test [IALS]
26

, 

Trends in International Mathematics and Science Study [TIMSS]
27

), odpowiednie korekty 

próbowano wprowadzać w (Gundlach 1995). 

3. Brak rozróżnienia pomiędzy kierunkami kształcenia – podejście zakłada pełną mobilność 

pomiędzy różnymi zawodami absolwentów dowolnych kierunków – a więc 

homogeniczność kapitału ludzkiego. Takie zjawisko nie zostało zaobserwowane 

(Jorgenson 1995a, 1995b). 

4. Zignorowane zostały wszelkie nakłady na formowanie kapitału ludzkiego, nie związane z 

formalną edukacją (szkolenia zawodowe, kursy, learning by doing, inwestycje 

zdrowotne). 

                                                 
25

 http://www.pisa.oecd.org/ 
26

 http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89-588-X 
27

 http://nces.ed.gov/timss/ 
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2.3.4 Wyniki testów kompetencyjnych 

Międzynarodowe testy kompetencji obejmują testy z zakresu alfabetyzacji (literacy), 

umiejętności matematyczno-przyrodniczych (mathematics and science). Najważniejsze instytucje 

międzynarodowe przeprowadzające cykliczne testy kompetencji i umiejętności pracowników i 

uczniów to Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Narodowe Centrum 

Statystyki Edukacyjnej USA (NCES
28

, główne rządowe centrum gromadzenia i analiz danych 

związanych z edukacją). 

                                                 
28

 The National Center for Education Statistics, jednostka Departamentu Edukacji USA. 
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Tabela 1. Najważniejsze międzynarodowe badania kompetencji i jakości edukacji. 

Opis badania Instytucja 

Program for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)
29

 jest cyklicznie 

powtarzanym programem, obejmującym badania gospodarstw domowych w 27 krajach. 

Badanie PIAAC jest zorientowane na oszacowanie umiejętności w zakresie posługiwania się 

pismem, operowania danymi liczbowymi i rozwiązywania problemów wśród osób 

aktywnych zawodowo (w wieku 16-56 lat) 

NCES, pod 

auspicjami OECD 

Program for International Student Assessment (PISA)
30

 jest międzynarodowym systemem 

oceny 15-latków w obszarach alfabetyzacji, matematyki i nauk przyrodniczych. Badanie jest 

zorientowane na zastosowanie posiadanych wiadomości. Badania są prowadzone od 2000 

roku z interwałem 3-letnim, publicznie dostępne
31

 są wyniki z lat 2006 i 2009. 

NCES, 

koordynowany przez 

OECD. 

The Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) to międzynarodowe badania 

badające alfabetyzację uczniów 4 klasy (lub odpowiedników 4 klasy systemu edukacyjnego 

USA w innych krajach). PIRLS przeprowadzono w 35 krajach w 2001 r. i 45 w 2006 . 

Program jest koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Oceny osiągnięć 

edukacyjnych (IEA: International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement
32

). Wyniki badań są udostępniane w publicznie dostępnej bazie danych
31

. 

NCES 

The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) obejmuje badanie 

kompetencji matematycznych i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych czwarto- i 

ósmoklasistów (lub ich odpowiedników w systemach nauczania innych niż USA krajów). 

Badanie było przeprowadzone w latach 1995 (42), 1999 (38), 2003 (51) i 2007 (57)
31

 (w 

nawiasach podano liczbę obszarów administracyjnych objętych badaniem). Badaniem 

pokrewnym, przeprowadzonym w latach 1995 i 2008 był TIMS Advanced
31

. 

NCES 

The Adult Literacy and Lifeskills (ALL)
33

 jest badaniem zorientowanym na oszacowanie 

umiejętności czytania i pisania, posługiwania się danymi liczbowymi, technologiami ICT 

oraz rozwiązywania problemów wśród osób w wieku 16-65 lat. Badanie przeprowadzono w 

roku 2003, objęło 6 krajów (USA, Bermudy, Kanadę, Włochy, Norwegię i Szwajcarię). 

Badanie wzorowano na IALS.  

NCES, OECD 

The International Adult Literacy Survey (IALS) były badaniami przeprowadzanymi w 

latach 1994, 1996 i 1998. Metodologia IALS uwzględniała 5 poziomów biegłości w 

posługiwaniu się pismem i danymi liczbowymi – oraz, oddzielnie, oceniała umiejętności 

osoby badanej w skali od 1 do 500. Pełną metodologię badania zawiera praca (Kirsch 2001). 

Wyniki badań dla kolejnych lat zostały opublikowane jako (OECD, Statistics Canada 1995) 

i zawierały wyniki badań dla Kanady, Francji, Niemiec, Irlandii, Holandii, Polski, Szwecji, 

Szwajcarii i USA. Badanie z roku 1996 objęło dodatkowo Australię, Belgię, Wielką 

brytanię, Nową Zelandię i Irlandię Północną (OECD, Statistics Canada, Human Resources 

Development Canada 1997). Ostatnie z badań, (OECD, Statistics Canada 2000)
34

 objęło 

dodatkowo Chile, Czechy, Danię, Finlandię, Węgry, Włochy , Norwegię i Słowenię, ogółem 

w teście uczestniczyło 20 krajów. 

OECD, NCES, 

Statistics Canada, 

Educational Testing 

Service of Princeton, 

New Jersey, biura 

statystyczne 

poszczególnych 

krajów - uczestników 

Źródło: opracowanie własne. 

Problem jakości wykształcenia (a w efekcie – jakości zasobu kapitału ludzkiego) w analizie 

zasobu kapitału ludzkiego początkowo był ignorowany. W modelach wzrostu, w których 

                                                 
29

 http://nces.ed.gov/surveys/piaac/  
30

 http://nces.ed.gov/surveys/pisa/ 
31

 Pełne wyniki badań, wraz z dokumentacją można pobrać ze strony http://rms.iea-dpc.org/ , wybrane szeregi 

czasowe są dostępne na stronie http://nces.ed.gov/surveys/international/ide/ . 
32

 http://www.iea.nl/ 
33

 http://nces.ed.gov/surveys/all/index.asp 
34

 Raport można pobrać z lokalizacji http://www.oecd.org/dataoecd/24/21/39437980.pdf . 
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posługiwano się zasobem kapitału ludzkiego oszacowanym za pomocą przeciętnego czasu 

kształcenia (np. Barro, Lee 1993, 1996, 2000, 2010)
35

 istotnym problemem było zróżnicowanie 

jakości edukacji pomiędzy krajami. Problem ten próbowano rozwiązać za pomocą m.in. takich 

miar jak nakłady na edukację przypadające na ucznia (Barro, Lee 1996) i relacje liczby uczniów 

do liczby nauczycieli (Barro 1991). W badaniach (Barro, Lee 2000) jako miarę jakości kapitału 

ludzkiego zaproponowano międzynarodowe testy kompetencji (IALS lub TIMSS), podkreślając 

jednak znaczące rozbieżności pomiędzy wynikami obu testów. W badaniach (Hanushek, Kimko 

2000), w celu uwzględnienia wszystkich informacji zawartych w dostępnych testach – 

zastosowano indeksy oparte o dane z 6 badań przeprowadzonych na przestrzeni 30 lat przez 

IEA
36

 (4 badania) i IAEP
37

 (2 badania).  

Testy kompetencyjne takie jak PISA, PIRLS i TIMSS, jako potencjalne miary jakości kapitału 

ludzkiego posiadają istotną wadę – dostarczają informacji o przyszłych pracownikach, a nie – o 

aktualnie dostępnym w danej gospodarce kapitale ludzkim. 

2.4 Podejścia oparte o indeksy i benchmarki 

W niniejszym opracowaniu zostanie opisanych kilka wybranych wskaźników (prostych bądź 

złożonych), pozbawionych mian i nie posiadających bezpośrednich desygnatów w teorii 

ekonomii, co przesądza o ich ograniczonej interpretowalności i ograniczonej wartości 

poznawczej.  

Głównymi cechami podejścia są: 

1. standaryzacja zmiennej obserwowanej (połączona z utratą miana i utratą interpretacji 

ekonomicznej), w celu uzyskania założonego z góry przedziału zmienności i zapewnienia 

porównywalności wskaźnika – oraz możliwości porządkowania obiektów 

obserwowanych według obliczonej wartości wskaźnika, 

2. w przypadku agregacji kilku standaryzowanych zmiennych – przemnażanie wektora 

standaryzowanych zmiennych przez wektor przyjętych ekspercko lub uzyskanych za 

                                                 
35

 por. rozdz. 2.3.3. 
36

 International Association for the Evaluation of Educational Achievement, http://www.iea.nl . Badania kompetencji 

matematycznych były przeprowadzane w latach 1963-1964 (11 krajów), 1980-1982 (17 krajów). Badania 

kompetencji z zakresu nauk przyrodniczych prowadzono w latach 1966-1973 (17 krajów) oraz 1983-1986(23 kraje). 

Szczegółowe omówienie badań zawiera praca (Hanushek, Kim 1995), str. 13 i dalsze.  
37

 International Assessment of Educational Progress, organizacja prowadząca międzynarodowe testy kompetencji 

oparte o metodologię NAEP. Testy były przeprowadzone w latach 1988 i 1991. Szczegółowe omówienie zawiera 

(Board on International Comparative Studies in Education, Commission on Behavioral and Social Sciences and 

Education, National Research Council 1995), str. 48-57 oraz (Hanushek, Kim 1995). 
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pomocą wybranej metody statystycznej (np. m. głównych składowych) wag; podejście to 

prowadzi do zniekształcenia obserwowanej zmienności danych, które już na etapie 1. 

utraciły interpretowalność ekonomiczną. 

Ze względu na opisane powyżej właściwości podejścia indeksowego, nie jest ono w stanie 

udzielić odpowiedzi na pytania, jak w rzeczywistości zmienia się jakiś parametr społeczno-

gospodarczy. Uzyskując informację o lepszym wyniku dla danego państwa, nie jesteśmy w stanie 

powiedzieć, na ile ten wynik jest lepszy, ani – co konkretnie jest lepsze. Analogicznie – 

obserwując dynamikę indeksów, uzyskujemy informację, że pewna miara pochodna parametru 

rzeczywistego (lub kombinacji liniowej parametrów rzeczywistych) zmienia się dla danego 

obiektu badanego szybciej niż dla innych obiektów, nie uzyskujemy jednak informacji o skali 

zmian rzeczywistych zmiennych społeczno-ekonomicznych. 

Pomimo opisanych problemów istnieją również argumenty przemawiające za wykorzystaniem 

indeksów. G. Messinis i A. Ahmed (2009) identyfikują następujące przesłanki: 

1. heterogeniczność i zmienność w czasie przychodów będących efektem wykształcenia 

(Psacharopoulos, Patrinos 2002; Hartog, Oosterbeek 2007), 

2. predyspozycje nie związane z wiedzą (Heckman, Stixrud, Urzua 2006; Flossmann, Piatek, 

Wichert 2007), 

3. dezaktualizacja umiejętności (Alders 2005; Görlich, de Grip 2007; Pfeiffer, Reuß 2008), 

4. niedopasowanie umiejętności i wykształcenia do wykonywanego zawodu (Cheng, 

Ghulam 2007; Korpi, Tåhlin 2009). 

Ponadto wykorzystanie estymacji czynnika ukrytego pozwala rozwiązać problem błędów 

pomiaru i endogeniczności (Jonathan Temple 1999; Durlauf, Johnson, Jonathan R.W. Temple 

2005; Heckman, Stixrud, Urzua 2006). 

Na potrzeby niniejszego opracowania omówione zostanie kilka wybranych publikacji 

operujących indeksami (Woessmann 2000; Messinis, Ahmed 2009; Ederer 2006; Ederer, 

Schuler, Willms 2007; Anger 2007). Nie będzie możliwe szczegółowe omówienie The Lisbon 

Council Human Capital Index (Ederer 2006; Ederer, Schuler, Willms 2007)– ze względu na 

utajnienie metodologii obliczeń
38

.  

                                                 
38

 Uzyskanie dokumentacji technicznej metodologii od autorów nie było możliwe. 
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2.4.1 Indeks oparty o miary jakości edukacji 

W podrozdziale 2.3.4 zasygnalizowana była próba skonstruowania indeksów opartych o badania 

jakości edukacji, prowadzone przez IEA i IAEP a także dane zgromadzone w ramach programów 

NAEP i TIMSS. E. Hanushek i D. Klimko (2000), opierając się na badaniach (Bishop 1992), 

potwierdzających znaczenie kompetencji z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych dla 

produktywności i dochodów zdecydowali się na skonstruowanie własnych indeksów, łączących 

informacje zawarte w dostępnych wynikach. Autorzy zaproponowali dwa indeksy, różniące się 

metodologią obliczeń (Hanushek, Kimko 2000, str. 1187). Pierwszy z nich, QL1, został uzyskany 

poprzez transformację multiplikatywną serii obserwacji, tak by wartość przeciętna wyniosła 50. 

Należy podkreślić, że podstawą dla przyjęcia takiej metody było założenie o stałości w czasie 

przeciętnego poziomu kompetencji na całym świecie – oraz, że zestaw krajów jest losową próbą 

z populacji o niezmiennym w czasie rozkładzie. Drugi z indeksów, QL2, uchylał założenie o 

stałości przeciętnego poziomu kompetencji w czasie. Wykorzystano dodatkowo dane 

zgromadzone przez NAEP. Przyjęto założenie, że przeciętny ogólnoświatowy poziom 

kompetencji dla badań międzynarodowych zmienia się zgodnie z trendem obserwowanym w 

badaniach NAEP dla USA. Miarą jakości nauczania dla każdego z krajów były średnie ważone 

wszystkich dostępnych testów dla danego kraju. Jako wag użyto odwrotności znormalizowanych 

odchyleń standardowych obserwowanych dla poszczególnych testów w danym kraju. 

Indeksy QL1 i QL2, tak jak badania, na których są oparte, nie są precyzyjnymi miarami jakości 

nauczania, ze względu na znaczący wpływ zdolności wrodzonych. Mankament ten nie ma 

większego znaczenia, jeśli obiektem porównań jest jakość kapitału ludzkiego. Innym problemem 

jest wnioskowanie na podstawie obserwowanego poziomu kompetencji uczniów o 

kompetencjach dostępnego w gospodarce kapitału ludzkiego – wymaga to dodatkowych założeń 

(np. o stałości jakości kształcenia w czasie). 

Indeksy zaproponowane w pracy (Hanushek, Kimko 2000) zostały wykorzystane do 

skonstruowania intensywnej
39

 miary zasobu kapitału ludzkiego opartej o mincerowską (por. 

Mincer 1974, str. 8-23) funkcję rentowności edukacji. Zgodnie z (Bils, Klenow 2000, str. 1161) 

L. Wößmann (2000) przyjął: 

 

                                                 
39

 Per capita. 
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)()( sM
M

sM eh
L

H
LeH , (18) 

gdzie: 

)(s  - relatywna efektywność jednostki pracy z wykształceniem s lat, liczona względem 

jednostki pracy bez wykształcenia, 

r - stopa zwrotu z edukacji, 

r
ds

sd )(
 - warunek nałożony przez J. Mincera, pochodna funkcji )(s  musi być równa 

stopie zwrotu z edukacji r, 

MH  - zasób kapitału ludzkiego w gospodarce wg specyfikacji mincerowskiej, 

Mh  - zasób kapitału ludzkiego przypadający na jednego pracownika, 

L  - liczba pracowników w gospodarce. 

Indeks jakości edukacji został wprowadzony przez L. Wößmann-a do funkcji )(s  w następujący 

sposób: 

a

aiia sQrs)( , (19) 

gdzie: 

ar  - przeciętna światowa stopa zwrotu z edukacji na poziomie a, serie za 

(Psacharopoulos 1994), 

iQ  - QL1i / QL1USA lub QL2i / QL2USA, gdzie i to indeks danego kraju, 

ais  - przeciętny czas trwania nauki na poziomie kształcenia a w kraju i, serie za (Barro, 

Lee 2000). 

Wstawiając (19) do (18) otrzymamy: 

a

aiia

M

ii

a

aiia

M

i sQrhLsQrH expexp . (20) 

Zalety miary (20) to: 

1. brak ograniczenia od góry dla jakości kapitału ludzkiego, 

2. ilość kapitału ludzkiego możliwa do pozyskania drogą kształcenia ( ais ) jest ograniczona 

od góry, 

3. ujęcie w jednej zmiennej kilku aspektów pomiaru kapitału ludzkiego, 

4. interpretowalność ekonomiczna. 
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Istotną wadą miary jest duża zależność od dostępności i jakości danych wejściowych, co owocuje 

brakiem możliwości dokonania obliczeń lub niską wiarygodnością wyników. 

2.4.2 Indeks oparty o czynnik ukryty (Messinis, Ahmed 2009)  

Metoda proponowana w pracy (Messinis, Ahmed 2009) jest podejściem pionierskim w obszarze 

pomiaru kapitału ludzkiego, wzorowanym na koncepcji (Lanjouw, Schankerman 2004) 

opracowanej na potrzeby pomiaru jakości patentów, tak, by ująć w jednym wskaźniku zarówno 

poziom zaawansowania technologicznego, jak i ich wartość ekonomiczną. Autorzy chcą 

uwzględnić w proponowanym indeksie zarówno jakość edukacji, jak i rynkową wycenę 

umiejętności, bazując na koncepcjach wskaźników proponowanych w pracach (Hanushek, 

Kimko 2000; Dagum, Slottje 2000). Do konstrukcji indeksu dla zmiennej ukrytej wykorzystują 

analizę czynników wspólnych (CFA, zapis dla pojedynczego czynnika wspólnego, taka postać 

wynikła z otrzymanych przez autorów wartości własnych i testu LR
40

): 

jtk

S

jtkkjtk ehI ,, , (21) 

gdzie: 

jtkI ,  - logarytm naturalny k-tego wskaźnika dla j-tego państwa w roku t, 

k  - wartość średnia k-tego wskaźnika, 

k  - ładunek czynnika wspólnego dla k-tego wskaźnika, 

S

jth  - czynnik wspólny, 

jtke ,  - błąd idiosynkratyczny. 

Czynnik wspólny 
S

jth  to nieobserwowalna zmienna opisująca kapitał ludzki w danym kraju. Do 

obliczeń zostały wykorzystane m. in. następujące wskaźniki
41

: 

 wynik testu TIMSS opóźniony o 2 okresy, 

 publikacje naukowe w obszarze nauk przyrodniczych i matematycznych per capita, 

 publikacje książkowe w obszarze nauk przyrodniczych i matematycznych (prace 

teoretyczne i nauki stosowane) per capita, 

 wyposażenie (wartość maszyn i urządzeń) per capita. 

                                                 
40

 Por. (Messinis, Ahmed 2009), Table 2. 
41

 Pełny zestaw wskaźników zawarto w suplemencie A pracy (Messinis, Ahmed 2009). 
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Otrzymany indeks (
S

jth ) został poddany testom porównawczym z innymi wykorzystywanymi w 

literaturze teorii wzrostu miernikami zasobu kapitału ludzkiego – przeciętnym czasem edukacji, 

wynikami testów TIMSS (i TIMSS opóźnionym o 2 lata) oraz wskaźnikiem IQ zdefiniowanym w 

(Lynn, Vanhanen 2002). Zgodnie z wynikami otrzymanymi przez autorów nowy indeks 

wykazuje silniejszy, niż dotychczas stosowane wskaźniki, związek zarówno z dynamiką PKB jak 

i z poziomem PKB. 

2.4.3 The Lisbon Council Human Capital Index 

Indeks pojawia się w opracowaniach (Ederer 2006; Ederer, Schuler, Willms 2007). Mimo 

nieujawnienia metodologii obliczeń indeks warto omówić, gdyż autorzy zwracają uwagę na 

aspekty nie wychwytywane w klasycznym podejściu do analizy kapitału ludzkiego. Autorzy 

przyjmują podejście retrospektywne w obliczeniach zasobu kapitału ludzkiego. Na koszt 

wytworzenia składają się: 

1. edukacja rodzicielska (mowa, kompetencje społeczne, system wartości), wyrażona w 

koszcie alternatywnym utraconego wynagrodzenia rodzica, 

2. edukacja przedszkolna i szkolna, wyrażona w pensjach opiekunów i nakładach na 

placówki edukacyjne, 

3. edukacja wyższa (tertiary), wyrażona w kosztach poniesionych (czesne lub płace 

nauczycieli akademickich i wydatki na placówki edukacyjne), 

4. edukacja formalna i nieformalna dorosłych (szkolenia zawodowe, kursy, samokształcenie 

w czasie wolnym), mierzona w koszcie alternatywnym utraconego wynagrodzenia, 

5. edukacja poprzez pracę (learning by doing), mierzona w koszcie alternatywnym. 

Kategorie 1 i 5 wydają się niemożliwe do na tyle precyzyjnego oszacowania, by 

wykorzystywanie ich w porównaniach międzynarodowych mogło przynieść wiarygodne 

diagnozy. 

Autorzy wyróżniają 4 obszary analizy kapitału ludzkiego: 

1. poziom kwalifikacji (Human Capital Endowment) – opisuje nakłady na szkolenia i 

edukację przypadające na zatrudnionego (zgodnie z listą przedstawioną powyżej), z 

uwzględnieniem deprecjacji, 

2. poziom wykorzystania kapitału ludzkiego (Human Capital Utilisation) – jak duża cześć 

kapitału ludzkiego w danym kraju jest wykorzystywana (wskaźnik nie jest tożsamy ze 
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stopą zatrudnienia, ze względu na to, że w liczniku jest „kapitał ludzki‟ zatrudnionych, a 

w mianowniku – cały kapitał ludzki populacji danego kraju), 

3. produktywność kapitału ludzkiego (Human Capital Productivity) – mierzy relację PKB 

do kapitału ludzkiego osób zatrudnionych w gospodarce, 

4. demografia i zatrudnienie (Demography and Employment) – wskaźnik prognozowanej 

liczby osób zatrudnionych w gospodarce narodowej danego państwa w roku 2030
42

, po 

uwzględnieniu obserwowanych trendów demograficznych i migracyjnych. 

Ze względu na brak jakichkolwiek danych o metodologii, nie jest możliwe szersze omówienie 

opracowania, należy jednak podkreślić, że sfery 2, 3, 4 nie zostały uwzględnione w miarach 

kapitału ludzkiego, ponieważ dotyczą one interakcji innych zmiennych z kapitałem ludzkim. 

Oddziaływania te są jednak niezwykle istotne dla potrzeb analizy skuteczności polityki 

gospodarczej – i opracowywania strategii rozwoju. 

Szczególnie interesujące, z punktu widzenia polskiej polityki gospodarczej, wydają się wskaźniki 

2, 3 i 4, ze względu na takie zjawiska jak:  

Ad. 2. „boom edukacyjny”, który zaowocował pojawieniem się licznej grupy osób z 

formalnym wykształceniem wyższym, których polska gospodarka nie zdołała wchłonąć 

(vide Ederer, Schuler, Willms 2007, str. 11, wykres 6), 

Ad. 3. „przerost kwalifikacji” (overqualification) – zatrudnienie dużej części pracowników 

na stanowiskach poniżej ich formalnych kwalifikacji (vide Ederer, Schuler, Willms 2007, 

str. 13, wykres 10), 

Ad. 4. unikalne w skali Europy natężenie emigracji zarobkowej osób w wieku produkcyjnym 

i – reprodukcyjnym (por. Ederer, Schuler, Willms 2007, str. 16, tabela 5). 

2.4.4 IW-Humankapitalindikator 

IW-Humankapitalindikator został opracowany przez Instytut Badań Gospodarki Niemieckiej w 

Köln
43

. Przy pomocy zaproponowanego indeksu dokonano porównań zasobu, przyrostu i 

wykorzystania kapitału ludzkiego dla 25 krajów OECD w okresie 1994-2004 (Anger 2007). 

Cytowane badanie zawiera szczegółowe omówienie konstrukcji indeksu, którego strukturę 

zmiennych zawiera Tabela 2. Zmienne zostały wystandaryzowane wg formuły (22): 

                                                 
42

 W (Ederer, Schuler, Willms 2007) – w roku 2035. 
43

 Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
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)min()max(

)min(
100
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,

jj

jji

jji
ee

ee
sE , (22) 

gdzie:  

i - numer kraju, },,2,1{ maxii  , 

j - numer składowej wskaźnika IW-Humankapitalindikator (por. Tabela 2), 

sj - znak (kierunek oddziaływania j-tej zmiennej na indeks, por. Tabela 2), 

jie ,  - obserwacja j-tej składowej dla i-tego kraju, 

je ,  - zbiór wszystkich obserwacji dla składowej j: },,,{ ,,2,1 max jijj eee  , 

jiE ,  - wystandaryzowana wartość  j-tej składowej dla i-tego kraju. 

Wystandaryzowane zmienne nie są analizowane bezpośrednio, lecz jako składowe subindeksów 

(zasobu, przyrostu i wykorzystania kapitału ludzkiego), zgodnie ze strukturą przedstawioną w 

Tabeli 2, odpowiednia formuła obliczania subindeksu ma postać: 

Cj

j

Cj

ijj

Ci
a

Ea

B , , (23) 

gdzie: 

aj - waga j-tej składowej w IW-Humankapitalindikator: aj {0; 0,5; 1}, 

C - subindeks IW-Humankapitalindikator, C {Zasób; Przyrost; Wykorzystanie}. 

Wartość IW-Humankapitalindikator jest obliczana jako średnia arytmetyczna CiB ,  uzyskanych 

dla i-tego kraju. 
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Tabela 2. Struktura IW-Humankapitalindikator 

C j Składowa aj sj 

Z
a

só
b

 

(B
es

ta
n

d
) 

1. Odsetek populacji bez wykształcenia średniego 
a 

1 -1 

2. Odsetek populacji z wykształceniem wyższym 1 +1 

3. Liczba lat nauki w formalnym systemie kształcenia 1 +1 

4. Liczba punktów PISA niezbędna dla uzyskania możliwości kształcenia na 

uczelni wyższej (studia) 

1 +1 

P
rz

y
ro

st
 

(A
k

tu
a

li
si

e
ru

n
g

) 

5. Odsetek absolwentów studiów magisterskich (Tertiärbereichs A) w typowym 

roczniku absolwentów 

1 +1 

6. Odsetek absolwentów kierunków MINT 
b
 wśród kończących studia 1 +1 

7. Odsetek absolwentów na tokach studiów zorientowanych na kształcenie kadr 

B+R w typowym roczniku populacji 

1 +1 

8. Różnica pomiędzy odsetkiem osób starszych a młodszych z wykształceniem 

wyższym 

1 +1 

9. Przeciętna liczba punktów w badaniu PISA (czytanie) 1 +1 

10. Rozmiar „grupy ryzyka” w badaniu PISA (czytanie) 1 -1 

11. Siła związku pomiędzy kompetencjami matematycznymi a pochodzeniem 1 -1 

12. Wpływ pochodzenia imigracyjnego na umiejętność czytania 1 -1 

13. Szkolenia zawodowe (Weiterbildungsbeteiligung) 0,5 +1 

14. Zakres szkoleń zawodowych (Umfang der Weiterbildung) 0,5 +1 

W
y

k
o

rz
y

st
a

n
ie

 

(N
u

tz
u

n
g

) 

15. Stopa zatrudnienia populacji w wieku 15-64 1 +1 

16. Stopa zatrudnienia wśród wysoko wykwalifikowanych mężczyzn 0,5 +1 

17. Stopa zatrudnienia wśród wysoko wykwalifikowanych kobiet 0,5 +1 

18. Stopa zatrudnienia wśród osób starszych 0,5 +1 

19. Bezrobocie wśród młodzieży 1 -1 

20. Liczba naukowców na 1000 zatrudnionych 1 +1 

21. Typowy wiek absolwenta szkoły średniej (Sekundarstufe II)  1 -1 

22. Typowy wiek w momencie rozpoczynania studiów 1 -1 

23. Typowy wiek absolwenta studiów (Tertiärbereich) 1 -1 

24. Przeciętny roczny czas pracy 1 +1 

25. Przeciętny efektywny wiek emerytalny 1 +1 
a 
liceum lub technikum (Sekundarstufe II) 

b
 matematycznych, informatycznych, przyrodniczych i technicznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Anger 2007). 

Podstawowe mankamenty podejścia: 

1. konstrukcja wskaźnika standaryzowanego postaci (22) zafałszowuje skalę różnic w 

poszczególnych sumowanych obszarach – jeżeli zmienność dla któregoś ze wskaźników 

(indeksowanych przez j) przed standaryzacją, mierzona stosunkiem )min(/)max( ,, jj ee  

wynosiła 2, a dla innego 1,01, to informacja ta zostanie utracona, w konsekwencji – 

indeks postaci (23) może ukrywać faktyczne zróżnicowanie, 

2.  formuła (22) ani tekst (Anger 2007), nie zawierają informacji, czy ekstrema )max( , je  i 

)min( , je  były znalezione dla całego badanego okresu (1994-2004), czy też były 
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wyznaczane dla każdego roku odrębnie; jeśli zachodzi drugi z przypadków i nie byłby 

spełniony warunek 

)min()min()max()max(}2004,,1995,1994{,
2121 ,,,,,,,,21 tjtjtjtj eeeett  , (24) 

wartości indeksu dla poszczególnych lat nie byłyby porównywalne – problem jest istotny, 

ponieważ na wykresie 2
44

 w (Anger 2007) zestawiane są zmiany wartości podindeksu 

„Zasób”,  

3. przy założeniu, że warunek (24) jest spełniony, zmiana wartości indeksu (lub 

subindeksów) nie pozwala na ustalenie, co właściwie się zmieniło – czy doszło do 

poprawy w danym państwie w obszarze, w którym faktycznie notowano ekstremalnie złe 

wyniki (wysoka wartość )min(/)max( ,, jj ee  i niska jiE , ), czy też zaszła poprawa w 

obszarach o niskiej rozpiętości wartości obserwowanych, 

4. brak uzasadnienia dla przyjętych wartości wag aj , 

5. składowa 4. („Liczba punktów PISA niezbędna dla uzyskania możliwości kształcenia na 

uczelni wyższej (studia)”) nie wydaje się być powiązana z zasobem (wolumenem) 

kapitału ludzkiego ani – wolumenem korygowanym o jakość, 

6. składowe 11. („Siła związku pomiędzy kompetencjami matematycznymi a 

pochodzeniem”) i 12. („Wpływ pochodzenia imigracyjnego na umiejętność czytania”) nie 

wydają się powiązane z przyrostem kapitału ludzkiego, są one wskaźnikami wykluczenia 

pewnych grup społecznych – nie zaś – oszacowaniami tempa przyrostu kapitału ludzkiego 

(nawet – ważonego jakością), 

7. składowa 20. („Liczba naukowców na 1000 zatrudnionych”) nie wydaje się powiązana z 

poziomem wykorzystania kapitału ludzkiego; kategoria jest związana z intensywnością 

aktywności badawczo-rozwojowej w gospodarce. 

Wyniki uzyskane w opisywanym badaniu, w związku z przedstawionymi zastrzeżeniami 

metodologiczno-formalnymi – nie zostaną omówione.  

3 Podsumowanie 

Pomiar zasobu kapitału ludzkiego, pomimo dostępności odpowiednich modeli teoretycznych jest 

poważnym problemem, ze względu na niedostępność dostatecznie szczegółowych danych, 

nieewidencjonowanie pewnych obszarów aktywności ekonomicznej przez państwowe urzędy 

                                                 
44

 Vide (Anger 2007), str. 11, Abbildung 2, „Veränderung des Humankapitalbestands 1994 bis 2004“. 
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statystyczne, bądź zbyt krótkie szeregi czasowe. Nierozwiązywalność problemu wymusiła na 

badaczach stosowanie miar pośrednich, o zróżnicowanej jakości teoretycznej i statystycznej. 

Zaprezentowane w tekście miary pośrednie kapitału ludzkiego są efektem opisanych wcześniej 

problemów oraz – luk w szeregach czasowych i niejednolitych w skali międzynarodowej 

metodologii. Problemy te dotyczą w największej mierze podejścia opartego o koszt wytworzenia. 

Kapitał ludzki nie znajdował się w centrum uwagi ekonomistów do przełomu lat 60. i 70. XX w. 

Pomiar kapitału ludzkiego stał się jednym z istotniejszych praktycznych zagadnień w momencie 

pojawienia się rozwinięć modelu R. Solowa (1957)
45

, które wymagały uwzględnienia w jakiejś 

postaci kapitału ludzkiego – bądź jako zasobu, bądź jako wektora różnych, co do jakości 

(mierzonej „kapitałem ludzkim”), nakładów pracy (Denison 1967; Jorgenson, Griliches 1967; 

Jorgenson, Gollop, Fraumeni 1987; Mankiw, David Romer, Weil 1992; Barro 1998). Spośród 

opisanych podejść najbardziej powszechnie stosowanym jest, systematycznie aktualizowany i 

opublikowany przez Bank Światowy
46

, zestaw zaproponowany przez R. Barro i J.-W. Lee 

(2010). Podejście to jest obarczone licznymi, wymienionymi w tekście wadami. Najważniejszym 

podejściem konkurencyjnym jest podejście zaproponowane przez D. Jorgensona i B. Fraumeni 

(1989), które zostało zaakceptowane jako standard statystyczny przez OECD (Fraumeni 2011) w 

ramach „The OECD Human Capital Project” (Mira, Liu 2010). W ramach Human Capital 

Consortium z OECD współpracują Eurostat i ILO, istnieje więc duża szansa, że dominującą 

miarą kapitału ludzkiego stanie się wskaźnik opisany w podrozdziale 2.2.1. Trwają pracę nad 

wprowadzeniem standardu rachunków narodowych kapitału ludzkiego opartych o zestaw 

wskaźników, posiadających miana i interpretację ekonomiczną (Fraumeni 2008, str. 2, sekcja C, 

paragraf 6). 

Analiza wpływu kapitału ludzkiego na kształtowanie długookresowych przewag 

konkurencyjnych nie może opierać się na jednej mierze. W opinii autora w badaniach należy 

posłużyć się zestawem czterech miar, zgodnie z obszarami wyróżnionymi w podrozdziale 2.4.3 

(The Lisbon Council Human Capital Index). Na potrzeby oceny poziomu kwalifikacji 

najdogodniejsze będzie wykorzystanie bądź serii przeciętnego czasu kształcenia opracowanych 

przez R. Barro i J-W Lee, bądź dokonanie własnych obliczeń zgodnie z formułą (9). Do analizy 

poziomu wykorzystania kapitału ludzkiego można posłużyć się zestawem dwóch wskaźników: 

                                                 
45

 Sam R. Solow uważał, że „spora część przesunięć (pionowych) funkcji produkcji musi być skutkiem poprawy 

jakości pracy, a więc – efektem akumulacji kapitału istotnego rodzaju” (Solow 1957, str. 317, przypis 8). 
46

 http://databank.worldbank.org/ddp/home.do, baza Education Statistics, serie z prefiksem “Barro-Lee”. 
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stopą zatrudnienia i stopą bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia wśród osób w 

wieku 15-30 lat. Jako wskaźnik produktywności kapitału ludzkiego można wykorzystać 

produktywność pracy (relację PKB do liczby godzin przepracowanych w danej gospodarce). 

Istotnym aspektem badań porównawczych powinna być również prognozowana liczba osób 

zatrudnionych w roku 2030, możliwa do oszacowania za pomocą dostępnych prognoz 

demograficznych, ponieważ starzenie się społeczeństw i kurczenie się liczby osób w wieku 

produkcyjnym jest istotnym problemem stojącym przed większością krajów Europy, przy czym 

jednym z najbardziej zagrożonych tym problemem krajów będzie Polska. 
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