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Rozdział 4 
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MODELOWANIE KAPITALU LUDZKIEGO 
MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA 

Hanna Bury, Dariusz Wagner 
Instytut Badań Systemowych Polska Akademia Nauk 

<bury@ibspan.waw.pl, D. Wagner@ibspan.waw.pl > 

Some generał problems conceming definition, modelling and estimating the 
value of human capital are presented. Human capital theory can be applied to 

describe the education process and developing skills of individuals and the 
consequences for a family and the whole ecomy. lt makes also possible to 
evaluate the government educational policy and to estimate the possible 
changes in the family behaviour. 

Keywords: human capital, family utility function, expert judgement, human 

resources. 

1. Wstęp 

Pojęcie kapitału ludzkiego było wykorzystywane przez badaczy do opisu 
i modelowania pewnych zjawisk z pogranicza socjologii i ekonomii, trudnych lub 
niemożliwych do rozważania na gruncie klasycznej teorii ekonomii (Jones et al., 
1993, King, Rebelo, 1990, Lucas, 1990). Można tu wymienić niektóre problemy 
makroekonomiczne objaśniane za pomocą teorii kapitału ludzkiego: szybszy wzrost 
dochodu narodowego niż dostępnych zasobów ziemi, godzin pracy i środków 
rzeczowych, zagadnienie wzrostu płac realnych, niewystarczalność industrializacji 
jako strategii rozwojowej ; trudności z absorpcją nowej techniki i środków 
finansowych; nierównomierność stopy bezrobocia między poszczególnymi grupami 
społecznymi; zmiany w strukturze zatrudnienia i wzrost aktywności zawodowej 
kobiet; zmiany w tempie wzrostu ludności, różnice tempa wzrostu gospodarczego 
krajów o podobnych początkowych warunkach rozwoju (Barro, 1993, Becker, 
Barro, 1988, Bond et al., 1996). 

Niepowodzenia modeli klasycznej teorii ekonomii w objaśnianiu problemów 
rozwoju społeczno-gospodarczego sprawiły, iż zauważono, że nie tylko kapitał 
fizyczny (rzeczowy i finansowy) jest potrzebny do rozwoju zarówno mniejszych lub 
większych podmiotów gospodarczych, jak również gospodarki jako całości. 

Wprowadzono pojęcie kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego, jako 
dodatkowych czynników warunkujących ten rozwój (Barro, 1993, Becker, Barro, 
1988, Schultz, 1970). 
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·Precyzyjne określenie tych pojęć jest trudne i zależy w znacznej mierze od 
rodzaju dyscypliny naukowej, w której są stosowane. Definicje różnych rodzajów 
kapitału porządkuje spostrzeżenie, że dany rodzaj kapitału jest tworzony 
i akumulowany w stosownym kontekście, tzn. kapitał finansowy powstaje na rynku 
finansowym, kapitał ludzki powstaje w wyniku działań zwiazanych z procesem 
edukacji i podnoszenia kwalifikacji, kapitał społeczny powstaje w trakcie relacji 
społecznych i wiążę się z istnieniem więzi i ogólnie akceptowanych wartości 

w ramach grup społecznych bądź narodowych (SCIG, 2000). 

Rozważając bardziej szczegółowo pojęcie kapitału ludzkiego można przyjąć 
(Domański, 1993), że ,,jest to zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej 
zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności 
do pracy, do adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych 
rozwiązań. Zasób ten [ ... ] można powiększać za pomocą inwestycji w człowieka, 
czyli przez ogół działań wpływających na przyszły pieniężny i fizyczny dochód[ ... ] 
takich, jak usługi i udogodnienia związane z ochroną zdrowia, poprawą wyżywienia, 
szkolenie i doskonalenie zawodowe w czasie pracy, kształcenie w systemie edukacji 
narodowej, poszukiwanie i gromadzenie informacji o sytuacji firm i perspektywach 
zawodowych, badania naukowe, migracje ludności." 

Za pomocą kapitału ludzkiego próbuje się również objaśniać problemy 
mikroekonomiczne takie, jak sposób alokacji czasu osoby, zagadnienia dotyczące 
racjonalizacji zachowań rodziny - zawierania małżeństw, modelu dzietności czy 
wzorców kształcenia dzieci (Becker, Barro, 1988). 

Znaczący wkład do rozwoju teorii kapitału ludzkiego wnieśli ekonomiści 
związani z tzw. Chicago School, a zwłaszcza dwaj laureaci nagrody Nobla 
w dziedzinie ekonomii T.W. Schultz oraz G.S. Becker. Wynikiem prac tej grupy są 
liczne modele wyjaśniające różne - ekonomiczne i społeczne - aspekty zachowań 
ludzi za pomocą teorii kapitału ludzkiego. 

Niektóre wcześniejsze prace z zakresu teorii kapitału ludzkiego wywołały 
kontrowersje (np. próby stosowania funkcji produkcji w odniesieniu do gospodarstw 
domowych czy określanie ,,jakości" dzieci (Rosenzweig M.R., Schultz, 1983), tym 
niemniej dalszy rozwój tych badań przyniósł uznanie tej teorii jako istotnej 
dziedziny badawczej. 

W ostatnich latach pojęcie kapitału ludzkiego zostało zastosowane w nowym 
kontekście . Prace związane z wyceną wartości rynkowej firm doprowadziły do 
zdefiniowania i wyodrębnienia różnych rodzajów kapitału mających wpływ na 
wartość firmy (Edvinsson, Malone, 2001). W tych badaniach kapitał ludzki jest 
uwzględniany jako składnik tzw. kapitału intelektualnego warunkującego rozwój 
przedsiębiorstw. 

Kapitał intelektualny firmy został określony jako „posiadana wiedza, 
doświadczenie, technologia organizacyjna, stosunki z klientami i umiejętności 
zawodowe" (Edvinsson, Malone, 2001). W zaproponowanym przez Edvinssona 
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modelu wyznaczania rynkowej wartości firmy przyjęto, że kapitał intelektualny jest 
sumą kapitału ludzkiego i kapitału strukturalnego, rozumianego jako będące 

własnością firmy listy klientów, koncesje, systemy informacyjne itp. 

Szybki rozwój dziedziny zarządzania wiedzą spowodował, że w modelach 
zjawisk społeczno-gospodarczych obok kapitału rzeczowego w coraz większym 
stopniu uwzględnia się wspomniane nowe rodzaje kapitału - kapitał ludzki oraz 
kapitał społeczny. Te dwa ostatnie czynniki, w istotny sposób wpływające na 
nowoczesność gospodarki oraz łatwość dostosowywania się do rosnących wymagań 
w zakresie poziomu wiedzy i kwalifikacji, są trudne do jednoznacznego określenia 
oraz wyceny. W tej sytuacji niezbędne jest odwołanie się do opinii ekspertów (Bury, 
Wagner, 2000b, Nurmi, 1987) w przypadku konieczności szacowania parametrów 
modeli czy formułowania scenariuszy rozwoju. 

Dalsze rozważania dotyczą jedynie zagadnień związanych z próbami 
modelowania i szacowania zasobów kapitału ludzkiego. 

2. Wycena kapitału ludzkiego 

Ważny nurt zastosowań teoria kapitału ludzkiego dotyczy problemów 
związanych z oceną polityki państwa w dziedzinie nauki i edukacji (Behrman, King, 
2001, Lin Shuanglin, 1998). Próba oceny efektów tej polityki wymaga oszacowania 
poziomu kapitału ludzkiego będącego przedmiotem rozważań. 

Wycena kapitału ludzkiego jest trudnym problemem. Wynika to z faktu, że 
sama definicja nie jest w pełni jednoznaczna, brak jest wielkości bezpośrednio 
wyznaczających zasób kapitału ludzkiego, zaś wielkości pośrednio określające 

zasób kapitału ludzkiego są subiektywne i zazwyczaj trudne do ustalenia. 

Jak pisze Domański (1993) ,,w skali społecznej o wielkości akumulacji 
kapitału ludzkiego sądzi się przede wszystkim na podstawie udziału nakładów na 
kształcenie i ochronę zdrowia w dochodzie narodowym. Istnieje bardzo silna 
korelacja pomiędzy tymi wielkościami a zdolnością kraju do długofalowego wzrostu 
i poprawy miejsca w międzynarodowym podziale pracy". 

W literaturze znane są dwa zasadnicze podejścia do zagadnienia szacowania 
kapitału ludzkiego. Pierwsze z nich wiąże się z wyznaczaniem zdyskontowanej 
wartości oczekiwanych przyszłych dochodów uzyskanych w wyniku zwiększenia 
poziomu kwalifikacji czy doświadczenia zawodowego (Jorgenson, Yun Kun
Young,1990). 

Drugie podejście dotyczy szacowania kosztów zdobycia wykształcenia, 

umiejętności i zdolności do pracy (Schultz, 1970). 

Wyniki prezentowane w niniejszej pracy stanowią próbę wykorzystania 
obydwu podejść. 
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3. Modelowanie kapitału ludzkiego 

Modele kapitału ludzkiego mogą być formułowane w skali zarówno makro, 
jak i mikroekonomicznej . Próbowano oceniać zasoby kapitału ludzkiego 
w odniesieniu do poszczególnych jednostek bądź społeczeństwa (Jorgenson, Yun 
Kun-Young, 1990, Schultz, 1970). 

Z uwagi na fakt, że akumulacja kapitału ludzkiego ma miejsce przede 
wszystkim w rodzinie (Anderson, Miller, 2003) oraz ze względu na dostępność 
danych statystycznych w pracach prowadzonych w tym zakresie w IBS PAN (Bury, 
1998, Bury, Wagner, 200 I) przyjęto, że model kapitału ludzkiego jest konstruowany 
dla rodziny. Na podstawie uzyskanych wyników można podejmować próby 
formułowania wniosków ogólnych dotyczących polityki edukacyjnej państwa. 

Dostępne dane (Living Conditions of the Population in 2001, Statistical 
Yearbook of the Republic of Poland, 2002), pochodzące z badań budżetów 
gospodarstw domowych, wskazują na istnienie zależności dochodów rodziny od 
poziomu wykształcenia głowy rodziny. Należy dodać, że wyniki badań budżetów 
gospodarstw domowych podawane są m.in. dla wybranych typów rodziny 
biologicznej, tzn. dla rodziny z określoną liczbą dzieci na utrzymaniu. Prezentowane 
dane dotyczą rodziny z dwojgiem dzieci . 
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Rysunek 1 

Na rysunku I przedstawiono dochody rodziny w funkcji nakładów na 
wykształcenie i edukację; dane dotyczą lat 1995 - 2001 (w cenach stałych 1995), 
przy czym przedstawiono razem dane dotyczące poziomu wykształcenia głowy 
rodziny (wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe, podstawowe). Generalnie 
zaobserwowano dodatnią korelację poziomu wykształcenia i dochodów rodziny. 
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Ponadto, im wyższy był poziom wykształcenia głowy rodziny, tym większy był 
udział wydatków na edukację w budżecie rodziny. 

Na podstawie powyższych danych sformułowano wniosek, że w ogólnym 
przypadku wielkość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę może być opisywana 
zależnością logistyczną od inwestycji w kapitał ludzki rodziny. Rozważano dwa 
typy krzywej logistycznej : 

a-d 
z czterema parametrami y(x) = b + d 

1+(:) 
(1) 

oraz z trzema parametrami y(x) = Po_ 
1 + Pie p,x 

(2) 

Ze względu na łatwość interpretacji parametrów zaproponowano ponadto 
uproszczoną postać omawianej zależności : 

y(x) = 

35000 

30000 
a. 

25000 

20000 

15000 

d, 

d, + a, -d, (x - bJ 
c, - b, 

d , + (a, - d, ) = a, 

dla x < b, 

dla x > c, 

d. 
10000 

5000 
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o 100 200 bs 300 400 
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Rysunek 2 
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W omawianym modelu przyjęto, że poziom kapitału ludzkiego jest mierzony 
wielkością dochodów uzyskiwanych w wyniku nakładów ponoszonych na 
kształcenie i zdobywanie lub podwyższanie .kwalifikacji. Ponieważ brak jest danych 
bezpośrednio odzwierciedlających zależność uzyskiwanych dochodów od nakładów 
ponoszonych na powiększanie kapitału ludzkiego przyjęto założenie, że przyrost 
dochodów zależy od inwestycji w kapitał ludzki. 

o dla X< bs 

~y(x) = as - ds 
dla bs :s; X :s; c, 

c, -b, 
(4) 

o dla x > c, 

przyrost dochodów 

:i -,----,-I , -l , -1, ------, 
200 ~00 400 500 600 5 700 800 900 O 100 

inwestycje w kapitał ludzki 

Rysunek3 

Wykorzystując wcześniejsze doświadczenia autorów (Bury, 1998, Bury, Wagner, 
2001 ), związane z modelowaniem kapitału ludzkiego rodziny z zastosowaniem 
funkcji użyteczności , zaproponowano model z następującymi równaniami 
bilansowymi: 

gdzie f(~~,) jest dana wzorem 

gdzie 

(5) 

(4) 

(6) 

Mt - zasób kapitału ludzkiego wyrażony jako wielkość rozporządzalnego 

dochodu rodziny, 

Bt - kapitał finansowy (oszczędności), 

I~ - inwestycje w kapitał ludzki, 

Ct - konsumpcja. 
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(7) 

gdzie 

E - wielkość kredytu zaciąganego na cele edukacyjne, 

P(t) - funkcja spłat kredytu. 

Zadanie optymalizacji jest sformułowane następująco 

(8) 

z ograniczeniami (5) - (7). 

U(Cc ,I~) jest funkcją użyteczności rodziny. Przyjęto standardowe założenia 
odnośnie funkcji użyteczności: ściśle rosnąca, quasi-wklęsła oraz dwukrotnie 
różniczkowalna. Ponadto założono, że jest ona addytywna względem obu 
argumentów. Oznacza to, że funkcja użyteczności rodziny jest sumą funkcji 
użyteczności rodziców związanej z wydatkami na konsumpcję (należy również 

rozważyć potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez rodziców, a co za tym idzie 
dodatkowe inwestycje w kapitał ludzki) oraz funkcji użyteczności dzieci związanej 
z wydatkami na konsumpcję oraz wykształcenie i edukację. Zakłada się również, że 
rodzice są altruistyczni i egalitarni w stosunku do dzieci. 

Równanie (5) oznacza, że przyrost dochodów rodziny następuje w wyniku 
nabywania i podnoszenia kwalifikacji, czyli powiększania zasobów kapitału 

ludzkiego. Aby tak się stało, inwestycje w kapitał ludzki muszą osiągnąć pewną 
wymaganą wielkość. Ponadto, efekt inwestycji w kapitał ludzki pojawia się dopiero 
po pewnym czasie czasie ('t). Istotny jest również współczynnik deprecjacji kapitału 
ludzkiego oH. Rozwój nauki i techniki powoduje, że wiedza i kwalifikacje nabyte 
wcześniej stopniowo ulegają dezaktualizacji. W tej sytuacji niezbędne jest dalsze 
inwestowanie w kapitał ludzki. Parametry te - kluczowe dla modelu - są trudne do 
oszacowania, podobnie jak parametry związane z zaciąganiem i spłatą kredytów na 
edukację oraz funkcja dyskonta ~1• W związku z tym niezbędne jest zasięgnięcie 
opinii ekspertów (Bury, Wagner, 2000 a, b) w celu zarówno oszacowania 
wybranych parametrów modelu, jak i opracowania scenariuszy rozwoju. 

4. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono propozycję oceny zasobów kapitału ludzkiego na 
poziomie rodziny. Przełożenie tych wyników na poziom makroekonomiczny wydaje 
się być trudne. Tym niemniej wnioski, jakie można wyciągnąć z analizy zachowań 
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gospodarstw domowych mogą stanowić przesłankę do sformułowania założeń 

polityki państwa w sferze edukacji - subsydiowania edukacji na poziomie 
globalnym poprzez wprowadzenie preferencyjnych kredytów lub stypendiów oraz 
na poziomie gospodarstw domowych np. przez politykę umarzania kredytów 
edukacyjnych w zależności od wyników kształcenia. 

Inne problemy, jakie mogą być rozwiązywane przy pomocy przedstawionego 
modelu to próba analizy wpływu polityki podatkowej państwa na decyzje rodziny 
odnośnie oszczędności oraz inwestycji w kapitał ludzki. Zagadnienia te były 

rozważane w licznych pracach (Hendricks, 2001, Peccorino, 1993). Analizowano 
różne rodzaje podatków (dochodowy, konsumpcyjny), rodzaje skal podatkowych 
(liniowa, progresywna) (Hendricks, 2001) oraz ich wpływ na akumulację kapitału 
rzeczowego w mniejszych i większych przedsiębiorstwach oraz kapitału ludzkiego -
zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w gospodarstwach domowych (Stokey, Rebelo, 
1995). 
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