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Synopsis. Współcześnie coraz częściej spotkamy się z pojęciem kapitału ludzkiego oraz zasobów wiedzy, głównie 
w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. Są to istotne czynniki rozwoju, w znacznym stopniu warunkujące funk-
cjonowanie nie tylko przedsiębiorstw, ale i regionów. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej prac dotyczących 
tego kapitału, w tym zwłaszcza jego wpływu na innowacyjność i konkurencyjność. Wśród obszarów oddziaływania 
na jakość kapitału ludzkiego w regionach, warto zwrócić uwagę na znaczącą rolę pracy zawodowej i zdobywanego 
doświadczenia z punktu widzenia aktywności zawodowej mieszkańców regionu.

Wstęp
Kapitał ludzki, zasoby wiedzy, jak również proces ich zdobywania są nieodłączną częścią procesów 

gospodarczych. Są to niezwykle istotne czynniki rozwoju, warunkujące w znacznym stopniu funkcjono-
wanie zarówno przedsiębiorstw, jak też całych gospodarek. Potrzeba zwiększania wiedzy i umiejętności 
dzięki edukacji i dokształcanie poprzez doświadczenie zdobyte podczas wykonywanej pracy, pozwalają 
na lepsze wykorzystywanie czynników produkcji, wzrost innowacyjności i konkurencyjności.

W literaturze z zakresu ekonomii pojawiają się różne defi nicje kapitału ludzkiego. Według Sadow-
skiego  w skład kapitału ludzkiego wchodzą: wiedza, umiejętności zawodowe, stan zdrowia wraz z 
umiejętnością jego wykorzystania, znajomość obsługi komputerów, znajomość języków obcych, gotowość 
do kontaktów i związana z tym elastyczność względem różnych kultur i stylów życia [Sadowski 2005]. 
Obok podstawowego „elementu” kapitału ludzkiego – wiedzy – w tym także umiejętności, zdolności 
i zdrowia, wśród właściwości człowieka charakteryzujących kapitał warto wskazać również na przed-
siębiorczość [Czyżewski i in. 2010], kreatywność oraz otwartość na wiedzę [Mempel-Śnieżyk 2008]. 
W jednym z raportów Banku Światowego stwierdzono, że źródłem 2/3 bogactwa narodów jest kapitał 
ludzki i społeczny [Monitoring Enviromental... 1995].

Kapitał ludzki można rozpatrywać jako bardzo cenny zasób również na poziomie regionu [Czysz-
kiewicz, Molewicz 2006]. Współcześnie traktowany jest jako nowy czynnik produkcji, który zwiększa 
produktywność innych zasobów [Gawlikowska-Hueckel 2003]. O jego znaczeniu decyduje m.in. to, że w 
gospodarce opartej na wiedzy nie liczy się już tania siła robocza, lecz wykwalifi kowany i wykształcony 
personel [Kotarski 2008]. Nie liczy się już tylko dostęp do wiedzy, ale przede wszystkim umiejętność jej 
wykorzystania – umiejętność, którą ma właśnie człowiek [Mempel-Śnieżyk 2008]. To właśnie poziom 
posiadanej przez człowieka wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystania, zwiększają dostępność wiedzy i 
informacji oraz co jest niezmiernie ważne, sprzyjają powstawaniu nowych jej zasobów [Przygodzki 2005]. 

Analizując zagadnienie inwestycji w kapitał ludzki i kwestię wykorzystania jego zasobów, warto 
zwrócić uwagę na rolę aktywności zawodowej1. W szczególności wśród inwestycji w ten kapitał, wskazuje 
się m.in. rolę doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności. Ekonomiści wyróżniają wiele 
kategorii działań poprawiających jakość kapitału ludzkiego. Wśród inwestycji w ten kapitał, zwiększa-
jących jego zasoby, wskazują m.in.: usługi oraz wszelkiego rodzaju udogodnienia związane z ochroną 
zdrowia, szkolenia i zdobywanie doświadczenia w pracy zawodowej [Cichy, Malaga 2007], formalne 
kształcenie szkolne, migracje i badania naukowe. W obszarze inwestycji w kapitał ludzki można zatem 
dostrzec także rolę aktywności zawodowej ludzi. 
1 Ludność aktywna zawodowo obejmuje osoby, uznane za pracujące lub bezrobotne, ale które np. aktywnie poszukują 

pracy lub są gotowe ją podjąć. Natomiast współczynnik aktywności zawodowej to „procentowy udział aktywnych 
zawodowo danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej kategorii”.
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Rola aktywności zawodowej w rozwijaniu zasobów kapitału ludzkiego pozwala nabyć wiele prak-
tycznych umiejętności. Ponadto, może w różnym stopniu, w zależności od dziedziny i zajmowanych 
przez ludzi stanowisk, sprzyjać zdobywaniu wiedzy niedostępnej dla wszystkich, tzw. wiedzy ukrytej 
(ang. tacit knowledge)2. Jest to wiedza fachowa, specjalistyczna, którą mają tylko niektórzy pracownicy i 
która stanowi źródło przewagi konkurencyjnej [Przybyszewski 2007].  Sama obecność wysokiej jakości 
kapitału ludzkiego w regionie, nie jest mimo wszystko wystarczająca, gdyż występowanie cennego zasobu 
na danym obszarze nie gwarantuje rozwoju. Zasób ten musi bowiem zostać rzeczywiście wykorzystany 
w procesie rozwoju, w drodze podejmowania działań społeczno-gospodarczych [Jewtuchowicz 2005]. 
Tym samym m.in. właśnie aktywność zawodowa mieszkańców regionu sprzyja wykorzystaniu ich wie-
dzy i umiejętności, czyli kapitału ludzkiego. Dlatego celem artykułu była próba oceny zróżnicowania 
województw Polski pod względem zasobów kapitału ludzkiego oraz aktywności zawodowej.

Metodyka i materiał badawczy
Rozważając determinanty jakości kapitału ludzkiego w makroskali można zaproponować klasyczny 

podział uwarunkowań [Berbera 2006]:
 – ekonomiczne – poziom i tempo zmian rozwoju gospodarczego, system organizacji gospodarki, po-

lityka państwa, procesy integracyjne i globalizacyjne,
 – demografi czne – struktura ludności, przyrost naturalny, gęstość zaludnienia, procesy migracyjne,
 – społeczne – wartości i normy, relacje międzyludzkie, struktura społeczna, styl życia,
 – przyrodnicze – położenie geografi czne, stan i jakość środowiska naturalnego.

Traktowanie kapitału ludzkiego w szerokim sensie wymaga aby wraz z wiedzą i umiejętnościami brać 
pod uwagę zdrowie i kondycję psychofi zyczną. Wpływ środowiska naturalnego na zdrowie opisywany 
jest szeroko i poparty licznymi dowodami kierunkiem badań [Hazardous waste... 1991, Intergrating 
Environment... 2007]. W związku z tym wszelkie działania mające na celu poprawę stanu środowiska 
naturalnego w bezpośredni sposób oddziałują na jakość kapitału ludzkiego. Ilościowy opis uwarunkowań 
jakości kapitału ludzkiego powinien zatem opierać się na miernikach reprezentujących:
 – edukację i naukę,
 – służbę zdrowia,
 – stan środowiska naturalnego,
 – stan rynku pracy,
 – dostępność do nowoczesnych technologii,
 – działalność administracji publicznej.

Do opisu jakości kapitału ludzkiego przyjęto następujący zestaw mierników:
x1 – przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym (zł),
x2 – wyposażenie w telefon komórkowy (% ogółu gospodarstw),
x3 – wyposażenie w komputer osobisty (% ogółu gospodarstw),
x4 – wyposażenie w komputer osobisty z dostępem do Internetu (% ogółu gospodarstw),
x5 – uczniowie szkół podstawowych uczący się języka angielskiego nadobowiązkowo (% uczniów),
x6 – liczba komputerów w szkołach podstawowych (na 1000 uczniów),
x7 – współczynnik skolaryzacji brutto w liceach ogólnokształcących,
x8 – jednostki prowadzące działalność badawczo-rozwojową (na 10 tys. ludności),
x9 – nakłady na działalność badawczo-rozwojową (zł na osobę),
x10 – liczba łóżek w szpitalach (na 10 tys. ludności),
x11 – liczba lekarzy (na 10 tys. ludności),
x12 – ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi oczyszczane
        chemicznie i biologicznie (% ścieków wymagających oczyszczania),
x13 – zanieczyszczenia gazowe bez CO2 zatrzymane w urządzeniach do redukcji (% zanieczyszczeń),
x14 – odpady wytworzone unieszkodliwione (% zanieczyszczeń),
x15 – powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (m2 na mieszkańca),
x16 – ludność w wieku produkcyjnym (%),
x17 – liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowana w systemie REGON (na 10 tys. ludności),
x18 – wydatki budżetów samorządów lokalnych na oświatę i wychowanie (zł na osobę),
x19 – wydatki budżetów samorządów lokalnych na ochronę zdrowia (zł na osobę).

2 Wiedza ukryta w przeciwieństwie do wiedzy jawnej, skodyfi kowanej (ang. codifi ed knowledge) jest trudna bądź niemoż-
liwa do skodyfi kowania. Szerzej: M. Kolarz, Znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce 
i organizacji. [W:] Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, B. Kożusznik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2005, s. 80
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Wybór cech diagnostycznych oparto o kryterium wysokiej zmienności przestrzennej i braku nadmiernego 
skorelowania cech. Ostatecznie do dalszych badań empirycznych przyjęto następujący zestaw zmiennych:

z1 – przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym (zł),
z2 – uczniowie szkół podstawowych uczący się języka angielskiego nadobowiązkowo (% uczniów),
z3 – współczynnik skolaryzacji brutto w liceach ogólnokształcących,
z4 – jednostki prowadzące działalność badawczo-rozwojową (na 10 tys. ludności),
z5 – nakłady na działalność badawczo-rozwojową (zł na osobę),
z6 – liczba lekarzy (na 10 tys. ludności),
z7 – ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi oczyszczane

             chemicznie i biologicznie (% ścieków wymagających oczyszczania),
z8 – zanieczyszczenia gazowe bez CO2 zatrzymane w urządzeniach do redukcji (% zanieczyszczeń),
z9 – odpady wytworzone unieszkodliwione (% zanieczyszczeń),
z10 – powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (m2 na mieszkańca),
z11 – liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowana w systemie REGON (na 10 tys. ludności),
z12 – wydatki budżetów samorządów lokalnych na oświatę i wychowanie (zł na osobę),
z13 – wydatki budżetów samorządów lokalnych na ochronę zdrowia (zł na osobę).
Na podstawie powyżej omówionych cech zbudowano syntetyczną miarę pozwalającą na ocenę jakości 

kapitału ludzkiego. W tym celu posłużono się jedną z metod wielowymiarowej analizy statystycznej, 
która umożliwia analizę zróżnicowania przestrzennego. Metoda ta pozwala na liniowe uporządkowanie 
obiektów ze względu na kształtowanie się badanego zjawiska. Zmienne potraktowano jako równopraw-
ne, przyjmując system wag jednostkowych. Dane statystyczne, na podstawie których przeprowadzona 
zostanie analiza tworzą macierz:
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gdzie:
xij – wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie przestrzennym.
Zestawione w macierzy obserwacji zmienne, opisując różne właściwości jednostek są zwykle nieporów-

nywalne, mają różne rzędy wielkości i wyrażone są w różnych mianach. W celu wyznaczenia zmiennej synte-
tycznej, która umożliwi dokonanie oceny województw oraz porównanie ich między sobą, dokonano kolejno:
 – przekształcenia zmiennych za pomocą transformacji:
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gdzie: 
zij  – unormowane wartości przekształconych zmiennych diagnostycznych, takie, że:
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 – agregacji zmiennych unormowanych, stosując addytywną funkcję agregacji:
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gdzie:
Qi – wartość zmiennej syntetycznej dla i-tego województwa,
ωj – waga j-tej zmiennej diagnostycznej,
zij – wartość zmiennej znormalizowanej.
Dokonano również uporządkowania badanych obiektów pod względem poziomu aktywności zawodo-

wejwykorzystując współczynnik aktywności zawodowej, tzn. „procentowy udział aktywnych zawodowo 
w ogólnej liczbie ludności”.
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Wyniki badań
Analizy dokonano w podziale na województwa. Badaniem objęto 2008 rok. Dzięki zastosowaniu 

omówionej metody dokonano hierarchizacji obiektów według wartości iQ , jako wartości syntetycznego 
miernika opisującego jakość kapitału ludzkiego i aktywność zawodową w poszczególnych województwach. 

W celu porównania dwóch układów kolejnościowych jakości kapitału ludzkiego i aktyw-
ności zawodowej mieszkańców uzyskanych w badaniach wykorzystano współczynnik kore-
lacji rang Spearmana. Wartość współczynnika wynosiła rs ≈ 0,503 i była statystycznie istotna. 
Wartość funkcji testowej oraz wartość krytyczna wynoszą odpowiednio: 177,21  nru s ; 
u0,05 = 1,960, co oznacza, że │u│ > u0,05.

Tabela 1. Wartości miernika syntetycznego jakości kapitału 
ludzkiego
Table 1. Meter values   of the synthetic quality of human capital
Województwo/
Province

Wartość miernika syntetycznego/
Value of synthetic meter

Mazowieckie 9,21
Dolnośląskie 7,53
Łódzkie 7,13
Zachodniopomorskie 6,60
Świętokrzyskie 6,20
Lubelskie 5,72
Małopolskie 5,51
Pomorskie 5,15
Wielkopolskie 4,98
Lubuskie 4,82
Opolskie 4,34
Podkarpackie 4,22
Podlaskie 4,11
Kujawsko-pomorskie 4,06
Warmińsko-mazurskie 4,05
Śląskie 3,37
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 2. Aktywność zawodowa
Table 2. Economic activity
Województwo/
Province

Wskaźnik aktywności 
zawodowej/Index of 

economic activity
Mazowieckie 58,9
Świętokrzyskie 56,6
Łódzkie 55,3
Lubelskie 55,2
Wielkopolskie 55,0
Podkarpackie 54,7
Podlaskie 54,6
Małopolskie 53,6
Dolnośląskie 52,9
Pomorskie 52,7
Kujawsko-pomorskie 52,4
Lubuskie 52,4
Śląskie 51,7
Warmińsko-mazurskie 51,3
Opolskie 51,2
Zachodniopomorskie 50,4
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Wnioski
Bezsprzecznym liderem pod względem jakości kapitału ludzkiego jest województwo mazowieckie. 

Jest to wynikiem plasowania się tego województwa w większości omawianych cech w grupie obiektów 
przyjmujących największe wartości. Na przeciwnym biegunie znalazło się województwo śląskie. Siedem 
obiektów osiągnęło wartość miernika powyżej średniej, a zmienność wartości syntetycznej wyniosła 
około 30%.

Zwracając uwagę na rolę aktywności zawodowej z punktu widzenia rozwoju i wykorzystania kapitału 
ludzkiego, warto także zbadać jej poziom. Współczynnik aktywności zawodowej dla Polski wynosił 
54,2%, zatem siedem spośród województw wykazało się wyższą wartością tego wskaźnika, a zróżnico-
wanie obiektów pod względem badanego zjawiska było niewielkie (ok. 4%).

Kapitał ludzki jest z pewnością ważnym zasobem każdego regionu. Istotne zatem jest podejmowanie 
przez instytucj i władze regionów, działań sprzyjających poprawie jego jakości, w tym także zwiększania 
aktywności zawodowej mieszkańców.
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Summary
The article presents the role of human capital and the importance of inhabitants’ economic activity in provinces. 

For this purpose it was used synthetic indicator with the help of one of non-model methods formulas, which is additive 
aggregation function.
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