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22.1. Wprowadzenie 
 
Kapitał ludzki jest zasobem, który coraz cz��ciej wymieniany jest, jako jeden z 
podstawowych czynników rozwoju gospodarczego. Literatura przedmiotu pod-
kre�la znaczenie kapitału ludzkiego w wielu procesach dokonuj�cych si� w ró�-
nych dziedzinach dynamicznie rozwijaj�cej si� gospodarki. Wydaje si�, �e mo�-
na wyodr�bni� kilka kluczowych obszarów, gdzie ta rola jest szczególnie uwy-
puklona.  

Pierwszy taki obszar zwi�zany jest z procesem wzrostu gospodarczego. W 
modelach wzrostu gospodarczego m.in. autorstwa P. Romera i R. Lucasa głów-
nym czynnikiem wzrostu i przewagi konkurencyjnej jest kapitał ludzki. W przy-
padku tych teorii podkre�lana jest kluczowa rola kapitału ludzkiego w kształto-
waniu poziomu rozwoju i �ycia społecze�stwa.  

Drugi obszar zwi�zany jest z przedsi�biorstwem, gdzie kapitał ludzki trakto-
wany jest jako element kapitału intelektualnego, który stanowi o warto�ci firmy 
na rynku. Kolejne dwa obszary s� niezmiernie istotne z punktu widzenia roz-
woju gospodarki opartej na wiedzy. Pierwszy z nich zwi�zany jest z procesem 
tworzenia, przekazywania i wykorzystania wiedzy w gospodarce, natomiast dru-
gi – z procesem przyswajania i adaptacji nowych technologii. 

Celem pracy jest wskazanie i omówienie istniej�cych barier rozwoju i wyko-
rzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy co w konsekwencji wpływa na de-
precjacj� tego zasobu jak równie� utrat� korzy�ci płyn�cych z jego wykorzysta-
nia w wy�ej wymienionych obszarach. 
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22.2. Czynniki kształtuj�ce kapitał ludzki  
 

Kapitał ludzki jest zasobem kształtowanym w długim okresie czasu. O jego ilo-
�ci decyduje sytuacja demograficzna kraju, natomiast o jako�ci – szereg mocno 
zró�nicowanych czynników. Zwi�zane jest to z charakterem tego zasobu, sposo-
bem jego ujmowania i definiowania. W literaturze funkcjonuje cały szereg roz-
maitych definicji tego zasobu. Nie ma jednej, przyj�tej za wła�ciw� i najlepiej 
oddaj�c� istot� tego poj�cia. Najcz��ciej kapitał ludzki kojarzony jest z wiedz�, 
do�wiadczeniem, zdrowiem, siłami witalnymi, umiej�tno�ciami, kwalifikacjami. 
Wydaje si� wiec zasadne podzielenie czynników, które kształtuj� kapitał ludzki 
na pewne, tematyczne grupy.  
1. Pierwsza grupa zwi�zana jest z szeroko rozumian� edukacj�. W skład tej 

grupy mog� wchodzi� m.in. wska�niki:  
� skolaryzacji na wszystkich poziomach kształcenia,  
� wydatki publiczne na edukacj�,  
� liczba lat po�wi�conych na nauk�,  
� liczba uczniów przypadaj�ca na jednego nauczyciela na poziomie szkoły 

podstawowej itp.  
2. Druga grupa zwi�zana jest z nauk� i wysokimi technologiami. Do grupy tej 

mo�na zaliczy� m.in.: 
� wydatki na B+R,  
� zatrudnienie w B+R na jeden milion mieszka�ców,  
� liczba zarejestrowanych patentów,  
� liczba komputerów na 1000 osób,  
� u�ytkownicy Internetu na 1000 osób,  
� udział eksportu wysokich technologii w produkcji na eksport.  

3. Wska�nik wydatki na zdrowie, jako procent PKB, mo�e reprezentowa� grup� 
trzeci� – zdrowie.  

4. Natomiast w grupie czwartej – rynek pracy – reprezentatywn� zmienna wy-
daje si� by� stopa zatrudnienia. 

 
Czynniki znajduj�ce si� w trzech pierwszych grupach zwi�zane s� z procesem 
kreacji kapitału ludzkiego, natomiast czynnik z czwartej grupy zwi�zany jest z 
wykorzystaniem tego zasobu w praktyce. Podział na grupy i wybór poszczegól-
nych wska�ników nie jest definitywny i stanowi tylko pewn� propozycj� uj�cia 
czynników determinuj�cych rozwój kapitału ludzkiego. 
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22.3. Edukacja a rozwój kapitału ludzkiego w Polsce 
 

Du�� rol� w kształtowaniu kapitału ludzkiego odgrywa szeroko rozumiana edu-
kacja. Rozwój powszechnej edukacji w Polsce przebiegał w stosunku do innych 
krajów zachodniej Europy ze znacznym opó�nieniem.1  

Akty prawne, ustanawiaj�ce Wspólnoty Europejskie, nie zawieraj� postano-
wie� bezpo�rednio odnosz�cych si� do edukacji. WE nie zagwarantowały sobie 
w Traktacie Rzymskim z 1957 roku �adnych kompetencji w tej dziedzinie, uzna-
j�c j� za dziedzin� narodow�, �ci�le zwi�zan� z kultur� i tradycj� poszcze-
gólnych pa�stw członkowskich. W latach 70. XX wieku zacz�to odczuwa� po-
trzeb� współpracy w dziedzinie edukacji, jednak nadal postulowano utrzymanie 
autonomii w tym zakresie. 

Zmiana w tej dziedzinie nast�piła w 1991 roku w Maastricht. Nadal uznano, 
�e ka�dy kraj pozostaje całkowicie niezale�ny w swojej polityce szkolnej, a ka�-
dy system zachowuje swoje specyficzne cechy: 

 
Wspólnota przyczynia si� do podnoszenia poziomu o�wiaty zach�caj�c pa�stwa 
członkowskie do współpracy, i, je�li to konieczne, wspieraj�c i uzupełniaj�c ich 
działalno��, jednocze�nie całkowicie respektuj�c odpowiedzialno�� pa�stw 
członkowskich za tre�� nauczania, organizacj� systemów o�wiatowych i ich ró�-
norodno�� kulturow� i j�zykow�. (Traktat…, 1992, art. 126) 
 

Proponowane �rodki to pomoc i programy wspólnotowe. W dziedzinie edukacji, 
kształcenia zawodowego i kształcenia młodzie�y art. 126 oraz art. 127 Traktatu 
z Maastricht wprowadzaj� poj�cie subsydiarno�ci, której celem jest współpraca 
mi�dzy pa�stwami członkowskimi i – w razie potrzeby – wspieranie ich działa� 
(Traktat…, 1992, rozdz. 3). Europejskie standardy w edukacji nale�y rozumie� 
jako „wspóln�” jako�� edukacji w Europie. 

Dokument ten ponadto zach�ca kraje członkowskie do współpracy i podno-
szenia jako�ci kształcenia. W ramach zjednoczonej Europy istnieje mo�liwo�� 
przepływu ludzi, wiedzy, kapitału. W zasadzie ludzie mog� wybiera� miejsce 
zamieszkania i pracy. Stanie si� to faktem, gdy ludzie b�d� posiadali porówny-
waln� wiedz� i kwalifikacje, które pozwol� im odnale�� si� w dowolnym kraju 
w UE. Temu ma słu�y� polityka edukacyjna wewn�trz kraju, wspomagana ró�-
nego rodzaju programami edukacyjnymi, utworzonymi z inicjatywy UE i do-
st�pnymi dla członków UE, w tym równie� dla Polski. 

                                                      
1 Polska pozbawiona w XIX wieku pa�stwowo�ci, nie miała odpowiednich warunków do rozwoju 
narodowego systemu edukacji. Zacz�ł si� on rozwija� dopiero w latach 20. i 30. XX wieku. 
Dopiero po II wojnie �wiatowej zlikwidowano analfabetyzm i upowszechniono szkolnictwo 
podstawowe. Na potrzeby przyspieszonej industrializacji dynamicznie rozwijało si� szkolnictwo 
zawodowe. W latach 90. nast�piła restrukturyzacja wykształcenia �redniego w kierunku ogólnego i 
jednocze�nie dynamicznie rozwijało si� szkolnictwo wy�sze. 
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Współpraca mi�dzy członkami UE w coraz wi�kszym stopniu obejmuje kultur� i 
edukacj�. Nadal jednak w przewa�aj�cej cz��ci pozostaj� one obszarem zare-
zerwowanym dla narodowej ró�norodno�ci i specyfiki. Wielo�� i ró�norodno�� 
rozwi�za� edukacyjnych jest wynikiem uwarunkowa� historycznych, które od-
działywaj� nadal na systemy szkolne poszczególnych pa�stw, nadaj�c im spe-
cyfik� narodow�.  

W zwi�zku z tym, i� kształcenie społecze�stwa pozostaje w gestii poszcze-
gólnych pa�stw członkowskich, w Polsce problemy zwi�zane ze sfer� edukacji, 
w tym m in. zwi�zane ze swobodnym dost�pem do edukacji, regionalnym zró�-
nicowaniem poziomu wykształcenia oraz finansowaniem edukacji, uzale�nione 
s� od aktualnej polityki edukacyjnej pa�stwa. System edukacji, poprzez kształ-
cenie populacji, wytwarza dla rynku pracy dobro o ogromnej warto�ci. S� to 
kwalifikacje b�d�ce elementem kapitału ludzkiego. Relatywnie niskie kwalifika-
cje ludno�ci pracuj�cej w Polsce odzwierciedlaj� historyczne opó�nienia w pro-
cesie modernizacji polskiego społecze�stwa, jak i jednostronn� polityk� eduka-
cyjn� prowadzon� w okresie PRL-u oraz niedocenianie potrzeby reformy eduka-
cji w okresie transformacji.  

Rezultatem dziedzictwa historycznego jest brak kwalifikacji u najstarszej ge-
neracji ludno�ci. S� to roczniki obecnie w wieku emerytalnym, w wi�kszo�ci ko-
rzystaj�ce z przywileju wcze�niejszej emerytury (Golimowska, 2000, s. 115). 
Wydaje si� to wła�ciw� polityk�, poniewa� zastosowanie aktywnych instru-
mentów rynku pracy (szkolenia) nie przyniosłoby wymiernych rezultatów. 
Dziedzictwem polityki edukacyjnej PRL-u jest wykształcenie zasadnicze zawo-
dowe. Ten typ wykształcenia podyktowany był przez rynek pracy, który potrze-
bował du�ej liczby robotników wykwalifikowanych. Masowy rozwój zasadni-
czych szkół zawodowych w latach 1949-1978 był odpowiedzi� na to zapotrze-
bowanie. Konsekwencje takiej polityki edukacyjnej s� równie� widoczne obec-
nie w postaci �redniego pokolenia maj�cego tylko wykształcenie zasadnicze za-
wodowe. Ta grupa zawodowo czynnych ma du�e trudno�ci na rynku ze wzgl�du 
na w�skoprofilowe wykształcenie, cz�sto w specjalno�ciach obecnie przesta-
rzałych. Nie mog� znale�� pracy, mimo i� istnieje zapotrzebowanie na robotni-
ków wykwalifikowanych. 

Problem polega na niedostosowaniu poda�y i popytu na prace robotnika wy-
kwalifikowanego pod wzgl�dem specjalno�ci i jako�ci uzyskanych kwalifikacji 
(Golinowska, 2000, s. 122). Jest on zło�ony, poniewa� z jednej strony istotna 
wydaje si� reforma szkolnictwa zawodowego wraz z podniesieniem jego po-
ziomu do �redniego, a z drugiej – istnieje wyzwanie przeszkolenia pracuj�cych z 
ju� uko�czon�, tradycyjn� szkoł� zawodow�. Rysuje si� tu problem ze społeczn� 
akceptacj� uzupełniania kwalifikacji – generalnie jest ona mała. W zwi�zku z 
czym powszechna „koncepcja edukacji ustawicznej”, popularna na zachodzie 
Europy, na gruncie polskim ma trudno�ci z przyj�ciem si�, mimo, i� ze strony 
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pa�stwa została opracowana Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do 
roku 2010 (Strategia…, 2003). Główny ci��ar finansowy kształcenia ustawicz-
nego ponosz� pracownicy i pracodawcy (Strategia…, 2003, 2005). Strategia ta 
zakłada równie�, �e realizacja idei budowania społecze�stwa wiedzy jest mo�-
liwa poprzez nadanie w Polsce odpowiedniej rangi koncepcji kształcenia si� 
przez całe �ycie. Koncepcja ta obejmuje rozwój indywidualny i rozwój cech 
społecznych we wszystkich formach i kontekstach społecznych, czyli w szko-
łach i placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia 
dorosłych oraz w ramach kształcenia incydentalnego, a wi�c w domu, w pracy, 
w społeczno�ci. Podkre�la si� w niej potrzeb� przygotowania i zach�cania 
wszystkich dzieci do nauki przez całe �ycie, ju� od wczesnego wieku. Koncep-
cja ta ukierunkowuje działania w taki sposób, by zapewni� odpowiednie mo�li-
wo�ci wszystkim: osobom dorosłym, pracuj�cym i bezrobotnym, czyli wszyst-
kim, którzy musz� przekwalifikowa� si� lub podnie�� swoje kwalifikacje. 

Na podstawie analizy literaturowej mo�na z du�ym prawdopodobie�stwem 
stwierdzi�, �e barier� rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce jest system kształce-
nia, jako cało��. Wydaje si�, �e niezb�dne jest jego dostosowanie do wymaga� 
rynku pracy. Po��dany byłby wzrost elastyczno�ci rynku usług edukacyjnych 
poprzez tworzenie kierunków studiów kształc�cych ludzi w zawodach prefero-
wanych przez rynek pracy. Realizacja tak szeroko zakrojonego zadania wydaje 
si� mo�liwa przy pomocy ci�głego monitorowania rynku pracy na terenie całego 
kraju i na bazie zdobytych informacji – tworzenie prognoz po��danych zawo-
dów przyszło�ci. Polska jest w trudniejszej sytuacji, ni� wi�kszo�� krajów UE, 
poniewa� jest krajem z relatywnie niskim poziomem rozwoju kraju, którego wy-
razem jest mi�dzy innymi ci�gle niekorzystna struktura wykształcenia ludno�ci 
(UNDP, 2004, s. 63). 

 
 

22.4. Bezrobocie jako główna bariera absorpcji kapitału ludzkiego w Polsce 
 

Dynamicznie rozwijaj�cy si� rynek pracy wymusza zdobywanie wy�szego wy-
kształcenia, do�wiadczenia i nowych umiej�tno�ci. Decyduje to w du�ej mierze 
o mo�liwo�ci znalezienia dobrej i perspektywicznej pracy. Główn� barier� ab-
sorpcji, czyli wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy w formie zatrud-
nienia osób, w którym ten kapitał jest nagromadzony, jest stopa bezrobocia. W 
tab. 1 zamieszczono wska�nik – stop� bezrobocia dla krajów Unii Europejskiej 
w latach 1993-2004. 

Generalnie na podstawie danych mo�na stwierdzi�, �e wska�nik jest znacznie 
zró�nicowany dla poszczególnych krajów UE. Według oficjalnych statystyk w 
Polsce przed rokiem 1990 bezrobocie nie wyst�powało. Pojawiło si� w wyniku 
transformacji ustrojowej i gospodarczej. 
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Tab. 1. Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej w latach 1993-2004 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Austria 4 3,8 3,9 4,4 4,4 4,5 3,9 3,7 3,6 4,2 4,3 4,5 
Belgia 8,6 9,8 9,7 9,5 9,2 9,3 8,6 6,9 6,7 7,3 8 7,9 
Czechy bd  bd  bd  bd  bd  6,4 8,6 8,7 8 7,3 7,8 8,3 
Dania 9,6 7,7 6,7 6,3 5,2 4,9 4,8 4,4 4,3 4,6 5,6 5,4 
Estonia bd  bd  bd  bd  9,6 9,2 11,3 12,5 11,8 9,5 10,2 9,2 
Finlandia 16,3 16,6 15,4 14,6 12,7 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 9 8,8 
Francja 11,1 11,7 11,1 11,6 11,5 11,1 10,5 9,1 8,4 8,9 9,5 9,6 
Grecja 8,6 8,9 9,2 9,6 9,8 10,9 12 11,3 10,8 10,3 9,7 bd  
Hiszpania  18,6 19,8 11,8 18,1 17 15,2 12,8 11,3 10,6 11,3 11,3 10,8 
Holandia 6,2 6,8 6,6 6 4,9 3,3 3,2 2,9 2,5 2,7 3,8 4,6 
Irlandia 15,6 14,3 12,3 11,7 9,9 7,5 5,6 4,3 3,9 4,3 4,6 4,5 
Litwa bd  bd  bd  bd   bd 13,2 13,7 16,4 16,4 13,5 12,7 10,8 
Łotwa bd  bd  bd  bd  bd  14,3 14 13,7 12,9 12,6 10,4 9,8 
Niemcy 7,7 8,2 8 8,7 9,7 9,1 8,4 7,8 7,8 8,7 9,6 9,8 
Polska  16,4 16 14,9 13,2 10,9 10,2 13,4 16,4 18,5 19,8 19,2 18,8 
Portugalia 5,6 6,9 7,3 7,3 6,8 5,1 4,5 4,1 4 5 6,3 6,6 
Słowacja bd  bd  bd  bd  bd  bd  16,7 18,7 19,4 18,7 17,5 18 
Słowenia bd  bd  bd  6,9 6,9 7,4 7,2 6,6 5,8 6,1 6,5 6 
Szwecja 9,1 9,4 8,8 9,6 9,9 8,2 6,7 5,6 4,9 4,9 5,6 6,3 
W�gry bd  bd  bd  9,6 9 8,4 6,9 6,3 5,6 5,6 5,8 5,9 
W. Brytania 10 9,3 8,5 8 6,9 6,2 5,9 5,4 5 5,1 4,9 4,7 
Włochy 10,1 11 11,5 11,5 11,6 11,7 11,3 10,4 9,4 9 8,6 bd  

Uwagi: bd – brak danych, z analizy wykluczono Malt�, Luksemburgi i Cypr, ze wzgl�du na zni-
komy potencjał demograficzny w porównaniu z pozostałymi krajami UE i niepełn� baz� danych 
statystycznych. 
�ródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.eu  

 
 
Warto�� wska�nika dla Polski ulegała znacznym wahaniom w omawianym okre-
sie. Do 1998 roku warto�� wska�nika malała systematycznie z roku na rok z po-
ziomu ok. 16% do ok. 10%. Ta pozytywna tendencja jednak nie została zacho-
wana. Od 1999 roku gwałtownie rosła stopa bezrobocia, a� na koniec analizo-
wanego okresu, w 2004 r., osi�gn�ła poziom ok. 19%.  

Polska pod wzgl�dem stopy bezrobocia ma najgorsz� sytuacj� w grupie ana-
lizowanych krajów. Bardzo wysoka, cho� nieco ni�sza, ni� w Polsce, stopa bez-
robocia wyst�powała na Słowacji. Generalnie, wi�kszo�� krajów charakteryzo-
wało si� ni�szym poziomem tego wska�nika, ni� �rednia dla UE w omawianym 
okresie. W pocz�tkowym okresie analizy wysokim poziomem stopy bezrobocia 
charakteryzowały si�: Hiszpania – 18,6%, Finlandia – 16,3%, Irlandia – 15,6%, 
Polska – 16,4%. 
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Rys. 1. Porównanie stopy zarejestrowanego bezrobocia w Polsce z warto�ci� 
minimaln�, �redni� i maksymaln� dla krajów UE w latach 1993-2004 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

�rednia min max Polska 
 

�ródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.eu  
 
 

Najwi�ksze sukcesy w zmniejszaniu stopy bezrobocia w badanym okresie osi�-
gn�ły: Irlandia z 15,5% w 1993 r. do 4,6% w 2004 r. oraz Wielka Brytania z 
10% w 1993 r. do 4,7% w 2004 r. Najni�sza stopa bezrobocia w omawianym 
okresie wyst�powała w Austrii, Danii i Holandii.  

Bezrobocie wpływa przede wszystkim na deprecjacj� kapitału ludzkiego. S�-
dz�c po poziomach wska�nika osi�ganego przez poszczególne kraje w latach 
1993-2004 w Polsce, deprecjacja kapitału ludzkiego nast�puje w du�o wi�kszym 
stopniu, ni� w pozostałych krajach Unii Europejskiej, poniewa� wska�nik ten 
dla Polski w analizowanym okresie kształtował si� na najwy�szym poziomie 
w�ród badanych krajów. To wła�nie ze wzgl�du na jej stale wysoki poziom 
mo�na stwierdzi�, �e jest ona najwi�ksz� barier� zwi�zan� z wykorzystaniem 
istniej�cego kapitału ludzkiego w Polsce. Mimo, i� Polska posiada zasób siły ro-
boczej z du�ym nagromadzeniem kapitału ludzkiego (mierzonym odsetkiem 
osób z wy�szym wykształceniem), rynek pracy nie jest w stanie wchłon�� tej 
liczby pracowników. Stopa bezrobocia stanowi miar� niewykorzystanych zaso-
bów pracy, tym samym deprecjacji kapitału ludzkiego nagromadzonego w tych 
zasobach. Deprecjacja ma charakter fizyczny, przekłada si� na gorszy stan 
zdrowia oraz ekonomiczny, który objawia si� tym, �e długi okres pozostawania 
osob� bezrobotn� sprzyja procesowi „starzenia si� wiedzy”, „analfabetyzacji 
wtórnej” i powoduje, �e zdobyta wcze�niej wiedza i kwalifikacje staj� si� nie-
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adekwatne do ci�gle zmieniaj�cych si� potrzeb rynku pracy. Stopa bezrobocia 
jest miar� skali marnotrawstwa. Ukazuje, jaka cz��� aktywnych zasobów pracy 
poszukuje pracy i jest zarejestrowana w urz�dach pracy lub została zidentyfiko-
wana w drodze badania aktywno�ci ekonomicznej ludno�ci (BAEL)2. 

Zatrudnienie pełni wa�n� funkcj� rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozwój 
ludzkich talentów i uzdolnie�, wiedzy i umiej�tno�ci stanowi warunek poprawy 
jako�ci �ycia ludzi i umo�liwia pełniejszy udział w �yciu społecznym. Zasoby 
pracy s� jednocze�nie najwa�niejszym motorem rozwoju gospodarczego, ak-
tywnym �rodkiem pobudzania procesów gospodarczych, czynnikiem pomna�a-
j�cym bogactwo społeczne.  

 
Bezrobocie jest zaprzeczeniem pracy. Pełni negatywne funkcje ekonomiczne, 
dochodowe i społeczne. Od 1998 r. liczba zatrudnionych w Polsce systematycz-
nie malała, a stopa bezrobocia – rosła. W roku 1990 stopa zatrudnienia wynosiła 
80% ludzi w wieku produkcyjnym; do 2002 roku zmniejszyła si� do 58%. W 
tym te� okresie, w latach 1990-1993 i w latach 1999-2002 miał miejsce bezza-
trudnieniowy wzrost gospodarczy. Zdaniem M. Kabaja, zwi�zane to było m.in. z 
„wypychaniem produkcji krajowej przez import substytucyjny i likwidacje 
miejsc pracy”. Import substytucyjny zast�puje i niszczy wytwórczo�� krajow�. 
Zgodnie z opini� Banku 	wiatowego, mógłby by� on powa�nie osłabiony po-
przez osłabienie złotówki, co byłoby impulsem do rozwoju produkcji krajowej i 
tworzenia nowych miejsc pracy (Kabaj, 2003, s. 23). 

Zgodnie z zało�eniami strategii lizbo�skiej nale�y d��y� do osi�gni�cia do 
2013 r. stopy zatrudnienia od 65-75% przy stopie bezrobocia do 5%. Polska, 
charakteryzuj�ca si� stop� bezrobocia na poziomie ok. 19% i stop� zatrudnienia 
na poziomie ok. 52% – najni�sz� w UE, b�dzie miała powa�ne problemy, aby 
zrealizowa� powy�sze zadanie w okresie do 2013 roku (UNDP, 2004, s. 9).3 

Analizuj�c dane statystyczne obrazuj�ce sytuacj� demograficzn� w Polsce i 
prognozy na przyszło�� (Informacja…, 2002) mo�na stwierdzi�, �e Polska ma 
do�� wysoki odsetek około 44% osób, które nie przekroczyły 30 roku �ycia w 
porównaniu do innych krajów UE (�rednio w Unii ok. 37%). W przytoczonych 
powy�ej danych Polska jawi si� jako kraj młody i pr��ny. Z powodu gwałtow-
nego spadku urodzin, a cz�sto równie� ujemnego przyrostu naturalnego (np. 
Włochy, Austria, Dania) oraz wzrostu �redniej długo�ci �ycia w UE, mówi si� o 
„starzej�cej si� Europie”. Prognozy na przyszło�� w Polsce przewiduj� spadek 
udziału ludzi młodych do 30 lat w ogólnej populacji i starzenie si� społecze�-
stwa polskiego, co oznacza, �e Polska upodobni si� pod tym wzgl�dem do reszty 

                                                      
2 Według BAEL-u bezrobotnym jest osoba nie zaliczona do pracuj�cych, a wiec nie przepracowała 
co najmniej jednej godziny w ci�gu badanego tygodnia.   
3 Zagadnieniem tym zajmowali si� równie�: Kwiatkowski, Rogut, Tokarski w niniejszym 
woluminie – przyp. red.  
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Europy. Bior�c pod uwag� prognozy demograficzne i wej�cie na rynek pracy za-
sobów pracy pochodz�cych z ni�u demograficznego z lat 1985-2010, zasoby 
pracy w okresie 2011-2020 znacznie si� zmniejsz�, tym samym zmniejszy si� 
automatycznie stopa bezrobocia. 

Mimo takich prognoz demograficznych, które w pewnym stopniu przewiduj� 
spadek stopy bezrobocia, w celu poprawienia absorpcji kapitału ludzkiego na 
krajowym rynku pracy niezb�dne jest opracowanie takiej strategii rozwoju go-
spodarczego, w której na pierwszym miejscu znajdzie si� tworzenie nowych 
miejsc pracy, maj�cych na celu zagospodarowanie istniej�cych zasobów pracy 
(Kabaj, 2002). Bior�c pod uwag� fakt „starzenia si� Europy”, Polacy maj� szan-
s� na unijnym rynku pracy. Istnieje bowiem zapotrzebowanie na młodych pra-
cowników, głównie w bran�ach nowoczesnych, wysoko wykwalifikowanych. 
Warunkiem znalezienia pracy na tym rynku jest dobre wykształcenie (Pomianek, 
Rozmus, 2006).  

Jednak, mimo mo�liwo�ci pracy za granic�, uwzgl�dniaj�c du�y przyrost za-
sobów pracy oraz rezerwy niewykorzystanych zasobów pracy w rolnictwie, za-
gospodarowanie istniej�cych zasobów pracy jest wyj�tkowo trudne do realizacji. 
Oznacza to utworzenie ok. 3 mln nowych miejsc pracy do roku 2013. Zgodnie 
ze strategi� tworzenia nowych miejsc pracy przedstawion� przez M. Kabaja, na-
le�y prowadzi� prozatrudnieniow�, dualn� polityk� rozwoju gospodarczego. 
Prozatrudnieniowe podej�cie do wzrostu gospodarczego nie ma charakteru so-
cjalnego. Zmierza ono do pełniejszego wykorzystania czynników wytwórczych, 
optymalnej ich kombinacji z punktu widzenia obfito�ci lub rzadko�ci. Podej�cie 
to jest konieczne przy du�ej obfito�ci zasobów pracy i bezrobociu. W tych wa-
runkach strategia rozwoju nakierowana na wzrost zatrudnienia musi mie� cha-
rakter dualny, czyli z jednej strony stymuluj�cy rozwój dziedzin o nowoczesnej 
technice, z drugiej za� – dziedzin preferuj�cych pracochłonny typ wzrostu go-
spodarczego (Kabaj, 1997, s. 120-145).  

Najwi�ksze znaczenie w strategii tworzenia nowych miejsc pracy i przeciw-
działania bezrobociu maj� działania na nast�puj�cych współzale�nych płaszczy-
znach: 
a) pobudzanie rozwoju przedsi�biorczo�ci i procesów gospodarczych przez 

nieinflacyjny wzrost popytu efektywnego, 
b) lepsze wykorzystanie zdolno�ci wytwórczych przemysłu i rolnictwa dla pro-

dukcji towarów akceptowanych przez rynek na eksport, 
c) stymulowanie inwestycji, 
d) promowanie eksportu i optymalizacja importu przez zwi�kszenie konkuren-

cyjno�ci polskich produktów i optymalizacja kursu walutowego, 
e) promowanie programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 
f) stymulowanie rozwoju małych przedsi�biorstw i zatrudnienia na własny ra-

chunek, 
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g) racjonalna ochrona miejsc pracy, 
h) wzrost zatrudnienia przez zmniejszenie jego opodatkowania, 
i) zwi�kszenie �rodków na aktywne programy rynku pracy i poprawa ich efek-

tywno�ci, 
j) rozwój elastycznych form zatrudnienia i prozatrudnieniowe zmiany w ko-

deksie pracy, 
k) dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb gospodarki i rynku pracy. 

 
Powy�szy program ma charakter zintegrowany i kompleksowy. Wydaje si�, �e 
realizacja tak szeroko zakrojonej strategii b�dzie mo�liwa poprzez podporz�d-
kowanie głównych instrumentów polityki makroekonomicznej, w tym: polityki 
fiskalnej, monetarnej, inwestycyjnej, handlu zagranicznego, edukacji, bada� na-
ukowych, potrzebie tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy oraz ogranicze-
niu bezrobocia. W szczególno�ci, je�li chodzi o polityk� zatrudnienia, wa�nym 
elementem jest korzystanie z do�wiadcze� – z dobrych wzorców prowadzenia 
polityki rynku pracy w innych krajach UE, głównie w zakresie koordynacji po-
lityki pracy, co oznacza stabilno�� współpracy najwa�niejszych instytucji i 
agend rz�dowych. Takie, kompleksowe podej�cie, wydaje si� słuszne, czego 
przykładem mo�e by� np. Szwecja, gdzie zastosowano kompleksowy program 
zwalczania bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy. Uznanie wysokiego 
bezrobocia w Polsce za „katastrof� ekonomiczn�” i zmobilizowanie do jego 
zwalczania partnerów społecznych, w tym pracodawców oraz zwi�zki zawo-
dowe, mogłoby okaza� si� skuteczne i mogłoby zahamowa� proces deprecjacji 
kapitału ludzkiego. Przy projektowaniu nowych miejsc pracy, wa�ne jest 
uwzgl�dnienie tendencji i zmian na rynku pracy w ostatnim dziesi�cioleciu w 
krajach wysoko rozwini�tych. Nast�pił wzrost zatrudnienia w usługach w sto-
sunku do ogółu czynnych zawodowo. Zdaniem P. Adlera (1997, s. 44-45), zwi�-
zane jest to z wyst�powaniem nast�puj�cych tendencji: 
� wzrostem zamo�no�ci społecze�stwa, który generuje popyt na usługi zwi�-

zane z turystyk�, konsumpcj� artykułów spo�ywczych oraz obsług� finan-
sow�; 

� starzeniem si� populacji, co generuje popyt na usługi lecznicze i opieku�cze; 
� rozwojem sektora publicznego: wzrostem administracji publicznej, liczby 

zatrudnionych w sektorze o�wiaty, w sferze socjalnej oraz pracuj�cych w 
sferze bezpiecze�stwa; 

� pojawieniem si� nowych towarów i produktów, generuj�cych popyt za-
równo na nowe usługi, jak i rozwój niektórych, istniej�cych wcze�niej w 
mniejszym zakresie, np. zwi�zanych z Internetem, czy ubezpieczeniami. 

 
Usługi s� zró�nicowane i zatrudnienie w nich b�dzie wymagało ró�nych kwali-
fikacji, pocz�wszy od najwy�szych w sektorze finansowym, a sko�czywszy na 
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niskich (ale odpowiednich) wymaganych do wykonywania prostych prac po-
rz�dkowych. W wielu nowoczesnych sektorach usług post�p techniczny gene-
ruje tak du�y wzrost wydajno�ci pracy, �e pomimo wzrostu ekonomicznego zna-
czenia tych sektorów, zatrudnienie w nich spada. Wzrost znaczenia usług oraz 
pracy usługowej jest tendencj� uniwersaln�. 

Sytuacja na rynku pracy jest w pewnym stopniu konsekwencj� istniej�cego 
systemu szkolnictwa i polityki edukacyjnej. 

Trudne problemy rynku pracy i katastrofalna sytuacja mieszkaniowa ograni-
czaj� proces migracji wewn�trznej w poszukiwaniu pracy. W Polsce nie ma tra-
dycji migracji w celu poszukiwania pracy innych regionach kraju4. Rzeczywi-
sto�� gospodarcza, w jakiej �yli Polacy przed rokiem 1990, nie wymagała prze-
mieszczania si� i poszukiwania pracy, poniewa� praca była dost�pna w miejscu 
zamieszkania. Istniały przydziały do pracy, gdzie miejsce pracy było wskazy-
wane odgórnie. 
ycie w takich warunkach nie wykreowało u ludzi mechanizmu 
poszukiwania pracy, natomiast stworzyło dodatkow� mentaln� barier�, która jest 
niezmiernie trudna do pokonania w nowej rzeczywisto�ci gospodarczej, gdzie 
praca jest dobrem deficytowym. 
Powa�ny ubytek kapitału ludzkiego stanowi� natomiast migracje zewn�trzne. 
Szczególnie dotyczy to osób młodych o wysokich kwalifikacjach. Sytuacja na 
rynku pracy i trudno�ci materialne wielu rodzin powoduj� wi�kszy racjonalizm 
w planowaniu rodziny, co wpływa na zmniejszenie przyrostu naturalnego w Pol-
sce, a tym samym wpływa na zasób kapitału ludzkiego. 

 
 

22.5. Zako�czenie 
 

Powi�kszanie zasobów kapitału ludzkiego jest wa�ne z punktu widzenia dobro-
bytu jednostkowego. Jest to, zwłaszcza w długim okresie, najlepsza metoda po-
wi�kszania indywidualnego bezpiecze�stwa ekonomicznego, stanowi po-
wszechnie uznana drog� do zdobycia dóbr społecznie cenionych, ponadto wy-
kształcenie minimalizuje prawdopodobie�stwo bezrobocia. Na poziomie makro-
ekonomicznym inwestycje w kapitał ludzki determinuj� konkurencyjno�� go-
spodarki poprzez wzrost jej innowacyjno�ci i zwi�kszenie mo�liwo�ci absorpcji 
obcego dorobku naukowo-technicznego, co pozwala krajom-imitatorom efek-
tywnie wykorzystywa� nowe technologie, b�d�ce efektem poziomu wiedzy nie-
dost�pnego dla kraju importuj�cego „gotowe rozwi�zania techniczne”.  

Inwestycje w kapitał ludzki s� istotne równie� dlatego, �e w najbli�szym cza-
sie przewiduje si� wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pra-

                                                      
4 Dla porównania w Stanach Zjednoczonych �rednio w ci�gu �ycia przeci�tny Amerykanin 
zmienia prac� ok. siedem razy i zwi�zane jest to z migracj� wewn�trzn�. 
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cowników w konkretnych zawodach. Zgodnie z prognozami OECD z roku 2002, 
w gospodarce opartej na wiedzy i w rezultacie wprowadzenia zaawansowanych 
technik informatycznych, zapotrzebowanie na prac� w tradycyjnych gał�ziach 
produkcji b�dzie si� zmniejsza�. Nast�pi natomiast szybki rozwój sektora usług, 
szczególnie w sektorze obsługi działalno�ci gospodarczej, ochronie zdrowia i 
słu�bach socjalnych, informatyce, edukacji i ochronie bezpiecze�stwa. W tych 
obszarach powstan� nowe miejsca pracy (UNDP, 2002).  

Obok inwestycji w kapitał ludzki, które podnosz� jako�ci tego zasobu, istotne 
wydaje si� usuni�cie lub przynajmniej cz��ciowe zlikwidowanie barier rozwoju i 
wykorzystania kapitału ludzkiego. W ninijesyzm rozdziale podj�to prób� wska-
zania wy�ej wymienionych barier oraz sposoby ich złagodzenia. Opracowanie 
nie wyczerpuje w pełni poruszonego tematu, ale mo�e si� sta� głosem w szerszej 
dyskusji. 
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