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Ludzkie przymioty
i ich wykorzystanie na rynku
pracy. Elementy teorii kapitału
ludzkiego
1. Wprowadzenie
Przymioty człowieka stanowi w pewnych warunkach specyficzny rodzaj
dobra kapitałowego. Ich specyfika wynika z tego, e s nieodł cznym elementem człowieka, a przez to nieodł cznym elementem jego pracy. Ma to swoje
konsekwencje. S własnoci tylko tego, kto jest ich nosicielem, poniewa człowiek jest włacicielem samego siebie. Nie mog wic stanowi przedmiotu wymiany, a przez to trudno mówi o ich rynku. Poniewa stanowi nieodł czny
element innego czynnika produkcji – pracy, powinno si o nich mówi jako
o dobrach kapitałowych w kontekcie rynku pracy.
Tym, co człowiek sprzedaje na rynku pracy, jest jednostka niematerialnej osobowej usługi, na któr składa si praca oraz przymioty człowieka istotne z punktu
widzenia danego etapu procesu produkcji, w którym ma ona by wykorzystana.
W tym sensie ludzkie przymioty stanowi kapitał ludzki, czyli wykorzystywany
w procesie produkcji potencjał przymiotów człowieka, stanowi cych dobro kapitałowe, który zostaje urzeczywistniony w akcie jego działania. Takie wyjanienie
znaczenia ludzkich przymiotów oparte jest na austriackiej teorii ekonomii, która
posłuy dalej do wyjanienia procesu tworzenia i wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy. Jest to zatem prakseologiczne podejcie do problemu wykorzystania przymiotów człowieka w procesie gospodarowania.
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Artykuł stanowi kolejn prób usystematyzowania wiedzy na temat kapitału
ludzkiego oraz spojrzenia na problem znaczenia ludzkich przymiotów w procesie gospodarowania z punktu widzenia heterodoksyjnej szkoły ekonomii, jak
jest szkoła austriacka1. W tym celu autor bdzie si starał odpowiedzie na nastpuj ce pytania: Na czym polega proces tworzenia kapitału ludzkiego? W jaki
sposób proces tworzenia kapitału ludzkiego jest powi zany z procesem produkcji innych dóbr i usług? W jaki sposób ludzkie przymioty s wykorzystywane na
rynku pracy? Czy kapitał ludzki podlega wycenie?

2. Tworzenie kapitału ludzkiego
Proces tworzenia kapitału ludzkiego jest cile zwi zany z procesem jego wykorzystania na rynku pracy. Człowiek podejmuje si przekształcenia lub wykształcenia w sobie pewnych przymiotów, poniewa zamierza je wykorzysta w trakcie
wiadczenia usługi, która jest przedmiotem wymiany na rynku pracy. Precyzyjniej
proces ten naleałoby nazwa tworzeniem potencjalnych ludzkich dóbr kapitałowych, poniewa nazywaj c go tworzeniem kapitału ludzkiego, z góry zakłada si,
e przymioty te na pewno zostan wykorzystane w jakim procesie produkcji.
Rozrónienie to jest wane dlatego, e w obu procesach – tworzenia i wykorzystania przymiotów – istotn rol odgrywa czas. Ma on jednak znaczenie nie z uwagi
na swoj długo, ale ze wzgldu na upływ i nieodwracalno. Człowiek dokonuje rónych ocen w rónych odcinkach czasu. Zgodnie z zasad preferencji
czasowej, człowiek przedkłada zaspokojenie danej potrzeby w tera niejszoci nad
jej zaspokojenie w przyszłoci2. Jeeli rezygnuje z bie cej konsumpcji i angauje
czynniki produkcji do tworzenia dóbr kapitałowych, oznacza to, e korzyci, jakich oczekuje po zwikszonej dziki tym dobrom produktywnoci, przewyszaj
w jego ocenie korzyci wynikaj ce z bie cej konsumpcji oraz dolegliwo
oczekiwania na efekt. Innymi słowy, działaj cego człowieka od wyznaczonego
celu dzieli ci g etapów porednich, które stara si on przej  moliwie jak najszybciej. Rozrónienie to jest wane take dlatego, e człowiek dysponuje ograniczon wiedz o warunkach, w których działa. Moe zatem popełni bł d polegaj cy na niewłaciwym doborze rodków do realizacji celu. W tym przypadku
oznaczałoby to niedopasowanie struktury posiadanych cech do struktury wymaganej w konkretnym procesie produkcji. Ze wzgldu jednak na popularno ter1
Zob. P. Drobny, Znaczenie ludzkich przymiotów w procesie gospodarowania. Elementy teorii
kapitału ludzkiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 1, red. J. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 79–86.
2
L. Mises, Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007, s. 411 oraz
M. Rothbard, Ekonomia wolnego rynku, t. 1, Fijorr Publishing, Warszawa 2007, s. 127 i 167.
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minu „kapitał ludzki”, w dalszej czci pracy uywane bd zamiennie wyraenia: „tworzenie kapitału ludzkiego” oraz „tworzenie ludzkich dóbr kapitałowych”.
Działanie człowieka zmierzaj ce do wykształcenia w nim okrelonych cech
mo e mie dwojaki charakter, w zalenoci od tego, z jakim rodzajem pracy maj one by zwi zane. W przypadku pracy introwersyjnej, czyli pracy wykonywanej po to, aby osi gn  cel polegaj cy na samym jej wykonaniu, wytworzone
przymioty słu wył cznie konsumpcji. W tym przypadku działania zmierzaj cego do ich wytworzenia nie mona nazwa procesem tworzenia kapitału ludzkiego. Przykładem takiego działania jest udział w lekcjach gry na fortepianie, po
których ucze oczekuje wył cznie realizacji swoich zainteresowa muzyk
w czasie wolnym od pracy. Umiej tno gry na fortepianie nie jest wykorzystywana przez niego jako dobro kapitałowe, w jakim konkretnym procesie produkcji, ale stanowi rodek konsumpcji. Z kolei w przypadku pracy ekstrawersyjnej, czyli pracy, która słuy realizacji celów niezwi zanych z ni bezporednio,
wytworzone przymioty s wykorzystywane w procesie produkcji. W tym przypadku działanie zmierzaj ce do ich wytworzenia mona nazwa procesem tworzenia kapitału ludzkiego. Przykładem takiego działania jest udział w lekcjach
gry na fortepianie, po których ucze oczekuje, e zdobyt umiejtno wykorzysta, gdy zostanie zatrudniony jako kompozytor tworz cy muzyk do filmów.
Takie wyjanienie pojcia kapitału ludzkiego jest zgodne z subiektywnym charakterem danych w naukach społecznych, o czym pisał F.A. Hayek3.
Działanie człowieka zmierzaj ce do wykształcenia w nim cech, które chce
wykorzysta na rynku pracy, nie powinno by poddawane analizie nie tylko
w oderwaniu od rynku pracy, ale take w oderwaniu od procesu produkcji. Działanie to jest bowiem zdeterminowane przez istniej c struktur produkcji. Odwołuj c si do wczeniejszego przykładu ucznia uczestnicz cego w lekcjach gry
na fortepianie, mona zapyta, jakie znaczenie miałoby jego działanie, gdyby nie
produkowano filmów. Odpowied jest prosta. Z punktu widzenia tego konkretnego celu działanie ucznia nie miałoby adnego znaczenia, co nie oznacza, e
jego działaniu nie mógłby wtedy przywieca całkiem inny cel. Cechy człowieka w postaci wiedzy i umiej tnoci stanowi rodzaj dobra kapitałowego, które
wraz z innymi czynnikami produkcji skraca czas dziel cy producenta od celu
ko cowego. Producent jest wic zainteresowany wykorzystaniem takich ludzkich
przymiotów, które s istotne z punktu widzenia okrelonego procesu produkcji.
On sam za musi podporz dkowa proces produkcji potrzebom konsumentów.
Zdaniem F.A. Hayeka w naukach społecznych w definicjach abstrahuje si od wszelkich fizycznych atrybutów definiowanych rzeczy, natomiast formułuje si je wyłcznie w kategoriach
mentalnych nastawie ludzi wobec rzeczy. W kontekcie ludzkiego działania rzeczy s takie, jakie
s w mniemaniu ludzi działajcych. Zatem przedmioty aktywnoci gospodarczej definiowa mona tylko w odniesieniu do celów człowieka (F.A. Hayek, Nadu ycie rozumu, Oficyna Wydawnicza
Volumen, Warszawa 2002, s. 23–32).
3
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Wymagana przez producenta zgodno celów i rodków determinuje proces tworzenia kapitału ludzkiego pod wzgldem zarówno treci, jak i wartoci efektów
tego procesu. Struktura produkcji wyznacza zestaw wymaganych na rynku pracy
cech oraz wpływa na proces ich wartociowania, a tym samym ich wyceny.
Tak jak struktura produkcji danego dobra ma wpływ na rodzaj wymaganych
ludzkich dóbr kapitałowych, tak struktura ich produkcji wpływa na to, jakie
jeszcze czynniki produkcji s na rynku potrzebne. Ograniczanie tworzenia ludzkich dóbr kapitałowych wył cznie do procesu przyswajania wiedzy i umiej tnoci byłoby nieuzasadnionym ograniczeniem jego analizy. Produkcja ludzkich
dóbr kapitałowych wymaga zaangaowania pracy, ziemi, dóbr kapitałowych,
a wród nich take innych ludzkich dóbr kapitałowych. Tym samym struktura
produkcji takich dóbr wpływa na proces ich wartociowania i wyceny. Oznacza
to, e ich tworzenie stanowi fragment ogólnej struktury produkcji.
Człowieka, który podejmuje si wykształcenia w sobie cech, dziki którym
oczekuje w przyszłoci sprzeda swoj usług producentowi lub zaangaowa
si we własn działalno produkcyjn , mona okreli jako przedsibiorc4.
W procesie tworzenia swoich ludzkich dóbr kapitałowych wykorzystuje on nie
tylko swoje wrodzone cechy, ale angauje take swój czas i inne czynniki produkcji. To on okrela, jak maj one by zastosowane i do jakich celów. Kieruje
si przy tym chci osi gnicia zysku i zwikszenia swojej zamonoci. Ogranicza swoj konsumpcj , aby uzyskane dziki temu rodki zainwestowa w ten
proces. Poniewa dysponuje ograniczon wiedz o warunkach, w których działa,
zarówno obecnych jak i przyszłych, jego działania maj charakter spekulacji.
Jego sukces lub poraka zale wic od tego, jak celnie przewidzi przyszłe warunki swojego działania i czy trafnie przewidzi przyszłe potrzeby konsumentów.
Działaj cy człowiek – homo agens, jest równoczenie homo socius – istot
społeczn . Jednym z wymiarów ludzkiego działania jest współpraca, czyli działanie społeczne. Dlatego tworzenie kapitału ludzkiego ma take wymiar społeczny. Podstawowym rodowiskiem działania człowieka jest gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to zinstytucjonalizowana forma współdziałania
i współpracy midzyludzkiej, której podstaw wyodrbnienia jest:
– istnienie okrelonych wizi ł cz cych jego członków – przewanie wizi
rodzinnych,
– prywatna własno rodków produkcji i konsumpcji,
– ł czenie dochodów poszczególnych członków w fundusz, który stanowi
podstawowe ródło finansowania ich działalnoci,
– wspólne miejsce zamieszkania.
4
Według przedstawicieli szkoły austriackiej okrelenie „przedsibiorca” nie jest idealne. Pojcie to okrela pewien rodzaj odrbnej funkcji w operacjach rynkowych – zob. L. Mises, op. cit.,
s. 218–221 oraz s. 529–530; I.M. Kirzner, Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago–London 1973, s. 30–87.

Ludzkie przymioty i ich wykorzystanie na rynku pracy…

169

Szczególnym przypadkiem gospodarstwa domowego jest gospodarstwo jednoosobowe. W tym wypadku działanie danej osoby i cel, któremu ono słuy, utosamiane s zawsze z działaniem gospodarstwa domowego. Z kolei gospodarstwo
wieloosobowe tworzy wspólnot celów, z których cz jest wspólna wszystkim
członkom gospodarstwa, inne za s celami indywidualnymi. Tym, co ł czy te
cele, jest współpraca wszystkich członków przy ich realizacji. Gdyby jednak
pozosta przy współpracy jako wyróniku gospodarstwa domowego, nie róniłoby si ono od adnej innej organizacji zrzeszaj cej ludzi, którzy współpracuj
ze sob , aby pomaga sobie w realizacji rónych celów. Tym, co wyrónia gospodarstwo domowe sporód innych organizacji, jest to, e współpraca, jaka dokonuje si midzy członkami, nie opiera si ani na kontrakcie, ani na pieninej
kalkulacji ekonomicznej, ale na okrelonych wiziach, najczciej rodzinnych.
Członkowie gospodarstwa domowego nie wyceniaj jednostek niematerialnych
osobistych usług, które sobie nawzajem wiadcz . O ile relacje wewn trz gospodarstwa domowego nie maj charakteru kontraktu, o tyle relacje midzy gospodarstwami domowymi oraz innymi podmiotami ju taki charakter maj . Co wicej, wymiana midzy nimi opiera si na kalkulacji ekonomicznej. Dlatego te,
kiedy członek gospodarstwa domowego podejmuje si zdobycia wiedzy oraz
umiejtnoci, id c na studia lub bior c udział w szkoleniu, i jednoczenie oczekuje, e energia, jak musi włoy w ich przyswojenie, utrata potencjalnych zarobków w czasie studiów lub szkolenia oraz nakłady finansowe, jakie poniesie
on i gospodarstwo domowe, zostan w przyszłoci zrekompensowane przez odpowiedni wzrost zarobków, mo na mówi o inwestycji w usług edukacyjn .
Człowiek ten wraz z partycypuj cym w tym przedsiwziciu gospodarstwem
domowym staj si przedsibiorcami. Ich zysk lub strata zale od przyszłego
stanu rynku.
Człowiek i jego gospodarstwo domowe s właciwymi podmiotami inwestuj cymi w kapitał ludzki. Człowiek jest nim dlatego, e jest jedynym włacicielem swojej wiedzy i umiej tnoci. Z kolei gospodarstwo domowe jest nim dlatego, e jako wspólnota maj tkowa, do której naley, jest baz ekonomiczn dla
jego działa oraz podstawowym rodowiskiem jego egzystencji, gdzie współpraca midzy członkami wspólnoty nie opiera si na kontrakcie ani na pieninej
kalkulacji ekonomicznej. Aby człowiek mógł dokona inwestycji, czyli wykorzysta czynniki produkcji do wytworzenia dobra kapitałowego, musi najpierw
ograniczy swoj konsumpcj . Oznacza to, e musi zgromadzi tak ilo dóbr
konsumpcyjnych, jaka umoliwi mu w okresie inwestycji zaspokojenie tych potrzeb, które uwaa za pilniejsze od korzyci wynikaj cych z wykorzystania wyprodukowanego dobra kapitałowego5. Członkowie gospodarstwa z jednej strony
dysponuj oszczdnociami, które pozwalaj poszczególnym członkom zaspo5

L. Mises, op. cit., s. 417.
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koi najpilniejsze potrzeby w trakcie inwestycji, z drugiej za dysponuj własnymi dobrami kapitałowymi, takimi np. jak: mieszkanie, ksi ki, komputer,
wiedza i umiej tnoci poszczególnych członków gospodarstwa domowego, oraz
wspólnym funduszem na zakup innych koniecznych do inwestycji dóbr kapitałowych i usług, takich np. jak: kurs jzykowy, kurs informatyczny, specjalistyczne studia, fortepian, oprogramowanie komputerowe.

3. Wykorzystanie kapitału ludzkiego
O wykorzystaniu kapitału ludzkiego mo na mówi tylko w kontekcie wykorzystania pracy w procesie produkcji, co wynika ze specyficznego charakteru
tego dobra kapitałowego. Przedmiotem wymiany na rynku pracy jest jednostka
niematerialnej, osobowej usługi, na któr składa si zarówno praca, jak i ludzkie
przymioty. Jednostka ta moe by wyraona np. w liczbie godzin trwania usługi
na jednostk czasu lub w iloci dóbr wykonanych w okrelonej jednostce czasu.
Jednak adna z tych miar nie stanowi miary kapitału ludzkiego, poniewa kapitał ludzki jest niemierzalny.
Nie istnieje ani narzdzie, ani skala, za pomoc której mona by zmierzy te
czci ludzkiej wiedzy i umiejtnoci, które wykorzystywane s w trakcie
wiadczenia danej jednostki usługi. Wiedza i umiejtnoci s cech rzeczy i nie
maj właciwoci fizycznych. Jak zatem zmierzy co, co nie jest fizyczne,
i wskaza, jaka cz tego stanowi kapitał ludzki? Jeeli kto uwaa, e mo na
zmierzy kapitał ludzki, naley zapyta, jakiego narzdzia i jakiej skali uyje,
aby zmierzy np. kapitał ludzki w jednostce niematerialnej osobowej usługi informatyka oraz w takiej samej jednostce usługi ratownika wysokogórskiego. Jeeli nawet dałoby si zmierzy, ile wiedzy i umiej tnoci wykorzystuje kady
z nich w konkretnych warunkach, trzeba by dalej zapyta, który z nich posiada
wikszy, a który mniejszy kapitał ludzki. Nawet gdyby udało si wskaza osob
o wikszym i osob o mniejszym kapitale ludzkim, pozostaj jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, co wspólnego ma jednostka usługi wykonywanej przez badanego informatyka np. w firmie X w Gda sku 25 lipca 2009 r. z jednostk usługi
ratownika wysokogórskiego wykonanej w Zakopanem 25 lipca 2009 r.? I drugie
pytanie: jakie znaczenie maj wyniki takich bada dla teorii ekonomii? Czy
wiedza o tym, e w konkretnych warunkach informatyk posiada według przyj tej skali wikszy kapitał ludzki ni ratownik wysokogórski, wnosi co do teorii
ekonomii? Te same pytania mo na by zada nawet wtedy, gdyby badani byli
w tym samym czasie dwaj informatycy pracuj cy w tej samej firmie. W praktyce
specjalici w zakresie zarz dzania posługuj si np. testami kompetencyjnymi lub
rozmow kwalifikacyjn . Trzeba jednak pamita, e testy i rozmowy maj na
celu przeprowadzenie selekcji pracowników lub kandydatów na pracowników
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w konkretnej firmie, w konkretnym czasie i w konkretnych warunkach. Stanowi wic one element procesu produkcji. Z punktu widzenia przedsibiorcy
przeprowadzaj cego selekcj pracowników s one narzdziami w procesie produkcji. Ich dobór moe by tak samo błdny jak kadego innego narzdzia. Nie
daj one gwarancji, e wybrany na ich podstawie pracownik bdzie na pewno
lepszy ni ten, który został odrzucony, a wic nie mona na ich podstawie obiektywnie stwierdzi, e wybrany pracownik ma wikszy kapitał ludzki ni ten odrzucony. Wynik testu ma charakter subiektywny i spekulacyjny. Testy kompetencyjne wskazuj jedynie na stan konkretnego, wybranego fragmentu wiedzy
i umiej tnoci badanych osób w konkretnym czasie. Nie mówi natomiast nic
o jego praktycznym przyswojeniu. Uzyskane wyniki maj wic ograniczony poziom wiarygodnoci. Nie istniej uniwersalne testy kompetencyjne, które pozwalałyby na jednakowy pomiar kompetencji informatyka i ratownika wysokogórskiego. Zatem wyniki uzyskane na podstawie takich testów nie mog nic
zmieni w teorii ekonomii ani do niej doda. Ponadto trzeba pamita, e dobór
narzdzi pomiaru, a nastpnie selekcja, segregacja i interpretacja wyników wymaga ju pewnej wiedzy, take z zakresu teorii ekonomii.
Wyjanienie kwestii pomiaru kapitału ludzkiego jest istotne, poniewa
w praktyce stosuje si rónego rodzaju kryteria, według których dokonywana
jest selekcja i segregacja pracowników, a które nastpnie traktowane s przez
teoretyków ekonomii jako miary lub wska niki kapitału ludzkiego6. Za wska nik potwierdzaj cy posiadanie kapitału ludzkiego uwaa si np. posiadanie dyplomu uko czenia szkoły wyszej, czego konsekwencj jest to, e w skali makro
dokonuje si pomiaru tego kapitału poprzez wskazanie liczby osób, które uko czyły edukacj na poziomie wyszym. U podstaw takiego wska nika tkwi załoenie, e kady, kto ko czy studia, dysponuje wiedz i umiejtnociami, które na
pewno maj zastosowanie w konkretnym procesie produkcji. Tymczasem w wiecie realnym nie jest to takie pewne. Po pierwsze, nie kady studiuje po to, aby
zdoby wiedz i umiejtnoci uyteczne z punktu widzenia procesu produkcji.
Podj cie studiów wynika równie z chci realizacji swoich pasji, z ciekawoci,
a take z innych „nieprodukcyjnych” powodów7. Po drugie, jak wytłumaczy
zjawisko bezrobocia wród absolwentów szkół wyszych oraz konieczno
Na temat pomiaru w naukach społecznych F.A. Hayek pisał: „ lepe przenoszenie stara
o pomiary ilociowe do dziedziny, w której nie ma specyficznych warunków nadajcych im podstawowe znaczenie w naukach przyrodniczych, jest skutkiem całkowicie bezpodstawnego przesdu. To on jest prawdopodobnie odpowiedzialny za najgorsze abberacje i absurdy wytworzone
w naukach społecznych przez scjentyzm. Prowadzi czsto do wybierania do bada najmniej wanych
aspektów zjawisk, poniewa daj si przypadkiem mierzy, lecz take do «pomiarów» i przypisywania im wartoci liczbowych całkowicie pozbawionych znaczenia” (F.A. Hayek, op. cit., s. 47).
7
Opierajc si na dowiadczeniach polskiego systemu szkolnictwa wyszego, wród „nieprodukcyjnych” powodów podejmowania studiów mona wskaza m.in. ch uniknicia obowizkowej słuby wojskowej oraz ch otrzymania renty po zmarłym rodzicu.
6
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zmiany przez nich swoich kwalifikacji z powodu niemo noci znalezienia pracy
w danym zawodzie, do którego si przygotowywali, skoro według przyj tego
załoenia dysponuj oni kapitałem ludzkim? Po trzecie, nie wszyscy pracownicy
lub właciciele-zarz dcy przedsibiorstw maj uko czone studia wysze. Czy
zatem oni nie dysponuj adnym kapitałem ludzkim? Po czwarte, co z tymi
lud mi, którzy ju uko czyli studia i nadal inwestuj w swoje umiejtnoci
i wiedz poprzez udział w szkoleniach lub kursach? Bardziej zasadny byłby
wic wska nik informuj cy o udziale absolwentów, którzy uko czyli studia
i znale li prac w zawodzie, który jest silnie skorelowany z profilem uko czonych studiów, w ogólnej liczbie absolwentów.
Podobne zastrzeenia mona wysun  w odniesieniu do wska ników inwestycji w kapitał ludzki, które w skali makro liczy si na podstawie udziału wydatków na edukacj  w PKB, a w skali mikro – jako wielko wydatków na szkolenia pracowników. W tym przypadku trzeba wyjani nastpuj ce kwestie. Po
pierwsze, co rozumie si przez inwestycje w kapitał ludzki, po drugie, kto jest
właciwym podmiotem inwestuj cym w kapitał ludzki. Bior c za punkt wyjcia
przyj t tu definicj kapitału ludzkiego, jako przymiotów, których potencjał zostaje urzeczywistniony w akcie działania człowieka, a dokładniej, w procesie
produkcji, trzeba stwierdzi , e wyra enie „inwestycja w kapitał ludzki” jest
myl ca. Bardziej trafne byłoby wyra enie „inwestycja w ludzkie dobra kapitałowe”. Poza tym, przez inwestycje rozumie si:
– przeznaczenie rodków finansowych na powikszenie lub odtworzenie zasobów maj tkowych lub cz dóbr wytworzonych, która nie jest przeznaczona
do bezporedniej konsumpcji8;
– nakłady, dokonywane przez przedsibiorstwa, na tworzenie nowych zdolnoci wytwórczych, co polega na nabywaniu dóbr inwestycyjnych (budowa
nowych lub rozbudowa istniej cych zakładów produkcyjnych, zakup maszyn
i urz dze , powikszanie zapasów), które bd słuy wytwarzaniu innych dóbr
i usług w przyszłoci, lub aktywa nabyte w celu osi gnicia korzyci ekonomicznych, wynikaj cych z przyrostu wartoci tych aktywów albo dziki przychodom z tych aktywów9;
– aktywa nabyte w celu osi gnicia korzyci ekonomicznych wynikaj cych
z przyrostu wartoci tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych poytków, w tym równie
z transakcji handlowej10.
Słownik j zyka polskiego, http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=inwestycja, data dostpu 9 listopada
2009 r.
9
Słownik ekonomiczny, http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entr
Id=337&pageId=608, data dostpu 9 listopada 2009 r.
10
Art. 3 ust. 1 pkt 17 Ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz.U. nr 121, poz.
591 z pón. zm.).
8
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W uj ciu dynamicznym inwestycj jest czynno nabywania zasobów istotnych dla procesu produkcji. Z kolei w ujciu statycznym inwestycja jest pewnym stanem, którego wyrazem jest posiadanie nabytej iloci zasobów istotnych
dla procesu produkcji. Tym, co ł czy oba ujcia, jest pojcie własnoci. W pierwszym przypadku dochodzi do przejcia czego na własno, w drugim za stwierdza si, e co jest własnoci kogo. Własno polega natomiast na moliwoci
decydowania o sposobie wykorzystania dobra gospodarczego. Pojcie własnoci
jest istotne w przypadku ludzkich dóbr kapitałowych, poniewa ich specyficzn
cech jest to, e s nieodł czne od człowieka, a zatem stanowi tylko jego własno, co wynika z tego, e kady człowiek jest włacicielem samego siebie. Nie
mog wic one stanowi aktywów przedsibiorstwa11. Inwestycj w ludzkie dobra kapitałowe jest zatem proces nabywania przez człowieka dóbr i usług, które
słu tworzeniu ludzkich dóbr kapitałowych, które z kolei bd wykorzystane do
produkcji innych dóbr lub usług w przyszłoci. Tak inwestycj moe by np.
zakup lekcji z zakresu obsługi konkretnego programu komputerowego czy zakup
konkretnego podrcznika. Form inwestycji w ludzkie dobra kapitałowe moe
by take bezpłatny sta na danym stanowisku pracy, w czasie którego człowiek
zdobywa konkretn wiedz i umiej tnoci. Z kolei właciwym podmiotem inwestuj cym w wiedz i umiejtnoci jest tylko konkretny człowiek, który bdzie
ich włacicielem12. To wyszczególnienie właciwego podmiotu inwestuj cego
jest istotne, poniewa czsto uywa si takich wyrae , jak „inwestycja firmy
w kapitał ludzki pracownika” lub „inwestycja pa stwa w kapitał ludzki obywatela” na okrelenie działa tych dwóch typów podmiotów w stosunku do konkretnego człowieka, tak jakby był on przedmiotem inwestycji, a nie jej podmiotem. aden z tych podmiotów – ani firma, ani pa stwo – nie moe sta si
włacicielem wiedzy i umiejtnoci konkretnego człowieka. Jeeli wic firma
lub pa stwo finansuj inwestycj  konkretnego człowieka w kapitał ludzki, to nie
wystpuj w tej sytuacji jako właciwe podmioty inwestuj ce, ale jako podmioty
wspieraj ce inwestycj , nawet jeli inwestycja ta jest istotna z punktu widzenia
celu ich działania. Zdobyta wiedza i umiej tnoci nigdy nie stan si własnoci
tych podmiotów, a wic nie bd mogły one mie nad nimi całkowitej kontroli
ani decydowa o ich ostatecznym zastosowaniu. Pracownik moe wypowiedzie
umow o prac w firmie po odbytym szkoleniu, z kolei obywatel moe opuci
dany kraj po sko czonej edukacji i prowadzi działalno gospodarcz w innym
kraju. To jest ryzyko, które ponosz te dwa podmioty. W przypadku przedsibiorstw kosztami realizacji tego ryzyka obarczeni zostan jego właciciele,
w przypadku pa stwa za bd to podatnicy. Dlatego te właciciele firm, chc c
11

Por. T.O. Davenport, Human Capital. What It Is and Why People Invest It, Jossey-Bass
Publishers, San Francisco 1999, s. 6.
12
Ibidem, s. 7.
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unikn  realizacji ryzyka lub złagodzi jego skutki, staraj si czsto przenie
cz ryzyka na właciwy podmiot inwestuj cy, np. poprzez jego partycypacj 
bie c lub odroczon w kosztach szkolenia, klauzule o zakazie konkurencji lub
podpisanie przez pracownika weksli in blanco przy zawieraniu umowy o prac.
Ograniczaj c wic inwestycje w kapitał ludzki wył cznie do działa tego,
kto jest jego włacicielem, mo na stwierdzi, e wska niki przedstawiaj ce
wielko wydatków firmy lub pa stwa na szkolenia lub na edukacj  pokazuj
jedynie wielko wsparcia udzielnego właciwym podmiotom inwestuj cym. Ich
wielko nie przes dza wic o zasadnoci tych inwestycji ani o ich jakoci.
Kolejn istotn kwesti w kontekcie wykorzystania kapitału ludzkiego jest
problem wartoci i wyceny kapitału ludzkiego. Zasadno tego problemu wynika z dowiadczenia, e pracownicy bardzo czsto oczekuj , a nawet  daj od
pracodawców wyszego wynagrodzenia za swoje usługi, uzasadniaj c to np. staem pracy, uko czonymi studiami wyszymi lub uko czonymi szkoleniami. Od
czego wic zaley warto kapitału ludzkiego? Jak warto jednostki osobowej
niematerialnej usługi wpływa na jej cen? Czy cena tej jednostki odzwierciedla
jej warto?
Odpowiadaj c na pierwsze pytanie, w wietle prezentowanej tu teorii kapitału ludzkiego, trzeba stwierdzi, e kapitał ludzki nie podlega wartociowaniu.
Zgodnie z teori wartoci kada fizyczna jednostka jakiego rodka, który
uczestniczy w ludzkim działaniu, jest wartociowana osobno13. Ludzkie przymioty s niepodzielne i nie mog stanowi przedmiotu wymiany na rynku.
Przedmiotem wymiany jest jednostka osobowej niematerialnej usługi, na któr
składa si praca i ludzkie przymioty. Wartociowaniu poddawana jest wic jednostka usługi konkretnego człowieka, a nie jego przymioty w całoci. Warto
tej jednostki zaley od tego, czy liczba tych jednostek jest ograniczona w stosunku do potrzeb, oraz od ich zdolnoci do realizacji celów (uytecznoci) uznawanych za mniej lub bardziej pilne. Im mniej jest jednostek usług, które s uyteczne z punktu widzenia danego celu, tym wysza jest ich warto. Ponadto
cele człowieka s szeregowane na skali wartoci, która wyraa si w jego działaniu. Jeeli dana jednostka usługi pozwala zaspokoi cel znajduj cy si na najwyszym poziomie danej skali wartoci, wówczas bdzie ona miała wiksz
warto ni kolejna jednostka tej samej usługi, która posłuy do realizacji mniej
pilnego celu. Warto, jak dla człowieka ma cel działania, wpływa na proces
wartociowania przez niego jednostek usług uywanych do realizacji tego celu.
Wane jest równie to, e nie ma moliwoci zmierzenia, a take porównania
wzrostu lub spadku wartoci ani w przypadku rónych osób, ani w przypadku
pojedynczej osoby. Nie istnieje bowiem zewntrznie ustanowiona i obiektywnie

13

M. Rothbard, op. cit., s. 134.

Ludzkie przymioty i ich wykorzystanie na rynku pracy…

175

istniej ca jednostka miary wartoci. Człowiek subiektywnie ocenia, czy zmiana
jest dla niego korzystna, czy nie.
Proces wartociowania jednostek osobowych niematerialnych usług przebiega w kierunku przeciwnym do procesu ich produkcji14. Dlatego te s one wartociowane albo w relacji do potrzeby, jeli bezporednio słu jej zaspokojeniu,
albo w zalenoci od ich wkładu w produkcj dóbr konsumpcyjnych.
S dy wartociuj ce konsumentów s podstaw ustalania ceny jednostki osobowej niematerialnej usługi. S dy te kieruj ludzkim działaniem, które z kolei
decyduje o zmianie stanu rynku, czyli o strukturze cen. O cenie decyduj wic
zarówno osoby, które kupuj ow jednostk usługi, jak i te, które jej nie kupuj ,
a take te osoby, które sprzedaj jednostk usługi, oraz te, które jej nie sprzedaj .
Wycen usługi trzeba jednak odróni od oceny jej wartoci. Wycena jednostki
usługi nie zaley bowiem od oceny jej wartoci przez wyceniaj cego. Wycena
jednostki usługi jest przewidywaniem ceny, któr ukształtuje rynek. Natomiast
ocena wartoci jest opisywaniem rónicy wartoci. Wycena oraz ocena wartoci
s ze sob zwi zane. Oceniaj cy warto nie moe bowiem pomin  struktury
cen, która jest wynikiem wyceny. W praktyce oznacza to, e w warunkach wolnego rynku cena jednostki usługi nie zaley tylko od oceny wartoci tego, kto j
sprzedaje. Z punktu widzenia producenta, który zamierza naby ow jednostk,
nakłady poniesione na jej wytworzenie nie maj dla niego znaczenia. Dla producenta jednostka ta stanowi rodek do celu. Podlega ona wartociowaniu ze
wzgl du na warto, jak ma cel, do którego osi gni cia zostanie u yta. Ale
nawet warto, jak ma dla kupuj cego jednostka usługi, nie stanowi czynnika
decyduj cego o jej cenie. Trzeba te zaznaczy, e warto jednostki nie stanowi
czci wartoci produktu ko cowego. Jako czynnik komplementarny jednostka
ma warto tylko przez to, e zostanie wykorzystana wraz z innymi czynnikami
w procesie produkcji. Poniewa jednostka usługi stanowi dobro wyszego rzdu,
o jej cenie bdzie decydowała cena dobra konsumpcyjnego, a nie warto, jak
ma dla sprzedaj cego, ani te warto, jak ma dla kupuj cego.

4. Teoria kapitału ludzkiego a praktyka
Potraktowanie jednostki osobowej niematerialnej usługi w taki sam sposób,
w jaki traktowany jest w warunkach wolnego rynku kady inny towar, który jest
przedmiotem wymiany, mo e wydawa si kontrowersyjne z dwóch powodów.
Po pierwsze, ludzk prac zwykło si traktowa jako warto w ogóle. Po drugie, zwykło si take w dyskusjach o pracy i w praktyce politycznej kła przede
14
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wszystkim nacisk na prac wymagaj c wyszego kapitału ludzkiego, który
utosamia si ze specjalistyczn wiedz , najczciej zdobyt w trakcie studiów
wyszych.
Te dwa zwyczaje stanowi problem dla ekonomisty. Odpowied na pytania,
czy praca jest wartoci w ogóle i co to znaczy, nie naley do przedmiotu ekonomii. Jest to problem filozoficzny. Ma on jednak swoje konsekwencje praktyczne, z którymi musi zmaga si ekonomista. Skoro praca jest wartoci w ogóle, to
dlaczego, zapytaj np. przedstawiciele zwi zków zawodowych, producent zwolnił wartociowych pracowników? Czy rz d nie powinien zatem interweniowa
i przywróci im dotychczasowe miejsce pracy lub zagwarantowa inne? Kady
ze zwolnionych dysponuje wiedz i umiejtnociami, które do momentu ich
zwolnienia były istotne z punktu widzenia procesu produkcji. W pierwszym
momencie ekonomista zostaje postawiony przed wyborem, po której stronie sporu ma si opowiedzie. Zgodnie z teori , któr zaprezentuje, moe uzna albo
racje producenta, albo racje pracowników, co wicej, mo e wesprze albo zanegowa polityk rz du. Jednake ekonomista nie powinien rozstrzyga takich
sporów. Ekonomia bowiem powstrzymuje si od s dów wartociuj cych. Nie
wskazuje, do jakich celów powinien d y człowiek, ale jakich rodków powinien uy, aby osi gn  wybrany cel. Jak zauwaył L. Mises: „dziki temu, e
jest subiektywistyczna [ekonomia] i traktuje s dy wartociuj ce działaj cego
człowieka jako ostatecznie dane, których nie mona podda dalszej analizie, sytuuje si ponad sporami partii i walkami stronnictw”15. Takie podejcie wcale nie
rozstrzyga problemu pracy jako wartoci w ogóle, ale pozostawia ten problem
do rozstrzygnicie innym naukom. Na podej ciu takim opiera si take zaprezentowana tu teoria kapitału ludzkiego.
Drugi zwyczaj jest równie kłopotliwy dla ekonomisty jak pierwszy. Stawia
bowiem ekonomist przed dylematem, czy w swojej teorii powinien on poprze
np. obowi zuj cy w polityce gospodarczej i społecznej kierunek działania, czy
te zgodnie z zadaniem nauki, jakim jest dochodzenie do prawdy, stara si wyjani dane zjawisko. Połoenie nacisku w polityce społecznej i gospodarczej na
zachcanie ludzi do zdobywania „wyszego” kapitału ludzkiego poprzez uko czenie studiów wyszych równie ma swoje konsekwencje. Po pierwsze, deprecjonuje si tym samym „niszy” kapitał ludzki, a wic wiedz i umiejtnoci,
których zdobycie nie wymaga uko czenia wyszego poziomu nauki, czego
skutkiem jest bardzo czsto brak specjalistów w rónych dziedzinach gospodarki. Po drugie, redukuje si funkcje uniwersytetów oraz akademii do poziomu
szkół zawodowych, przez co przestaj one w wielu przypadkach spełnia funkcj  kulturotwórcz i funkcj wychowawcz . Po trzecie, taka polityka wspiera
proces przygotowania jedynie przyszłych pracowników, a nie ludzi przedsi15
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biorczych, którzy podejm si trudu prowadzenia własnej działalnoci gospodarczej. Po czwarte, rodzi to czasami nieuzasadnione roszczenia płacowe ze strony
przedstawicieli niektórych zawodów oraz absolwentów szkół wyszych, które
nie s adekwatne do danej struktury rynku. Zaprezentowana tu teoria kapitału
ludzkiego mo e by wykorzystana do analizy krytycznej tak prowadzonej polityki społecznej i gospodarczej. Nie moe by jednak uzasadnieniem dla takiej
polityki.

5. Zako czenie
Przedstawione odpowiedzi na postawione we wprowadzeniu pytania s prób usystematyzowania problematyki dotycz cej kapitału ludzkiego. W sposób
analityczny, opieraj c si na terminologii i teoriach austriackiej szkoły ekonomii,
autor starał si wskaza na konieczno uwzgldnienia w analizach ekonomicznych specyficznego charakteru ludzkich przymiotów, który nie pozwala na traktowanie kapitału ludzkiego jako autonomicznego rodka produkcji, a take na
traktowanie go jak rzeczy, któr mona wyrazi w sposób ilociowy. Przyjmuj c
jednostk niematerialnej osobowej usługi jako przedmiot wymiany na rynku
pracy, autor chciał zwróci uwag nie tylko na nieautonomiczno tego czynnika
produkcji, ale take na to, e wycena tej jednostki usługi podlega takim samym
prawom jak wycena kadego innego towaru. Takie ujcie wydaje si zblione do
rzeczywistoci. Nie redukuje si tutaj człowieka jedynie do roli nonika cech
po danych na rynku, co czsto skutkuje traktowaniem człowieka jako kapitału,
ale podkrela si wolno jego wyborów (swobod w wyborze celów i rodków
do ich osi gnicia), a zarazem odpowiedzialno za ich skutki. Ponadto ujcie
takie pozwala wyra nie odróni od siebie działania podporz dkowane okrelonemu procesowi produkcji od działa czysto konsumpcyjnych, które słu rozrywce lub rozwojowi działaj cego człowieka. Ujcie to moe by wykorzystane
jako punkt wyj cia do omówienia innych problemów, np. konkurencyjnoci pracowników na rynku pracy.

Literatura
Davenport T.O., Human Capital. What It Is and Why People Invest It, Jossey-Bass Publishers, San
Francisco 1999.
Drobny P., Znaczenie ludzkich przymiotów w procesie gospodarowania. Elementy teorii kapitału
ludzkiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 1, red. J. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Hayek F.A., Nadu ycie rozumu, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2002.

178

Paweł Drobny

Kirzner I.M., Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago–London
1973.
Mises L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
Rothbard M.N., Ekonomia wolnego rynku, t. 1, Fijorr Publishing, Warszawa 2007.

The Use of Human Qualities on the Labour Market. The Elements
of the Human Capital Theory
The paper is dedicated to the process of the development and use of human qualities on the
labour market. The author attempts to offer an answer to the following questions: what is the
essence of creating the human capital? How is the process of creating the human capital related to
the production of goods and provision of services? How are human qualities used on the labour
market? Is the human capital subject to assessment? Referring to the theories of the Austrian
School, the author stresses the fact that it is necessary to include the specific character of human
qualities in economic analyses, which implies that such qualities should not be treated as
independent means of production but as a factor which may be expressed in terms of quantity.
Regarding a unit of non-material personal service as the subject of exchange on the labour market,
the author points out that the assessment of this unit of service is subjected to the same rules as the
assessment of any other goods. Such an approach does not reduce the human being to the role of
the carrier of the qualities which meet market expectations, but it emphasizes people’s freedom of
choice and their accountability for the consequences. In addition to that, this approach makes it
possible to make a clear distinction between the activities which are subordinated to a specific
production process and those which are exclusively related to consumption.
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