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REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE KAPITAŁU 
LUDZKIEGO

(Katarzyna Mroczek, Tomasz Tokarski)

9.1. WPROWADZENIE

Celem rozważań prowadzonych w rozdziale dziewiątym jest wyznaczenie takso-
nomicznych wskaźników opisujących przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkie-
go w województwach oraz określenie wpływu owego zróżnicowania na przestrzenne 
kształtowanie się podstawowych zmiennych makroekonomicznych (analizowanych 
w rozdziale trzecim) oraz taksonomicznych wskaźników rozwoju ekonomicznego wo-
jewództw (przedstawionych w rozdziale piątym opracowania).

Struktura rozdziału dziewiątego jest następująca. W punkcie 9.2 przedstawione są 
podstawowe, znane z literatury, definicje pojęcia kapitału ludzkiego oraz sposoby jego 
mierzenia. Punkt 9.3 zawiera charakterystykę wykorzystanych tam taksonomicznych 
wskaźników kapitału ludzkiego oraz opisowe analizy przestrzennego zróżnicowa-
nie owych wskaźników. W punkcie 9.4 analizuje się oddziaływanie taksonomicznych 
wskaźników kapitału ludzkiego na takie zmienne makroekonomiczne, jak produkcja 
sprzedana per capita, wartość brutto środków trwałych na mieszkańca, inwestycje 
na mieszkańca, płace, stopa bezrobocia rejestrowanego i liczba podmiotów REGON 
na 1000 mieszkańców oraz na taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego woje-
wództw OE, OM i SK1. Rozdział kończy punkt 9.5, w którym znajduje się podsumowa-
nie prowadzonych w nim rozważań oraz ważniejsze, płynące z nich wnioski.

1 Rzecz jasna autorzy rozdziału dziewiątego nie twierdzą, że kapitał ludzki jest jedynym czynnikiem różnicu-
jącym poziom rozwoju ekonomicznego województw. Zdają sobie bowiem sprawę, że – odnosząc się np. matema-
tycznych modeli wzrostu R.E. Lucasa (1988, 1990), P.M. Romera (1986), N.G. Mankiwa-D. Romera-D.N. Weila 
(1992), W. Nonnemana, P. Vanhoudta (1996) – poza kapitałem ludzkim istotne znaczenie dla poziomu i rozwoju 
ekonomicznego mają np. różne (substytucyjne w stosunku do siebie) zasoby kapitału rzeczowego, społecznego etc. 
Szerzej na ten temat por. np.: W. Welfe, 2007; T. Tokarski, 2009, 2011, 2007.
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9.2. KAPITAŁ LUDZKI – POJĘCIE I SPOSOBY MIERZENIA

Jacob Mincer, Theodore W. Schultz oraz Gary S. Becker to ekonomiści, którzy mieli 
szczególny wkład w studia nad problematyką kapitału ludzkiego. Choć temat potencja-
łu będącego w ludziach towarzyszył ekonomii właściwie już od czasów Adama Smitha, 
to dopiero w latach 60. XX wieku wymieniona wcześniej trójka ekonomistów położy-
ła podwaliny teoretyczne pod ten stosunkowo nowy obszar zainteresowania ekonomii. 
Mincer (ekonomista pochodzenia polskiego) kapitał ludzki utożsamiał z „sumą wie-
dzy zdobywanej w szkole, a następnie w trakcie wykonywania pracy” (Cichy, 2005: 
8). Uważał on, że można go mierzyć „długością okresu edukacji formalnej oraz wie-
kiem, odzwierciedlającym doświadczenie poszczególnych jednostek” (Cichy, 2005: 8). 
Schultz (1976: 35, za: Domański, 1990: 18) z kolei w swoim opracowaniu definiował 
kapitał ludzki jako „umiejętności, wiedzę i podobne atrybuty, które wpływają na ludz-
kie możliwości wykonywania pracy użytecznej”. Becker (1964, za: Gajewski, 2007: 
79) natomiast rozumiał kapitał ludzki jako „wiedzę „zawartą” w ludziach”. Zaznaczał 
on także, że pojęcie kapitału ludzkiego obejmujące wykształcenie, umiejętności oraz 
doświadczenie może zostać poszerzone na takie obszary jak: zdrowie, uczciwość, punk-
tualność, życie rodzinne itp.(Cichy, 2005: 13).

Tematyka związana z zasobami kapitału ludzkiego zyskała szczególną popularność 
w kontekście teorii wzrostu gospodarczego - stała się brakującym ogniwem, które 
umożliwiało lepsze odzwierciedlenie danych empirycznych w teoretycznych modelach 
wzrostu gospodarczego. Z rozważań Roberta E. Lucasa wynika, że modele, w których 
bierze się pod uwagę akumulację kapitału ludzkiego, w większym stopniu pozwalały 
na wytłumaczenie zróżnicowania w rozwoju gospodarczym państw, niż te uwzględnia-
jące jedynie akumulację kapitału fizycznego i postępu technicznego (Cichy, 2005: 12; 
por. także: Tokarski, 2001: 13, 2009). W swoich badaniach Lucas definiował kapitał 
ludzki jako „ogólny poziom umiejętności, który oznacza, że pracownik charakteryzują-
cy się kapitałem ludzkim h(t) jest tak samo wydajny jak dwóch pracowników o kapitale 
ludzkim ½h(t) każdy lub jest dwa razy mniej produktywny od pracownika o kapitale 
ludzkim 2h(t)” (Lucas, 1988: 17; por. także: Lucas, 1990, 2010). 

Szersze spojrzenie na kwestie kapitału ludzkiego można znaleźć m.in. w definicjach 
polskich ekonomistów, między innymi Stanisława R. Domańskiego oraz Waldemara 
Florczaka. Domański definiuje kapitał ludzki jako „zasób wiedzy, umiejętności, zdro-
wia, energii witalnej zawarty w społeczeństwie” (1990: 20). W. Florczak z kolei określa 
kapitał ludzki jako: 

…wszystkie cechy psychofizyczne jednostki, takie jak posiadane wrodzone zdolności, 
zasób wiedzy, poziom wykształcenia, umiejętności i doświadczenie zawodowe, stan 
zdrowia, poziom kulturalny, aktywność społeczno ekonomiczną, światopogląd itp., które 
wpływają bezpośrednio lub pośrednio na wydajność pracy, które są nierozerwalnie zwią-
zane z człowiekiem jako nośnikiem owych wartości (Florczak, 2007: 112). 

Przytoczone tu definicje kapitału ludzkiego mają mniejsze zastosowanie w praktycz-
nych próbach mierzenia owego kapitału ze względu na trudności związane z ujęciem 
ilościowym poszczególnych cech wchodzących w skład opisywanego zasobu.
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Podsumowując rozważania nad pojęciem kapitału ludzkiego, należy zaznaczyć, 
że jest to zasób, który może zostać powiększony przez inwestycje w odpowiednich ob-
szarach gospodarki. W zależności od przyjętej definicji inwestowanie w kapitał ludzki 
można rozumieć za J. Mincerem jako inwestycje w proces uczenia się (Cichy, 2005: 
7) . Według Beckera natomiast inwestowanie w kapitał ludzki to „działalność, która 
wpływa na przyszłe realne dochody poprzez zasoby ucieleśnione w człowieku” (Be-
cker, 1962: 9, za: Roszkowska, 2012: 13). Uważał on także, że „jest wiele sposobów 
inwestowania w kapitał ludzki włączając formalne wykształcenie w szkole, kształcenie 
w pracy, opiekę medyczną, konsumpcję witamin oraz zbieranie informacji o systemie 
ekonomicznym” (Becker, 1962: 9, za: Roszkowska, 2012: 13). Schultz z kolei uznawał 
za inwestycje w kapitał ludzki tę część konsumpcji, która obejmuje wydatki na „szkol-
nictwo i zdrowie, wewnętrzne migracje w poszukiwaniu lepszych możliwości zarobko-
wych, a także szkolenia i nabywanie doświadczenia w pracy” (Cichy, 2005: 9). Należy 
także zaznaczyć, że według Marka Blauga, już Adam Smith - mimo że nie używał poję-
cia kapitału ludzkiego – twierdził, że 

…koszty wykształcenia i szkolenia człowieka można uważać za inwestycję w przyszłe 
możliwości zarobkowania, analogicznie do inwestycji w kapitał fizyczny; inwestycja taka 
musi się zwrócić w ciągu życia obecnego studenta lub praktykanta, jeżeli ma być ekono-
micznie uzasadniona. Lepiej wykształceni lub lepiej wyszkoleni ludzie będą więc na ogół 
zarabiać więcej od tych, którym brakuje wykształcenia lub wyszkolenia (Blaug, 1994: 69). 

W opracowaniach teoretycznych wyróżnia się trzy sposoby pomiaru poziomu kapi-
tału ludzkiego: metodę kosztową (sprowadzającą się do zsumowania inwestycji w ka-
pitał ludzki skorygowanych o stopę deprecjacji i stopę dyskonta bieżącej konsumpcji), 
metodę korzystającą z zasobów ludzkich uwzględniających poziom wykształcenia 
(m.in. współczynniki piśmiennictwa, wskaźniki skolaryzacji brutto i netto, wskaźniki 
długości okresu pobierania nauki, struktura pracujących według poziomu wykształce-
nia) oraz metodę dochodową (głównie opierają się na warunku, że różnice w otrzymy-
wanych wynagrodzeniach odwzorowują krańcową produkcyjność pracy)2. 

Ze względu na ograniczony dostęp odpowiednich do danych statystycznych, w prak-
tyce, chcąc obliczyć wartość zasobów kapitału ludzkiego, najczęściej korzysta się 
z stymulant (np. liczby pracujących w sektorze badawczo-rozwojowym (B + R), licz-
by nauczycieli akademickich, nakładów inwestycyjnych na edukację, odsetka popula-
cji w wieku 25–64 z wykształceniem średnim i wyższym, współczynnika skolaryzacji 
na różnych etapach edukacji, oczekiwanej długości życia, lat nauki na poszczególnych 
poziomach w odniesieniu do podstawowego, przeciętnego wynagrodzenia w zależności 
od poziomu wykształcenia) oraz z destymulanty – umieralności niemowląt. Opracowy-
wane na bazie wymienionych stymulant i destymalnty wskaźniki taksonomiczne w pew-
nym stopniu przybliżają wartość zasobów kapitału ludzkiego i tym samym pozwalają 
na analizę jego zróżnicowania na określonym obszarze (Roszkowska, 2012: 44).

2 Szerzej na ten temat: Florczak, 2007:.113–122; Roszkowska, 2012: 38–44.
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9.3. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE 
TAKSONOMICZNYCH WSKAŹNIKÓW KAPITAŁU 
LUDZKIEGO W WOJEWÓDZTWACH

Omawiane dalej taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w województwach, 
podobnie jak analizowane w rozdziale piątym taksonomiczne wskaźniki rozwoju 
ekonomicznego województw i powiatów, są wskaźnikami opartymi na odległościach 
w przestrzeni euklidesowej i miejskiej poszczególnych województw w kolejnych latach 
od pewnego hipotetycznego województwa-wzorca (por. punkt 5.2). Dlatego też im niż-
sze wartości przyjmują policzone taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w danym 
województwie, tym wyższym poziomem owego kapitału cechuje się to województwo.

Do konstrukcji wskaźników kapitału ludzkiego wykorzystano dostępne regionalne 
dane statystyczne ze strony GUS www.stat.gov.pl opisujące kształtowanie się trzech 
stymulant i dwóch destymulant kapitału ludzkiego. Wykorzystanymi stymulantami ka-
pitału ludzkiego są: liczba nauczycieli akademickich na 1000 mieszkańców, liczba na-
uczycieli akademickich przypadająca na 100 studentów3 oraz przeciętne dalsze trwanie 
życia urodzonej osoby (liczone jako średnia z przeciętnej dalszej długości życia kobiet 
i mężczyzn). Destymulantami zaś są odsetek zgonów niemowląt wśród urodzeń żywych 
oraz odsetek bezrobotnych długookresowo (ponad 13 miesięcy) wśród bezrobotnych 
ogółem (z badań aktywności ekonomicznej ludności). 

Wybór wykorzystanego zbioru stymulant i destymulant kapitału ludzkiego w woje-
wództwach wynikał zarówno z dostępności odpowiednich danych statystycznych, jak 
i ze względów merytorycznych4.

Liczba nauczycieli akademickich na 1000 mieszkańców jest wskaźnikiem, który 
opisuje potencjał edukacyjny na poziomie szkolnictwa wyższego w województwach. 
Liczba nauczycieli akademickim przypadająca na 100 studentów jest stymulantą, któ-
ra charakteryzuje jakość szkolnictwa wyższego. Odsetek bezrobotnych długookresowo 
wśród bezrobotnych ogółem jest zaś destymulantą zasobu kapitału ludzkiego z tego 
względu, że (po pierwsze) bezrobotni długookresowo to najczęściej osoby najsłabiej 
wykształcone oraz (po drugie) wraz z wydłużaniem się czasu pozostawania bez pracy 
bezrobotni zazwyczaj tracą część nabytych uprzednio umiejętności5. Przeciętne dalsze 
trwanie życia oraz odsetek zgonów niemowląt natomiast są zmiennymi, które opisują 
stan zdrowia mieszkańców.

3 Pominięto dane dotyczące edukacji na poziomie podstawowym i średnim, gdyż wykształcenie to jest w Pol-
sce obligatoryjne. 

4 Dlatego celowo zrezygnowano z danych dotyczących sfery B + R, gdyż – zdaniem autorów – sfera ta raczej 
opisuje sektor nauki oraz innowacyjności niż wielkość kapitału ludzkiego.

5 Rzecz jasna odsetek ten wynika również z sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz z bieżącej koniunktury.
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Wydaje się również, że wspomniane uprzednio stymulanty i destymulanty kapitału 
ludzkiego mierzą raczej zasób kapitału ludzkiego niż strumienie inwestycji w ów zasób6.

Przeciętne wartości wykorzystanych w rozdziale dziewiątym stymulant i destymu-
lant kapitału ludzkiego w województwach w latach 2002–2011 zestawione są w tabli-
cach 9.1–9.27. Z zestawienia tego można wysnuć następujące wnioski:

Tablica 9.1. Przestrzenne zróżnicowanie stymulant kapitału ludzkiego w latach 2002–20118

Lp.

Stymulanta

Liczba nauczycieli akademickich 
na 1000 mieszkańców

Liczba nauczycieli akademickich 
na 100 studentów

Przeciętne dalsze trwanie życia 
osoby urodzonej

Województwo
Wartość 

zmiennej
Województwo

Wartość 
zmiennej

Województwo
Wartość 

zmiennej

1 małopolskie 3,64 lubelskie 6,07 podkarpackie 76,75

2 mazowieckie 3,15 małopolskie 6,04 małopolskie 76,66

3 dolnośląskie 2,95 pomorskie 5,78 podlaskie 76,23

4 lubelskie 2,88 podlaskie 5,73 opolskie 76,02

5 łódzkie 2,80 łódzkie 5,63 pomorskie 75,92

6 wielkopolskie 2,67 wielkopolskie 5,51 mazowieckie 75,89

7 pomorskie 2,61 zachodniopomorskie 5,16 świętokrzyskie 75,77

8 podlaskie 2,50 dolnośląskie 5,14 wielkopolskie 75,54

9 zachodniopomorskie 2,43 kujawsko-pomorskie 4,98 lubelskie 75,27

10 śląskie 2,05 śląskie 4,93 kujawsko-pomorskie 75,05

11 kujawsko-pomorskie 2,03 mazowieckie 4,84 warmińsko-mazurskie 74,98

12 warmińsko-mazurskie 1,78 lubuskie 4,77 zachodniopomorskie 74,94

13 opolskie 1,55 warmińsko-mazurskie 4,59 dolnośląskie 74,88

14 lubuskie 1,54 opolskie 4,22 lubuskie 74,80

15 podkarpackie 1,49 podkarpackie 4,18 śląskie 74,79

16 świętokrzyskie 1,44 świętokrzyskie 3,58 łódzkie 73,90

VS 0,286 0,140 0,010

Vd 0,242 0,111 0,008

VQ 0,222 0,092 0,007

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.stat.gov.pl (dostęp: sierpień 2013).

6 Można tu się odnieść do równania akumulacji kapitału ludzkiego w modelu N.G. Mankiwa, D. Romera, 
D.N. Weila (1992) postaci: 

Ḣ = IH – δHH,
gdzie: Ḣ – przyrost zasobu kapitału ludzkiego, H – zasób analizowanego kapitału, IH – inwestycje w ów ka-
pitał, a δHH (gdzie δH ∈ (0,1)) to jego deprecjacja. Powoduje to, że na przykład liczba studentów to inwestycje 
w kapitał ludzki (IH), a liczba nauczycieli akademickich jest zasobem owego kapitału (H) (por. Tokarski, 2009).

7 Województwa w tablicach 9.1–9.2 uporządkowane są w kolejności od tego, które charakteryzowało się naj-
wyższym (najniższym) poziomem analizowanej stymulanty (destymulanty), do tego, które cechowało się najniższą 
(najwyższą) wartością owej stymulanty (destymulanty).

8 Współczynniki zmienności VS, Vd oraz VQ w tablicach 9.1–9.2 liczone są tak jak w rozdziale czwartym.
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Tablica 9.2. Przestrzenne zróżnicowanie destymulant kapitału ludzkiego w latach 2002–2011

Lp.

Destymulanta

Odsetek zgonów niemowląt (%) Odsetek bezrobotnych długookresowo (%)

Województwo Wartość zmiennej Województwo Wartość zmiennej

1 opolskie 0,494 lubuskie 28,5

2 warmińsko-mazurskie 0,523 pomorskie 30,1

3 mazowieckie 0,527 opolskie 33,2

4 małopolskie 0,546 mazowieckie 37,2

5 łódzkie 0,562 podkarpackie 37,4

6 podlaskie 0,567 lubelskie 37,7

7 świętokrzyskie 0,571 dolnośląskie 39,3

8 wielkopolskie 0,580 zachodniopomorsk30ie 40,1

9 pomorskie 0,588 wielkopolskie 41,9

10 podkarpackie 0,634 kujawsko-pomorskie 41,9

11 lubelskie 0,637 śląskie 43,3

12 lubuskie 0,652 podlaskie 45,5

13 kujawsko-pomorskie 0,663 warmińsko-mazurskie 45,9

14 zachodniopomorskie 0,665 łódzkie 46,4

15 śląskie 0,722 świętokrzyskie 46,9

16 dolnośląskie 0,724 małopolskie 47,5

VS 0,116 0,147

Vd 0,098 0,118

VQ 0,083 0,101

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.stat.gov.pl (dostęp: sierpień 2013).

 ● Zdecydowanie najwyższą liczbą nauczycieli akademickich na 1000 mieszkańców 
w analizowanym przedziale czasu charakteryzowało się województwo małopol-
skie (3,64). Wśród 25% województw o najwyższych wartościach owej zmiennej 
makroekonomicznej znalazły się również województwa: mazowieckie (3,15), 
dolnośląskie (2,95) i lubelskie (2,88). Wydaje się, że o ile wysokie wartości owej 
stymulanty w województwach małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim wyni-
kały (w głównej mierze) stąd, że w Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu znajdu-
ją się czołowe polskie uczelnie, o tyle wysoka pozycja województwa lubelskiego 
jest rezultatem tego, że w relatywnie niedużym (w stosunku do Krakowa, War-
szawy i Wrocławia) Lublinie znajdują się dwie prężne uczelnie – UMCS i KUL.

 ● W grupie województw o najniższej liczbie nauczycieli akademickich na 1000 
mieszkańców znalazły się województwa: opolskie (1,55), lubuskie (1,54), pod-
karpackie (1,49) oraz świętokrzyskie (1,44). Są to województwa, w których – 
poza Politechniką Rzeszowską – nie ma liczących się w kraju uczelni.
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 ● Grupę kwartylową województw o najwyższej liczbie nauczycieli akademickich 
na 100 studentów tworzyły w latach 2002–2011 województwa: lubelskie (6,07), 
małopolskie (6,04), pomorskie (5,78) i podlaskie (5,73). Do grupy kwartylowej 
o najniższych wartościach tej stymulanty należały natomiast wówczas wojewódz-
twa: warmińsko-mazurskie (4,59), opolskie (4,22), podkarpackie (4,18) oraz 
świętokrzyskie (3,58).

 ● Gdy rozpatrujemy przestrzenne zróżnicowanie kolejnej stymulanty zasobu ka-
pitału ludzkiego – którą jest przeciętne dalsze trwanie życia osoby urodzonej – 
okazuje się, że najwyższą wartością owej zmiennej charakteryzowały się woje-
wództwa: podkarpackie (76,75 lat), małopolskie (76,66 lat), podlaskie (76,23 lat) 
oraz opolskie (76,02 lat). Najniższymi wartościami owej zmiennej cechowały się 
województwa: dolnośląskie (74,88 lat), lubuskie (74,80 lat), śląskie (74,79 lat) 
i łódzkie (73,90 lat).

 ● Gdy analizujemy przestrzenne zróżnicowanie destymulanty kapitału ludzkiego, 
jaką jest niewątpliwie odsetek zgonów niemowląt, okazuje się, że destymulan-
ta ta przyjmowała w latach 2002–2011 najniższe wartości w województwach 
opolskim (0,494%), warmińsko-mazurskim (0,523%), mazowieckim (0,527%) 
i małopolskim (0,546%). Najwyższymi zaś wartościami owej destymulanty ce-
chowały się województwa: kujawsko-pomorskie (0,663%), zachodniopomor-
skie (0,665%), śląskie (0,722%) oraz dolnośląskie (0,724%).

 ● Najniższym odsetkiem bezrobotnych długookresowo wśród bezrobotnych ogó-
łem charakteryzowały się w latach 2002–2011 województwa: lubuskie (28,5%), 
pomorskie (30,1%), opolskie (33,2%) oraz mazowieckie (37,2%). Najwyższa zaś 
wartość owej destymulanty notowana była w województwach warmińsko-mazur-
skim (45,9%), łódzkim (46,4%), świętokrzyskim (46,9%) i małopolskim (47,5%).

 ● Gdy porównujemy wartości współczynników zmienności VS, Vd i VQ badanych tu 
stymulant i destymulant okazuje się, że zdecydowanie najwyższymi wartościa-
mi owych współczynników zmienności charakteryzowała się liczba nauczycieli 
akademickich na 1000 mieszkańców. Następne w kolejności były: odsetek bez-
robotnych długookresowo wśród bezrobotnych ogółem, liczba nauczycieli aka-
demickich na 100 studentów, odsetek zgonów niemowląt; najniższe zaś współ-
czynniki zmienności VS, Vd i VQ notowano w przypadku przeciętnego dalszego 
trwania życia osoby urodzonej. Dlatego największy wpływ na prezentowane dalej 
taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego miała liczba nauczycieli akademi-
ckich na 1000 mieszkańców, najmniejszy zaś – przeciętne dalsze trwanie życia 
osoby urodzonej.

Na podstawie scharakteryzowanych uprzednio stymulantach i destymulantach kapita-
łu ludzkiego policzono taksonomiczne wskaźniki owego kapitału oparte na odległościach 
w przestrzeni euklidesowej oraz miejskiej. Następnie, by uzyskać jednolity wskaźnik 
kapitału ludzkiego, wskaźniki te uśredniono średnią geometryczną. Przestrzenne zróż-
nicowanie tak policzonych wskaźników kapitału ludzkiego zilustrowano na mapie 9.1. 
Z mapy tej wynika, że:

 ● Najwyższym poziomem kapitału ludzkiego (mierzonym za pomocą takso-
nomicznego wskaźnika owego kapitału) w latach 2002–2011 cechowało się 
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województwo mazowieckie (0,3559). Następne w kolejności były województwa: 
pomorskie (0,3574), małopolskie (0,3714) oraz lubelskie (0,3736).

 ● Wysoki poziom owego kapitału notowany był w województwach łódz-
kim (0,3812), wielkopolskim (0,3839), podlaskim (0,3886), dolnośląskim (0,3912) 
i zachodniopomorskim (0,4008). 

0,4134 do 0,4447  (4)
0,4008 do 0,4134  (3)
0,3812 do 0,4008  (5)
0,3559 do 0,3812  (4)

Mapa 9.1. Regionalne zróżnicowanie taksonomicznych wskaźników kapitału ludzkiego w la-
tach 2002–2011
Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.stat.gov.pl (dostęp: sierpień 2013).

 ● Niskim zasobem kapitału ludzkiego charakteryzowały się województwa opol-
skie (0,4064), lubuskie (0,4109) i kujawsko-pomorskie (0,4112).

 ● Województwa warmińsko-mazurskie (0,4134), śląskie (0,4175), podkarpa-
ckie (0,4258) i świętokrzyskie (0,4446) cechowały się najniższymi zasobami ka-
pitału ludzkiego.

Omawiając przestrzenne zróżnicowanie taksonomicznego wskaźnika kapitału ludz-
kiego w województwach w latach 2002–2011 można również przeprowadzić prostą 
analizę skupień. Analiza ta prowadzona była na wystandaryzowanych (zgodnie z proce-
durą opisaną w punkcie 5.2) stymulantach i destymulantach kapitału ludzkiego. Drzewo 
skupień – będące wynikiem tej analizy – zilustrowano na diagramie 9.1. 
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Diagram 9.1. Drzewo skupień wskaźników kapitału ludzkiego w latach 2002–2011
Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.stat.gov.pl (dostęp: sierpień 2013).
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Wykres 9.1. Względne zmiany taksonomicznych wskaźników kapitału ludzkiego (dh/h, w %) 
w latach 2002–2011 a ich poziom (h) w roku 2002
Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.stat.gov.pl (dostęp: sierpień 2013).
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Z diagramu 9.1 można wysnuć następujące wnioski:
 ● Ze względu na strukturę składowych taksonomicznych wskaźników kapita-
łu ludzkiego można wyodrębnić trzy grupy województw podobnych do siebie. 
Pierwszą grupę stanowiły województwa: wielkopolskie i łódzkie wraz z woje-
wództwem podlaskim oraz lubelskim. Druga grupa złożona była z województw 
śląskiego i kujawsko-pomorskiego wraz z województwem zachodniopomorskim. 
Trzecia zaś grupa składała się z województw podkarpackiego i lubuskiego wraz 
z opolskim oraz świętokrzyskim.

 ● Najbardziej do siebie zbliżone były wspomniane uprzednio grupy pierwsza i dru-
ga. Do grup tych podobne było również, pod względem struktury stymulant i de-
stymulant kapitału ludzkiego, województwo dolnośląskie.

 ● Najmniej podobne do innych województw ze względu na rozważane tu struktury 
były województwa małopolskie i mazowieckie.

Korelogram na wykresie 9.1 ilustruje relacje pomiędzy względnymi zmianami tak-
sonomicznych wskaźników kapitału ludzkiego w województwach w latach 2002–2011 
(dh/h) oraz ich poziomem (h) w roku 2002. Z rysunku tego można wysnuć wniosek, 
że w analizowanym przedziale czasu względne spadki owych wskaźników były za-
zwyczaj najwyższe w tych województwach, w których wskaźniki te kształtowały się 
na niskim poziomie (a zatem w województwach o wysokim poziomie owego kapita-
łu). Co więcej, ponieważ współczynnik korelacji Pearsona między dh/h a h równy był 
0,429, zatem można sądzić, że przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce 
w rozważanym przedziale czasu podlegało procesowi słabej β-dywergencji.

9.4. WPŁYW PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA 
KAPITAŁU LUDZKIEGO NA ROZWÓJ EKONOMICZNY 
WOJEWÓDZTW9

Rozważając oddziaływanie przestrzennego zróżnicowania kapitału ludzkiego 
na przestrzenne zróżnicowanie wybranych zmiennych makroekonomicznych (produk-
cji sprzedanej per capita, wartości brutto środków trwałych na mieszkańca, inwesty-
cji na mieszkańca, płac, stopy bezrobocia rejestrowanego i liczby podmiotów REGON 
na 1000 mieszkańców) oszacowano MNK parametry równań:

 lnxit = α + βhit (9.1)

lub:

 xit = α + βhit, (9.2)

gdzie: 

9 Alternatywne analizy wpływu przestrzennego zróżnicowania kapitału ludzkiego w Polsce na kształtowanie 
się podstawowych zmiennych makroekonomicznych w województwach znaleźć można w opracowaniu: Roszkow-
ska, 2012.
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xit – wartość kolejnych, wspomnianych uprzednio zmiennych makroekonomicz-
nych w województwie i w roku t, 
hit – taksonomiczny wskaźnik kapitału ludzkiego w województwie i w roku t, 
parametry α, β ∈ R. 

Parametry równania (9.1) szacowano w przypadku produkcji sprzedanej per capita, 
wartości brutto środków trwałych na mieszkańca, inwestycji na mieszkańca, płac i licz-
by podmiotów REGON na 1000 mieszkańców, a parametry równania (9.2) – z uwzględ-
nieniem stopy bezrobocia rejestrowanego, która (jako zmienna wyrażona w procentach) 
nie powinna być logarytmowana.

Ponadto równania (9.1–9.2) rozszerzono o efekt dywersyfikacji stałej (fixe-effect) (por. 
Pindyck, Rubinfeld, 1991: 223–226). Wówczas równania te można zapisać następująco:

 
ln x d hit j j

j
it= + ( )+∑α α β  (9.3)

oraz:

 
x d hit j j

j
it= + ( )+∑α α β ,  (9.4)

gdzie dj oznacza zmienne zerojedynkowe dla kolejnych województw niebazowych (wo-
jewództwem bazowym w każdym z podanych w punkcie 9.4 oszacowań jest wojewódz-
two mazowieckie), a parametry αj ∈ R są korektami na stałą w województwach nieba-
zowych względem województwa bazowego. Oszacowane parametry równań (9.1–9.4) 
zestawione są w tablicach 9.3–9.4.

Dodatkowo oszacowano również NMNK parametry funkcji logitowych określonych 
równaniem:

 
x L H h

eit it H hit
= ( )( )=

+ − ( )
θ

1
 (9.5)

gdzie: H(hit) = α + βhit, bez efektu dywersyfikacji stałej, 

lub: H h d hit j j
j

it( )= + ( )+∑α α β  po jego uwzględnieniu. 

Oszacowane parametry równań (9.5) podane są w tablicach 9.5–9.6.
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Tablica 9.3. Oszacowane MNK parametry równań (9.1) i (9.3)10

Zmienna 
objaśniająca

Zmienna objaśniana

lny lnk lni

stała
4,104***

(14,997)
4,619***

(37,568)
4,506***

(19,722)
4,852***

(92,475)
2,902***

(10,741)
3,402***

(18,217)

dolnośląskie – –0,234***

(–3,840)
– –0,480***

(–18,440)
– –0,192**

(–2,073)

kujawsko-pomorskie – –0,241***

(–3,855)
– –0,830***

(–31,108)
– –0,459***

(–4,829)

lubelskie – –1,047***

(–17,383)
– –1,223***

(–47,617)
– –1,195***

(–13,069)

lubuskie – –0,264***

(–4,221)
– –0,724***

(–27,131)
– –0,512***

(–5,388)

łódzkie – –0,438***

(–7,242)
– –0,737***

(–28,549)
– –0,476***

(–5,176)

małopolskie – –0,519***

(–8,633)
– –0,852***

(–33,209)
– –0,772***

(–8,446)

opolskie – –0,267***

(–4,280)
– –0,563***

(–21,240)
– –0,650***

(–6,894)

podkarpackie – –0,502***

(–7,838)
– –0,936***

(–34,243)
– –0,697***

(–7,168)

podlaskie – –0,877***

(–14,403)
– –1,083***

(–41,692)
– –0,956***

(–10,341)

pomorskie – –0,225***

(–3,748)
– –0,689***

(–26,918)
– –0,533***

(–5,851)

śląskie – 0,339***

(5,365)
– –0,338***

(–12,557)
– –0,166*

(–1,731)

świętokrzyskie – –0,351***

(–5,288)
– –0,848***

(–29,903)
– –0,552***

(–5,465)

warmińsko-mazurskie – –0,545***

(–8,687)
– –1,054***

(–39,361)
– –0,749***

(–7,852)

wielkopolskie – 0,0308
(0,507)

– –0,602***

(–23,261)
– –0,379***

(–4,118)

zachodniopomorskie – –0,592***

(–9,603)
– –0,716***

(–27,192)
– –0,588***

(–6,282)

h –3,335***

(–4,850)
–3,729***

(–11,502)
–3,121***

(–5,436)
–2,150***

(–15,538)
–5,317***

(–7,832)
–5,178***

(–10,515)

R2

Skor. R2

0,130
0,124

0,886
0,874

0,158
0,152

0,971
0,968

0,280
0,275

0,777
0,752

Liczba obserwacji 160

W nawiasach pod oszacowaniami parametrów podano statystyki t-Studenta. R2 (skor. R2) 
to współczynnik determinacji (skorygowany współczynnik determinacji). *** oznaczono zmien-
ne istotne statystycznie na 1% poziomie istotności, ** – na 5% poziomie istotności, zaś * na 10% 
poziomie istotności. Dolnośląskie, kujawsko-pomorskie itd. to zmienne zerojedynkowe dla ko-
lejnych województw.

10 W tablicach 9.3–9.6 y oznacza produkcję sprzedaną na mieszkańca, k – wartość brutto środków trwałych 
per capita, i – inwestycje na mieszkańca, w – płace (wszystkie w cenach stałych z 2009 r.), u – stopę bezrobocia 
rejestrowanego, a REGON – liczbę podmiotów REGON na 1000 mieszkańców.
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Tablica 9.4. Oszacowane MNK parametry równań (9.1–9.4)

Zmienna 
objaśniająca

Zmienna objaśniana

lnw u lnREGON

stała 8,869***

(118,551)
9,114***

(230,420)
–0,162***

(–5,120)
–0,188***

(–6,840)
5,106***

(40,599)
5,054***

(186,861)

dolnośląskie – –0,172***

(–8,777)
– 0,0209

(1,535)
– –0,0774***

(–5,763)

kujawsko-pomorskie – –0,264***

(–13,132)
– 0,0296**

(2,117)
– –0,239***

(–17,362)

lubelskie – –0,333***

(–17,210)
– 0,0208

(1,549)
– –0,508***

(–38,359)

lubuskie – –0,271***

(–13,465)
– 0,0336**

(2,406)
– –0,127***

(–9,241)

łódzkie – –0,314***

(–16,142)
– 0,0138

(1,020)
– –0,236***

(–17,743)

małopolskie – –0,288***

(–14,882)
– –0,00963

(–0,717)
– –0,255***

(–19,244)

opolskie – –0,222***

(–11,112)
– 0,000163

(0,0117)
– –0,252***

(–18,489)

podkarpackie – –0,257***

(–12,477)
– –0,00642

(–0,449)
– –0,506***

(–35,916)

podlaskie – –0,296***

(–15,115)
– –0,00268

(–0,197)
– –0,425***

(–31,744)

pomorskie – –0,248***

(–12,852)
– 0,0391***

(2,923)
– –0,115***

(–8,693)

śląskie – –0,0644***

(–3,167)
– –0,0422***

(–2,992)
– –0,211***

(–15,190)

świętokrzyskie – –0,169***

(–7,924)
– –0,0120

(–0,809)
– –0,306***

(–20,924)

warmińsko-mazurskie – –0,275***

(–13,602)
– 0,0733***

(5,228)
– –0,372***

(–26,919)

wielkopolskie – –0,271***

(–13,882)
– –0,0211

(–1,558)
– –0,124***

(–9,261)

zachodniopomorskie – –0,223***

(–11,246)
– 0,0579***

(4,202)
– 0,0628***

(4,627)

h –2,376***

(–12,640)
–2,417***

(–23,169)
0,817***

(10,289)
0,852***

(11,765)
–1,478***

(–4,677)
–0,766***

(–10,739)

R2

Skor. R2

0,503
0,500

0,910
0,900

0,401
0,397

0,707
0,675

0,122
0,116

0,974
0,971

Liczba obserwacji 160

W nawiasach pod oszacowaniami parametrów podano statystyki t-Studenta. R2 (skor. R2) 
to współczynnik determinacji (skorygowany współczynnik determinacji). *** oznaczono zmien-
ne istotne statystycznie na 1% poziomie istotności, ** – na 5% poziomie istotności, zaś * na 10% 
poziomie istotności. Dolnośląskie, kujawsko-pomorskie etc. to zmienne zerojedynkowe dla ko-
lejnych województw.
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Tablica 9.5. Oszacowane NMNK parametry równania (9.5)

Zmienna 
objaśniająca

Zmienna objaśniana

y k i

stała –0,00669
(–0,0200)

0,620***

(4,150)
0,925***

(2,672)
1,527***

(21,177)
–1,623***

(–5,864)
–1,110***

(–5,814)

dolnośląskie – –0,308***

(–4,154)
– –0,933***

(–26,076)
– –0,203**

(–2,143)

kujawsko-pomorskie – –0,323***

(–4,251)
– –1,424***

(–38,804)
– –0,477***

(–4,915)

lubelskie – –1,256***

(–17,171)
– –1,935***

(–54,778)
– –1,229***

(–13,140)

lubuskie – –0,348***

(–4,577)
– –1,281***

(–34,932)
– –0,532***

(–5,481)

łódzkie – –0,560***

(–7,626)
– –1,308***

(–36,861)
– –0,494***

(–5,259)

małopolskie – –0,658***

(–9,004)
– –1,468***

(–41,607)
– –0,798***

(–8,544)

opolskie – –0,354***

(–4,696)
– –1,062***

(–29,136)
– –0,673***

(–6,981)

podkarpackie – –0,628***

(–8,071)
– –1,553***

(–41,318)
– –0,721***

(–7,248)

podlaskie – –1,062***

(–14,372)
– –1,754***

(–49,146)
– –0,985***

(–10,424)

pomorskie – –0,295***

(–4,046)
– –1,245***

(–35,425)
– –0,552***

(–5,930)

śląskie – 0,440***

(5,730)
– –0,722***

(–19,484)
– –0,177*

(–1,806)

świętokrzyskie – –0,448***

(–5,552)
– –1,434***

(–36,784)
– –0,571***

(–5,537)

warmińsko-mazurskie – –0,680***

(–8,926)
– –1,706***

(–46,332)
– –0,773***

(–7,936)

wielkopolskie – 0,0294
(0,399)

– –1,117***

(–31,407)
– –0,396***

(–4,209)

zachodniopomorskie – –0,737***

(–9,838)
– –1,276***

(–35,272)
– –0,611***

(–6,376)

h –4,092***

(–4,882)
–4,540***

(–11,529)
–4,849***

(–5,576)
–3,179***

(–16,718)
–5,457***

(–7,845)
–5,303***

(–10,533)

Oszacowane θ 100

R2

Skor. R2

0,131
0,126

0,887
0,875

0,164
0,159

0,977
0,974

0,280
0,276

0,779
0,754

Liczba obserwacji 160

W nawiasach pod oszacowaniami parametrów podano statystyki t-Studenta. R2 (skor. R2) 
to współczynnik determinacji (skorygowany współczynnik determinacji). *** oznaczono zmien-
ne istotne statystycznie na 10% poziomie istotności, ** – na 5% poziomie istotności, zaś * na 1% 
poziomie istotności. Dolnośląskie, kujawsko-pomorskie etc. to zmienne zerojedynkowe dla ko-
lejnych województw.
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Tablica 9.6. Oszacowane NMNK parametry równania (9.5)

Zmienna 
objaśniająca

Zmienna objaśniana

w u REGON

stała 3,305***

(13,273)
4,162***

(41,857)
–4,144***

(–17,592)
–4,333***

(–20,790)
2,776***

(6,829)
2,806***

(26,569)

dolnośląskie – –0,830***

(–16,818)
– 0,184*

(1,783)
– –0,457***

(–8,725)

kujawsko-pomorskie – –1,057***

(–20,897)
– 0,258**

(2,434)
– –0,985***

(–18,340)

lubelskie – –1,262***

(–25,914)
– 0,215**

(2,102)
– –1,656***

(–32,016)

lubuskie – –1,072***

(–21,198)
– 0,268**

(2,528)
– –0,642***

(–11,946)

łódzkie – –1,209***

(–24,718)
– 0,141

(1,379)
– –1,004***

(–19,331)

małopolskie – –1,156***

(–23,757)
– –0,0648

(–0,636)
– –1,062***

(–20,565)

opolskie – –0,959***

(–19,090)
– 0,0459

(0,436)
– –1,019***

(–19,093)

podkarpackie – –1,017***

(–19,633)
– 0,0156

(0,144)
– –1,569***

(–28,516)

podlaskie – –1,158***

(–23,533)
– 0,0312

(0,302)
– –1,462***

(–27,963)

pomorskie – –1,050***

(–21,649)
– 0,317***

(3,123)
– –0,602***

(–11,691)

śląskie – –0,516***

(–10,092)
– –0,311***

(–2,906)
– –0,901***

(–16,599)

świętokrzyskie – –0,791***

(–14,704)
– –0,0380

(–0,337)
– –1,116***

(–19,548)

warmińsko-mazurskie – –1,078***

(–21,236)
– 0,515***

(4,843)
– –1,309***

(–24,287)

wielkopolskie – –1,103***

(–22,498)
– –0,175*

(–1,707)
– –0,637***

(–12,226)

zachodniopomorskie – –0,969***

(–19,430)
– 0,437***

(4,178)
– 0,300***

(5,655)

h –7,205***

(–11,513)
–6,965***

(–26,561)
6,181***

(10,440)
6,367***

(11,584)
–5,251***

(–5,141)
–3,097***

(–11,121)

Oszacowane θ 4630,45 1 142,266

R2

Skor. R2

0,456
0,453

0,944
0,938

0,408
0,404

0,700
0,667

0,143
0,138

0,963
0,958

Liczba obserwacji 160

W nawiasach pod oszacowaniami parametrów podano statystyki t-Studenta. R2 (skor. R2) 
to współczynnik determinacji (skorygowany współczynnik determinacji). *** oznaczono zmien-
ne istotne statystycznie na 1% poziomie istotności, ** – na 5% poziomie istotności, zaś * na 10% 
poziomie istotności. Dolnośląskie, kujawsko-pomorskie etc. to zmienne zerojedynkowe dla ko-
lejnych województw.



274

Z przedstawionych w tablicach 9.3–9.6 oszacowań parametrów wspomnianych 
uprzednio równań płyną następujące wnioski:

 ● W przypadku oszacowań MNK parametrów równań (9.1–9.2), czyli równań bez 
efektu dywersyfikacji stałej, przestrzenne zróżnicowanie taksonomicznych wskaź-
ników kapitału ludzkiego objaśniało przestrzenne zróżnicowanie kolejnych roz-
ważanych zmiennych makroekonomicznych w odpowiednio: 12,4% (produkcja 
sprzedana per capita), 15,2% (wartość brutto środków trwałych na mieszkańca), 
27,5% (inwestycje na mieszkańca), 50,0% (płace), 39,7% (stopy bezrobocia reje-
strowanego) oraz 11,6% (podmioty REGON na 1000 mieszkańców). W oszaco-
waniach NMNK funkcji logitowych (9.5) bez efektu dywersyfikacji stałej kapitał 
ludzki natomiast określał kolejne zmienne objaśniane w 12,6% (produkcja sprze-
dana per capita), 15,9% (wartość brutto środków trwałych na mieszkańca), 27,6% 
(inwestycje na mieszkańca), 45,3% (płace), 40,4% (stopy bezrobocia rejestrowa-
nego) oraz 13,8% (podmioty REGON na 1000 mieszkańców). Warto tu zauważyć, 
że ponieważ wartości wskaźników hit najsilniej opisuje kształtowanie się płac oraz 
stopy bezrobocia, zatem – zgodnie z makroekonomicznymi teoriami akumulacji 
kapitału ludzkiego – można sądzić, że wskaźniki te zostały dość dobrze dobrane.

 ● Zarówno z oszacowań MNK parametrów równań (9.1–9.4), jak i szacunków 
NMNK parametrów równań (9.5) wynika, że we wszystkich prezentowanych 
w tablicach 9.3–9.6 oszacowaniach taksonomiczny wskaźnik kapitału ludzkie-
go istotnie statystycznie oddziaływał na uwzględnione tam zmienne objaśniane. 
Co więcej, im wyższym zasobem kapitału ludzkiego charakteryzowało się dane 
województwo (czyli im niższą wartość przyjmował wskaźnik hit), tym – na ogół 
– wyższy był poziom produkcji sprzedanej per capita, wartości brutto środków 
trwałych na mieszkańca, inwestycji na mieszkańca i liczby podmiotów REGON 
na 1000 mieszkańców, oraz niższa była stopa bezrobocia rejestrowanego.

 ● Po uwzględnieniu efektu dywersyfikacji stałej okazało się, że zmienne zerojedyn-
kowe dla województw niebazowych istotnie statystycznie wpływały na kształto-
wanie się wszystkich rozważanych zmiennych objaśnianych, poza stopą bezro-
bocia rejestrowanego, gdzie w większości przypadków zerojedynkowe zmienne 
wojewódzkie były nieistotne statystycznie.

Analizując oddziaływanie przestrzennego zróżnicowania kapitału ludzkiego na zróż-
nicowanie prezentowanych w rozdziale piątym taksonomicznych wskaźników rozwoju 
ekonomicznego (OE, OM oraz SK), oszacowano parametry funkcji liniowych opisa-
nych wzorami:

 xit = α + βhit, (9.6)

 
x d hit j j

j
it= + ( )+∑α α β ,  (9.7)

oraz logitowych postaci:

 
x L H h

eit it H hit
= ( )( )=

+ − ( )
θ

1
 (9.8)

gdzie: H(hit) = α + βhit, bez efektu dywersyfikacji stałej, 

lub: H h d hit j j
j

it( )= + ( )+∑α α β  po jego uwzględnieniu. 
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Tablica 9.7. Oszacowane MNK parametry równań (9.6) i (9.7)

Zmienna 
objaśniająca

Zmienna objaśniana

OE OM SK

stała –0,145*

(–1,882)
–0,291***

(–7,368)
–0,197**

(–2,490)
–0,342***

(–8,860)
1,209***

(16,172)
1,348***

(37,969)

dolnośląskie – 0,146***

(7,428)
– 0,161***

(8,400)
– –0,156***

(–8,870)

kujawsko-pomorskie – 0,224***

(11,140)
– 0,244***

(12,451)
– –0,240***

(–13,280)

lubelskie – 0,369***

(19,089)
– 0,387***

(20,514)
– –0,372***

(–21,383)

lubuskie – 0,215***

(10,698)
– 0,229***

(11,684)
– –0,223***

(–12,362)

łódzkie – 0,229***

(11,772)
– 0,252***

(13,266)
– –0,248***

(–14,207)

małopolskie – 0,255***

(13,166)
– 0,270***

(14,319)
– –0,262***

(–15,067)

opolskie – 0,204***

(10,228)
– 0,225***

(11,552)
– –0,220***

(–12,240)

podkarpackie – 0,266***

(12,931)
– 0,292***

(14,537)
– –0,286***

(–15,434)

podlaskie – 0,319***

(16,308)
– 0,336***

(17,631)
– –0,323***

(–18,407)

pomorskie – 0,207***

(10,721)
– 0,219***

(11,645)
– –0,213***

(–12,310)

śląskie – 0,0511**

(2,517)
– 0,0655***

(3,307)
– –0,0732***

(–4,014)

świętokrzyskie – 0,213***

(9,992)
– 0,233***

(11,172)
– –0,224***

(–11,695)

warmińsko-mazurskie – 0,298***

(14,765)
– 0,317***

(16,130)
– –0,306***

(–16,910)

wielkopolskie – 0,137***

(7,019)
– 0,152***

(8,017)
– –0,157***

(–8,999)

zachodniopomorskie – 0,246***

(12,386)
– 0,232***

(12,019)
– –0,215***

(–12,074)

h 1,655***

(8,527)
1,490***

(14,297)
1,725***

(8,670)
1,519***

(14,940)
–1,694***

(–9,020)
–1,490***

(–15,914)

R2

Skor. R2

0,315
0,311

0,884
0,871

0,322
0,318

0,896
0,884

0,340
0,336

0,904
0,893

Liczba obserwacji 160

W nawiasach pod oszacowaniami parametrów podano statystyki t-Studenta. R2 (skor. R2) 
to współczynnik determinacji (skorygowany współczynnik determinacji). *** oznaczono zmien-
ne istotne statystycznie na 1% poziomie istotności, ** – na 5% poziomie istotności, zaś * na 10% 
poziomie istotności. Dolnośląskie, kujawsko-pomorskie etc. to zmienne zerojedynkowe dla ko-
lejnych województw.
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Tablica 9.8. Oszacowane NMNK parametry równania (9.8)

Zmienna 
objaśniająca

Zmienna objaśniana

OE OM SK

Stała –2,849***

(–8,478)
–3,543***

(–20,823)
–3,205***

(–8,931)
–3,957***

(–22,826)
3,319***

(9,524)
4,076***

(24765)

dolnośląskie – 0,732***

(8,669)
– 0,889***

(10,336)
– –0,916***

(–11,216)

kujawsko-pomorskie – 1,046***

(12,078)
– 1,221***

(13,841)
– –1,250***

(–14,929)

lubelskie – 1,664***

(19,964)
– 1,836***

(21,619)
– –1,819***

(–22,567)

lubuskie – 1,010***

(11,670)
– 1,160***

(13,160)
– –1,183***

(–14,135)

łódzkie – 1,080***

(12,902)
– 1,274***

(14,937)
– –1,310***

(–16,174)

małopolskie – 1,188***

(14,277)
– 1,356***

(15,993)
– –1,373***

(–17,057)

opolskie – 0,968***

(11,257)
– 1,147***

(13,096)
– –1,172***

(–14,095)

podkarpackie – 1,214***

(13,693)
– 1,406***

(15,565)
– –1,423***

(–16,585)

podlaskie – 1,445***

(17,157)
– 1,613***

(18,799)
– –1,608***

(–19,740)

pomorskie – 0,996***

(12,011)
– 1,151***

(13,620)
– –1,177***

(–14,664)

śląskie – 0,324***

(3,706)
– 0,462***

(5,192)
– –0,537***

(–6,352)

świętokrzyskie – 0,989***

(10,752)
– 1,150***

(12,272)
– –1,158***

(–13,015)

warmińsko-mazurskie – 1,351***

(15,548)
– 1,520***

(17,168)
– –1,518***

(–18,069)

wielkopolskie – 0,699***

(8,334)
– 0,857***

(10,031)
– –0,926***

(–11,409)

zachodniopomorskie – 1,138***

(13,328)
– 1,181***

(13,585)
– –1,159***

(–14,039)

h 7,271***

(8,611)
6,523***

(14,536)
7,900***

(8,760)
6,922***

(15,140)
–7,932***

(–9,057)
–6,918***

(–15,939)

Oszacowane θ 1

R2

Skor. R2

0,319
0,315

0,887
0,874

0,327
0,322

0,898
0,887

0,342
0,338

0,905
0,894

Liczba obserwacji 160

W nawiasach pod oszacowaniami parametrów podano statystyki t-Studenta. R2 (skor. R2) 
to współczynnik determinacji (skorygowany współczynnik determinacji). *** oznaczono zmien-
ne istotne statystycznie na 1% poziomie istotności, ** – na 5% poziomie istotności, zaś * na 10% 
poziomie istotności. Dolnośląskie, kujawsko-pomorskie etc. to zmienne zerojedynkowe dla ko-
lejnych województw.
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Zmienne i parametry w równaniach (9.6–9.8) interpretuje się jak w równaniach (9.1–
9.5), przy czym zmiennymi objaśnianymi w zależnościach (9.6–9.8) są taksonomiczne 
wskaźniki rozwoju ekonomicznego OE, OM i SK. Parametry równań (9.6–9.7) oszaco-
wano metodą MNK. Oszacowania te zestawione są w tablicy 9.6. Oszacowań parame-
trów funkcji logitowych (9.8) dokonano metodą NMNK i zaprezentowano w tablicy 9.7.

Z oszacowań parametrów równań (9.6–9.8) wynika że:
 ● Wskaźniki kapitału ludzkiego objaśniały taksonomiczne wskaźniki rozwoju eko-
nomicznego województw OE, OM oraz SK w 31,1–33,6% (w przypadku funkcji 
liniowych) oraz 31,5–33,8% (przy funkcji logitowej).

 ● W każdym z analizowanych tu przypadków zmienna objaśniająca istotnie sta-
tystycznie oddziaływała na taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego 
województw. Wówczas gdy zmienną objaśnianą były wskaźniki oparte na odle-
głościach w przestrzeni euklidesowej lub miejskiej, oszacowany parametr przy 
wskaźniku kapitału ludzkiego był dodatni, gdy zaś zmienną objaśnianą był 
wskaźnik SK – ujemny. Płynie stąd wniosek, że im wyższym kapitałem ludzkim 
charakteryzowało się dane województwo (czyli im niższą wartość przyjmował 
wskaźnik h), tym zazwyczaj wyższym poziomem rozwoju ekonomicznego cecho-
wało się dane województwo (bo niższe były wartości taksonomicznych wskaźni-
ków rozwoju ekonomicznego OE i OM) oraz wyższą wartością charakteryzował 
się wskaźnik SK.

 ● Wojewódzkie zmienne zerojedynkowe okazały się istotne statystycznie, co powo-
dowało, że na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego województw 
silnie wpływały również inne niż zróżnicowanie kapitału ludzkiego czynniki.

9.5. PODSUMOWANIE

Prowadzone w rozdziale dziewiątym rozważania można podsumować następująco:
I. Kapitał ludzki w analizach makroekonomicznych – w szczególności w matema-

tycznych modelach wzrostu gospodarczego – zazwyczaj definiowany jest bar-
dzo szeroko. Wydaje się, że można go utożsamiać z ogólnym poziomem wiedzy 
i umiejętności pracujących, które bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywane są 
w procesach produkcyjnych.

II. Ogólne definicje kapitału ludzkiego są użyteczne w teoretycznych modelach 
wzrostu gospodarczego, w których nie ma potrzeby kwantyfikowania owego za-
sobu z wykorzystaniem dostępnych danych statystycznych. W przypadku, w któ-
ry próbuje się skwantyfikować zasób kapitału ludzkiego, najczęściej wykorzystu-
je się zbiory jego stymulant oraz destymulant i/lub konstruuje się taksonomiczne 
wskaźniki tego kapitału.

III. W prowadzonych w rozdziale dziewiątym rozważaniach stymulantami kapitału 
ludzkiego w województwach są: liczba nauczycieli akademickich na 1000 miesz-
kańców, liczba nauczycieli akademickich na 100 studentów oraz przeciętne dalsze 
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trwanie życia osoby urodzonej. Destymulantami zaś – odsetek zgonów niemowląt 
i odsetek bezrobotnych długookresowo wśród bezrobotnych ogółem.

IV. Ze skonstruowanego taksonomicznego wskaźnika kapitału ludzkiego wynika, 
że w latach 2002–2011 najwyższymi wartościami owego kapitału charakteryzo-
wały się województwa mazowieckie, pomorskie, małopolskie i lubelskie, najniż-
szymi zaś – województwo śląskie oraz 3 województwa Polski wschodniej: war-
mińsko-mazurskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

V. Należy zaznaczyć, że analizowane w rozdziale dziewiątym wskaźniki kapitału 
ludzkiego podlegały procesowi słabej β-dywergencji.

VI. Analiza skupień wskazuje, że najbardziej zbliżone pod względem struktury ana-
lizowanych w rozdziale dziewiątym stymulant i destymulant kapitału ludzkiego 
były województwa: śląskie i kujawsko-pomorskie wraz z zachodniopomorskim, 
wielkopolskie i łódzkie wraz z podlaskim oraz podkarpackie i lubuskie wraz 
z opolskim. Najmniej podobne do pozostałych województw struktury omawia-
nych stymulant i destymulant notowano zaś w województwach małopolskim 
i mazowieckim.

VII. Skonstruowany taksonomiczny wskaźnik kapitału ludzkiego objaśniał w kilkuna-
stu procentach kształtowanie się regionalnego zróżnicowania produkcji sprzeda-
nej na mieszkańca, wartości brutto środków trwałych oraz podmiotów REGON 
na 1000 mieszkańców, w prawie 30 procentach – inwestycji na mieszkańca, 
w około 40 procentach – stóp bezrobocia rejestrowanego, oraz w 45–50 procen-
tach – płac.

VIII. Przestrzenne zróżnicowanie omawianego w rozdziale dziewiątym taksonomicz-
nego wskaźnika kapitału ludzkiego w trzydziestu kilku procentach objaśniało 
przestrzenne zróżnicowanie analizowanych w rozdziale piątym taksonomicznych 
wskaźników rozwoju ekonomicznego województw.
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