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Pa«stwowa Wy»sza Szkoªa Zawodowa w Cheªmie

Edukacja i szkolenia � przegl¡d europejskich problemów

Abstrakt

W ostatnich latach zacz¦to w krajach europejskich w wi¦kszym stopniu zwra-
ca¢ uwag¦ na edukacj¦, która poprzez kumulowanie kapitaªu ludzkiego przyczynia
si¦ do wzrostu gospodarczego. Proces ksztaªcenia, rozwijania swoich umiej¦tno±ci,
niew¡tpliwie sªu»y pomna»aniu siªy ka»dego przedsi¦biorstwa, regionu czy gospo-
darki. Prowadzone w konsekwencji badania naukowe i prace rozwojowe obejmu-
j¡ prace twórcze podejmowane systematycznie w celu zwi¦kszenia zasobu wiedzy,
w tym wiedzy o czªowieku, kulturze i spoªecze«stwie oraz w celu wykorzystania tego
zasobu wiedzy do opracowania nowych zastosowa«. Zarówno edukacja, jak i pro-
wadzone w jej nast¦pstwie badania naukowe z caª¡ pewno±ci¡ sªu»¡ pomna»aniu
kapitaªu ludzkiego.

Sªowa kluczowe: edukacja, wyksztaªcenie, kapitaª ludzki.

Abstract

In recent years European countries increasingly pay attention to education,
which through the accumulation of human capital contributes to economic growth.
The process of education and development of skills, without doubt, contributes to
strengthening every single enterprice, region or economy, in general. In consequen-
ce, carried out research studies and developmental works which were undertaken
systematically in order to deepen knowledge (also including the knowledge of Man,
culture, and local community) and take advantage of the intellectual potential to
use it for new solutions. Both education and carried out in its wake research cer-
tainly could be used for the purpose of human capital multiplication.
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Wprowadzenie

Istnieje silny zwi¡zek mi¦dzy kapitaªem ludzkim i jego jako±ci¡ a roz-
wojem gospodarczym. Kapitaª ludzki to poj¦cie ekonomiczne, oznaczaj¡-
ce zawarty w ka»dym czªowieku i spoªecze«stwie jako caªo±ci zasób facho-
wej wiedzy, umiej¦tno±ci, do±wiadczenia, zdrowia i energii »yciowej. Jest on
wska¹nikiem mo»liwo±ci adaptacyjnych i produkcyjnych oraz kreatywno±ci.
Kapitaª ludzki nie jest warto±ci¡ staª¡, ale mo»e si¦ zmienia¢ w zale»no±ci od
przebiegu procesu socjalizacji w spoªecze«stwie. Warto±¢ kapitaªu ludzkiego
mo»na podnie±¢ poprzez inwestowanie w rozwój czªowieka. Kapitaª ludz-
ki jest quasi-cz¦±ci¡ swojego posiadacza; jest trwale z nim poª¡czony i jest
zawsze obecny bez wzgl¦du na to, jaki rodzaj pracy ta osoba podejmuje.

W ostatnich latach zacz¦to w wi¦kszym stopniu skupia¢ si¦ na edukacji,
która poprzez kumulowanie kapitaªu ludzkiego przyczynia si¦ do wzrostu
gospodarczego. Istotny jest zwªaszcza zwi¡zany z edukacj¡ potencjaª inno-
wacyjno±ci. Proces ksztaªcenia, rozwijania swoich umiej¦tno±ci, niew¡tpliwie
sªu»y pomna»aniu siªy ka»dego przedsi¦biorstwa, regionu czy gospodarki.
Prowadzone dzi¦ki temu badania naukowe i prace rozwojowe to prace twór-
cze, podejmowane systematycznie w celu zwi¦kszenia zasobu wiedzy, w tym
wiedzy o czªowieku, kulturze i spoªecze«stwie oraz w celu wykorzystania te-
go zasobu wiedzy do opracowania nowych zastosowa«. Zarówno edukacja,
jak i prowadzone w jej nast¦pstwie badania naukowe z caª¡ pewno±ci¡ sªu»¡
pomna»aniu kapitaªu ludzkiego.

Edukacja, ksztaªcenie zawodowe oraz uczenie si¦ przez caªe »ycie od-
grywaj¡ istotn¡ rol¦ w strategiach gospodarczych i spoªecznych Unii Euro-
pejskiej. Zasygnalizowane kwestie stanowi¢ te» b¦d¡ tematyk¦ poni»szego
artykuªu. Jego tre±¢ odnosi si¦ do danych dotycz¡cych ró»nych poziomów
systemu edukacyjnego, tj. udziaªu czteroletnich dzieci w systemie eduka-
cji czy udziaªu mªodych ludzi w ksztaªceniu zawodowym. W pracy uj¦te
s¡ tak»e dane dotycz¡ce osób przedwcze±nie ko«cz¡cych edukacj¦ oraz osób
z wyksztaªceniem wy»szym.

W 2016 roku w Unii Europejskiej byªo 109 milionów dzieci, uczniów i stu-
dentów, którzy byli wª¡czeni na wszystkich poziomach edukacji, a» po studia
podyplomowe.Powszechnie przyjmuje si¦, »e podstawowypoziomedukacji jest
po»¡dany, aby ka»dy miaª mo»liwo±¢ uczestniczenia w »yciu gospodarczym
i spoªecznym, co wi¡»e si¦ ze zwi¦kszeniem szansy na znalezienie zatrudnienia
oraz zmniejszeniem ryzyka, zarówno popadania w ubóstwo, jak i wykluczenia
spoªecznego.Chocia» edukacja i szkoleniamog¡pomóc rozwoju osobistym jed-
nostek oraz zwi¦kszeniu dobrobytu jednostki, z szerszego punktu widzenia, s¡
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one równie» kluczowe dla nap¦dzania post¦pu gospodarczego i spoªecznego.
Dotyczy to zwªaszcza gospodarki globalnej i opartej na wiedzy, w której wyso-
ko wykwali�kowany personel jest niezb¦dny do konkurowania pod wzgl¦dem
wydajno±ci, jako±ci i innowacyjno±ci (Education at ...).

Wczesna edukacja

Pierwsze lata ksztaªcenia s¡ cz¦sto fundamentalne dla dªugofalowego
rozwoju � edukacja podstawowa mo»e odegra¢ kluczow¡ rol¦ w rozwi¡zy-
waniu problemów »yciowych poprzez zwalczanie nierówno±ci i podnosze-
nie umiej¦tno±ci w zakresie podstawowych kompetencji. Wczesna edukacja
jest zazwyczaj zorientowana na wspieranie wczesnego rozwoju poznawcze-
go dzieci, ich �zycznych, spoªecznych i emocjonalnych kompetencji. Progra-
my ksztaªcenia podstawowego s¡ najcz¦±ciej przeznaczone do zapewnienia
uczniom podstawowych umiej¦tno±ci w zakresie j¦zyka polskiego i matema-
tyki, innymi sªowy w rozwijaniu umiej¦tno±ci czytania, pisania i liczenia.

Ramy strategiczne w zakresie edukacji i szkole« 2020 (ET 2020) (Stra-
tegiczne ramy ...) traktuj¡ o tym, »e 95% dzieci w wieku od czterech lat do
wieku rozpocz¦cia obowi¡zkowej edukacji podstawowej powinno uczestniczy¢
we wczesnej edukacji w dzieci«stwie. Udziaª ten w najbardziej rozwini¦tych
krajach Unii Europejskiej w 2016 roku ju» byª na poziomie 95,5%, pod-
czas gdy np. greckie miasto stoªeczne Attiki byªo regionem, gdzie mniej ni»
poªowa wszystkich czterolatków uczestniczyªa we wczesnej edukacji w dzie-
ci«stwie.

Wykres 1 pokazuje informacje w odniesieniu do regionów na poziomie
NUTS1 2 o najwy»szym i najni»szym uczestnictwie czterolatków we wczesnej
edukacji. Nale»y zauwa»y¢, »e dane dla Niemiec i Zjednoczonego Królestwa
s¡ przedstawione dla regionów na poziomie NUTS 1. W 2015 r. zdecydowana
wi¦kszo±¢ (93,8%) czteroletnich dzieci w EU-28 zostaªa zarejestrowana w ja-
kiej± formie edukacji; wi¦kszo±¢ z nich braªa udziaª w edukacji przedszkolnej;
niektóre dzieci ucz¦szczaªy ju» na edukacj¦ podstawow¡ w Irlandii, Francji
i Wielkiej Brytanii w wieku czterech lat, chocia» nie byªo to obowi¡zkowe.

Udziaª czterolatków we wczesnej edukacji wynosiª 100% w dwunastu
regionach Francji, dziewi¦ciu regionach angielskich w Zjednoczonym Króle-
stwie (2015 danych), czterech regionach Belgii, trzech regionach poªudnio-
wych Wªoch oraz na Malcie. Z drugiej strony, 8 z 10 najni»szych regionalnych
wska¹ników udziaªu odnotowano w Grecji (2014 danych), ze zdecydowanie
najni»sz¡ stawk¡ w regionie stoªecznym Attiki (28,3%). Dwa niegreckie re-

1Nomenclature of Territorial Units for Statistics



108

giony, które uplasowaªy si¦ w ostatniej dziesi¡tce to Vychodne we wschodniej
Sªowenii oraz Kontinentalna Chorwacka.

Wykres 1: Regiony NUTS 2 Unii Europejskiej z najwy»szym i najni»szym
udziaªem czterolatków we wczesnej edukacji (w %).
�ródªo: Eurostat regional yearbook 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/
publications/statistical-books/regional-yearbook [15.01.2019]

Mi¦dzynarodowa Standardowa Klasy�kacja edukacji (ISCED)

Jako »e krajowe systemy edukacyjne ró»ni¡ si¦ pod wzgl¦dem struktury
i tre±ci programów nauczania, mog¡ by¢ trudne do ustalenia przestrzenne lub
czasowe porównania przy ocenie wydajno±ci ró»nych systemów. W celu inter-
pretacji nakªadów, procesów i wyników systemów edukacyjnych z perspek-
tywy globalnej, statystyki dotycz¡ce edukacji s¡ zestawiane wedªug mi¦dzy-
narodowej standardowej klasy�kacji edukacji (ISCED2). Sªu»y ona do zesta-
wiania ró»norodnych danych statystycznych dotycz¡cych szerokiego zakresu

2International Standard Classi�cation of Education
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zagadnie« edukacyjnych (w tym zapisów i frekwencji, inwestycji ludzkich lub
�nansowych w edukacj¦) oraz wyksztaªcenia.

ISCED jest klasy�kacj¡ referencyjn¡ dla organizowania programów edu-
kacyjnych i zwi¡zanych z nimi kwali�kacji poprzez poziomy i pola ksztaªcenia
w kategoriach uzgodnionych na szczeblu mi¦dzynarodowym. Ramy te s¡ cza-
sem aktualizowane w celu zdobycia nowych osi¡gni¦¢ w systemach edukacji
na caªym ±wiecie. Kategorie zostaªy dodane do klasy�kacji poziomów edu-
kacji w uznaniu ekspansji wczesnej edukacji i restrukturyzacji szkolnictwa
wy»szego.

W ramach ISCED okre±lono nast¦puj¡ce poziomy:
� Wczesna Edukacja � poziom ISCED 0;
� Szkolnictwo podstawowe � poziom ISCED 1;
� Szkolnictwo ±rednie � poziom ISCED 2;
� Szkolnictwo ±rednie wy»sze � ISCED 3;
� Po ±rednim szkolnictwie wy»szym � ISCED 4;
� Szkolnictwo wy»sze � ISCED Level 5;
� Stopie« licencjata lub równowa»ny � poziom 6 ISCED;
� Poziom magisterski lub równowa»ny � poziom ISCED 7;
� Poziom doktorancki lub równorz¦dny � ISCED 8.

Szkolnictwo wy»sze odnosi si¦ do agregatu zªo»onego z poziomów ISCED 5-8.

Wykres 2: Najwy»szy i najni»szy ±redni wska¹nik wzrostu udziaªu czterolat-
ków we wczesnej edukacji w ci¡gu roku.
�ródªo: Eurostat regional yearbook 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/
publications/statistical-books/regional-yearbook [15.01.2019]
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Wykres 2 pokazuje regiony charakteryzuj¡ce si¦ najwy»szym i najni»-
szym ±rednim wska¹nikiem wzrostu, dotycz¡cym udziaªu czterolatków we
wczesnej edukacji w okresie dzieci«stwa w latach 2013-2016. Ilustruje on
tak»e wzrost w ostatnich latach uczestnictwa czterolatków w edukacji w ca-
ªej Polsce; w±ród 16 regionów na poziomie NUTS 2 w Polsce ±rednie stopy
zmian oscylowaªy w granicach 4,9-11,7% rocznie, a tylko Cypr (jeden region
na tym poziomie szczegóªowo±ci) oraz irlandzki region graniczny, Midland
(2013-2015) uzyskaªy tak wysokie ±rednie zmiany (Handbook ...).

Programy zawodowe w zakresie szkolnictwa ±redniego

i ksztaªcenia zawodowego (VET)

Programy zawodowe w zakresie szkolnictwa ±redniego i ksztaªcenia za-
wodowego (VET) to projekty, dzi¦ki którym uczniowie nabywaj¡ wiedz¦,
umiej¦tno±ci i kompetencje specy�czne dla danego zawodu lub handlu. Co-
raz wi¦ksza liczba polityków wykazuje zainteresowanie edukacj¡ zawodow¡,
która umo»liwia obni»enie stopy bezrobocia w±ród mªodzie»y i uªatwia przej-
±cie mªodzie»y z edukacji do pracy/na rynek pracy, zwªaszcza je±li takie pro-
gramy uwzgl¦dniaj¡ nabycie konkretnych umiej¦tno±ci wymaganych przez
pracodawców.

Uczniowie ko«cz¡ edukacj¦ na poziomie ±rednim w wielu 17 lub 18 lat.
Programy ksztaªcenia, przewidziane na ten etap edukacyjny s¡ zwykle pro-
jektowane w ramach przygotowa« do szkolnictwa wy»szego i/lub do za-
pewnienia umiej¦tno±ci istotnych dla zatrudnienia. W EU 28 uczestniczyªo
10,3 mln uczniów, którzy brali udziaª w programach ksztaªcenia zawodowego
w 2015, co odpowiada 47,3% wszystkich uczniów szkóª ±rednich; pozostaªa
cz¦±¢ uczestniczyªa w ogólnych programach szkolnictwa wy»szego.

Wykres 3 pokazuje, »e ±redni udziaª uczniów szkóª ±rednich uczestnicz¡-
cych w programach ksztaªcenia zawodowego w 2016 r. znacznie przekroczyªy
regiony na poziomie NUTS 2. Niektóre z tych ró»nic mog¡ by¢ uwarunkowane
dost¦pno±ci¡ i sposobem postrzegania dotycz¡cym ksztaªcenia i szkolenia za-
wodowego: na przykªad w Republice Czeskiej, Holandii i Austrii, ksztaªcenie
i szkolenie zawodowe jest powszechnie postrzegane jako skuteczny sposób uªa-
twienia przej±cia na rynekpracy.W2016 r.wUE istniaªy trzy regionynapozio-
mie NUTS 2, w których ponad trzy czwarte wszystkich uczniów szkóª ±rednich
uczestniczyªowksztaªceniu zawodowym:dwa znichbyªywRepubliceCzeskiej
� Severozapad (76,9%) i Jihozapad (75,5%) � podczas gdy druga Oberosterre-
ich (75,7%) w zachodniej Austrii. Mniej ni» 10% wszystkich uczniów uczestni-
czyªo w programach ksztaªcenia zawodowego w Irlandii i Szkocji.
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Wykres 3: Najwy»sze i najni»sze udziaªy w programach ksztaªcenia zawodo-
wego.
�ródªo: Eurostat regional yearbook 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/
publications/statistical-books/regional-yearbook [15.01.2019]

Z drugiej strony program ksztaªcenia zawodowego obejmowaª mniej ni»
jedn¡ czwart¡ wszystkich uczniów szkóª ±rednich w 10 ró»nych regionach UE.
Zdecydowanie najni»szy udziaª odnotowano w dwóch regionach irlandzkich
� poªudniowym i wschodnim (1,4%; 2013 danych) oraz w granicach Midland
i Western (1,7%; 2013 danych) � podczas gdy region na poziomie NUTS 1
Szkocji (9,0%; 2015 danych) w Zjednoczonym Królestwie byª jedynym regio-
nem, który osi¡gn¡ª udziaª poni»ej 10%. Istniaªy trzy regiony na poziomie
NUTS 2, w których udziaª studentów uczestnicz¡cych w programach zawo-
dowych mie±ciª si¦ w przedziale 10-20%: w regionach wyspiarskich Malty
i Cypru, jak i Kozep-Magyarorszag (stolicy Region miasta W¦gier). Ogólnie
rzecz bior¡c, naW¦grzech istniaª relatywnie niski poziom ksztaªcenia zawodo-
wego, poniewa» programy te obejmowaªy mniej ni» jedn¡ czwart¡ wszystkich
uczniów szkóª ±rednich w czterech bardziej w¦gierskich regionach, natomiast
udziaªy w pozostaªych regionachW¦gier osi¡gn¦ªy co najwy»ej 27,9%.

Wykres 4 pokazuje regiony charakteryzuj¡ce si¦ najwy»szym i najni»-
szym ±rednim wska¹nikiem wzrostu w odniesieniu do udziaªu studentów, któ-
rzy uczestniczyli w szkolnictwie ±rednim w programach zawodowych w latach
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2013-2016. Widoczny wzrost ksztaªcenia zawodowego w dwóch regionach �
na Cyprze i w Szkocji � chocia» udziaª uczniów w programach ksztaªcenia
zawodowego wzrósª w najszybszym tempie na poziomie NUTS 1 w Walii
(do 9,3% rocznie; 2013-2015). Kolejne najwy»sze stopy wzrostu odnotowano
wyª¡cznie w±ród regionów Hiszpanii (Smarter, greener ...).

Wykres 4: Regiony charakteryzuj¡ce si¦ najwy»szym i najni»szym rocznym
wska¹nikiem wzrostu.
�ródªo: Eurostat regional yearbook 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/
publications/statistical-books/regional-yearbook [15.01.2019]

Osoby przedwcze±nie ko«cz¡ce edukacj¦ i ksztaªcenie

Osoby przedwcze±nie ko«cz¡ce nauk¦ na ró»nych stopniach edukacji s¡
de�niowane jako odsetek ludzi w wieku 18-24, którzy maj¡ co najwy»ej ni»-
szy ±redni poziom wyksztaªcenia (poziom ISCED 0-2) i którzy nie byli za-
anga»owani w dalsze ksztaªcenia i szkolenia. W roku 2017 w EU 28 udziaª
przedwcze±nie ko«cz¡cych nauk¦ wyniósª 10,6%; to byªo 0,1 punktów pro-
centowych mniej ni» rok wcze±niej i potwierdziªo stale spadaj¡ce warto±ci
w ci¡gu ostatniej dekady.

Jak pokazuje Wykres 5, istnieje du»a liczba regionów stoªecznych i ob-
szarów miejskich o stosunkowo niskim odsetku uczniów przedwcze±nie ko«-
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cz¡cych edukacj¦ i szkolenia. Mo»e to by¢ uwarunkowane szeregiem czyn-
ników, w tym wi¦kszym wyborem programów edukacyjnych, szerszym za-
kresem mo»liwo±ci edukacyjnych i rynku pracy, czy te» wy»szym poziomem
wyksztaªcenia w±ród rodziców.

Wykres 5: Przedwcze±nie ko«cz¡cy edukacj¦ i szkolenia, wg NUTS2,
w 2017 roku (% populacji w wieku 18-24 lata).
�ródªo: Eurostat regional yearbook 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/
publications/statistical-books/regional-yearbook [15.01.2019]

Odsetek osób przedwcze±nie ko«cz¡cych ksztaªcenie wynosiª poni»ej 10%
w okoªo poªowie regionów na poziomie NUTS 2 (134 z 262), dla których
dost¦pne s¡ dane. Najni»szy odsetek osób przedwcze±nie ko«cz¡cych nauk¦
wyst¦puje w Europie Wschodniej, a w±ród 22 regionów o udziaªach poni»ej
5% mo»na wskaza¢: siedem regionów z Polski; dwa regiony z Czech, w tym
Region Stoªeczny Praha (1,6%), który miaª najni»szy udziaª w UE; oba
regiony Chorwacji; pojedyncze regiony Buªgarii i Sªowenii. Pozostaªe regiony,
w których udziaª jest mniejszy ni» 5%, to: dwa regiony greckie (2016 danych
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dla Tesalia) i pojedyncze regiony z Belgii, Irlandii, Francji, Holandii, Austrii,
Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

Regiony o najwy»szym odsetku przedwcze±nie ko«cz¡cych nauk¦ wyst¦-
powaªy gªównie na poªudniu Hiszpanii, Buªgarii i Rumunii, chocia» byªy te»
stosunkowo wysokie wska¹niki odnotowane zostaªy na Wyspach (Key �gu-
res ...).

Wyksztaªcenie wy»sze

Wska¹nik wy»szego wyksztaªcenia opiera si¦ na dziaªaniach edukacyj-
nych w poszczególnych dziedzinach edukacji na wy»szym poziomie. Jest ono
oferowane przez uniwersytety, placówki zawodowe czy te» rozmaite instytuty
technologiczne.

Wykres 6: Udziaª ludno±ci w wieku produkcyjnym (25-64 lata), maj¡cych
wyksztaªcenie wy»sze (% populacji w wieku 25-64 lata).
�ródªo: Eurostat regional yearbook 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/
publications/statistical-books/regional-yearbook [15.01.2019]
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Istnieje szereg wyzwa« politycznych zwi¡zanych ze szkolnictwem wy»-
szym, tj. zwi¦kszenie udziaªu zwªaszcza w±ród grup w niekorzystnej sytuacji,
redukcja kosztów oraz czasu ksztaªcenia, czy wzrost znaczenia dla rynku pra-
cy. Wraz z rosn¡cym udziaªem mieszka«ców EU 28 posiadaj¡cych wy»sze
wyksztaªcenie, zostaªy wyra»one obawy, »e niektóre regiony maj¡ niedopa-
sowane mo»liwo±ci ksztaªcenia, co skutkuje rosn¡cym udziaªem niewykwali-
�kowanej siªy roboczej.

Wska¹nik poziomu wyksztaªcenia wy»szego, zobrazowany na Wykresie 6,
zawiera informacje na temat udziaªu ludno±ci w wieku produkcyjnym, rozu-
mianej tutaj jako osoby maj¡ce 25-64 lata, które uko«czyªy studia wy»sze.
Nale»y zauwa»y¢, »e w wi¦kszo±ci krajów studenci uzyskali wyksztaªcenie
wy»sze przed uko«czeniem 25 roku »ycia. W 2017 r. prawie jedna trzecia
mieszka«ców EU 28 (31,4%) w wieku produkcyjnym wyksztaªcenie wy»sze.
Byªo to 7,9 punktów procentowych wy»ej od dekady wcze±niej i 0,7 punktów
wy»ej ni» rok wcze±niej.

Regiony stoªeczne wydaj¡ si¦ dziaªa¢ jako magnes dla wysoko wyksztaª-
conych ludzi. Byªo to szczególnie wa»ne w kilku póªnocnych i zachodnich
pa«stwach czªonkowskich UE, gdzie regiony kapitaªowe wywieraªy znacz-
ne �efekty ci¡gni¦cia� poprzez zró»nicowane mo»liwo±ci zatrudnienia, które
mog¡ zaoferowa¢ absolwentom szkolnictwa wy»szego; na przykªad stolic¡
jest cz¦sto gªówna siedziba du»ych organizacji (zarówno w sektorze publicz-
nym, jak i prywatnym), czy te» dla przemysªu kreatywnego i dynamicznego.
Specy�k¡ niektórych miast jest tworzenie nierównowagi na rynku pracy, po-
niewa» rosn¡cy udziaª absolwentów w regionach stoªecznych doprowadza do
wyludnienia dawnych obszarów roboczych.

W 2017 roku na poziomie NUTS 2 byªo 11 regionów, w których wi¦kszo±¢
populacji w wieku 25-64 lat uzyskaªa wy»sze wyksztaªcenie. Sze±¢ z tych re-
gionów znajdowaªo si¦ w Zjednoczonym Królestwie: pi¦¢ z nich to regiony
stoªeczne (z których Zjednoczone Królestwo ma dwa na poziomie NUTS 2)
lub regiony w bliskim s¡siedztwie stolicy, w tym region o najwy»szym udzia-
le, Inner London-West (71,7%), podczas gdy szósta byªa Wschodnia Szkocja.
Poza Zjednoczonym Królestwem, pozostaªe pi¦¢ regionów, w których ponad
poªowa ludno±ci w wieku produkcyjnym posiadaªa wyksztaªcenie wy»sze,
obejmowaªa regiony skandynawskiej stolicy Helsinki-Uusimaa, Sztokholm
i Hovedstaden oraz dwa (Suburban) regiony belgijskiej stolicy, tj. prowincj¦
Brabancja Wallon i Prowincj¦ Vlaams-Brabant.

W przeciwie«stwie do wy»ej opisanych danych, w UE istniaªo kilka re-
gionów, w których mniej ni» jedna pi¡ta osób w wieku produkcyjnym posia-
daªa dyplom uko«czenia studiów wy»szych (co pokazuje najsªabszy odcie«
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na wykresie). Byªy to cz¦sto regiony wiejskie, charakteryzuj¡ce si¦ lokalnymi
gospodarkami skoncentrowanymi na rolnictwie, z ogólnie niskim popytem na
prac¦ wysoko wykwali�kowanych pracowników.

Zwi¦kszanie zatrudnienia mªodych ludzi jest uwa»ane za integraln¡ cz¦±¢
strategii ET 2020, której celem jest, aby ksztaªcenie mogªo by¢ wykorzysty-
wane do sprostania obecnym i przyszªym wyzwaniom rynku pracy.
W 2012 roku ustalono punkt odniesienia dotycz¡cy szans zatrudnienia absol-
wentów szkóª wy»szych i szkole«, w ramach którego decydenci polityczni UE
d¡»yli do zapewnienia, »e 82% z ostatnich mªodych absolwentów powinno
by¢ zatrudnionych przed rokiem 2020.

Wska¹nik zatrudnienia niedawnych absolwentów byª równy 82% lub
wy»szy od tego wska¹nika w ponad poªowie regionów (145 z 268) regio-
nów NUTS 2. Najlepsze rezultaty koncentrowaªy si¦ w Szwecji, Holandii,
Niemczech, Czechach i Austrii.

Bardziej szczegóªowa analiza pokazuje, »e wska¹niki zatrudnienia nie-
dawnych absolwentów wynosiªy 100,0% w póªnocno-wschodniej Szkocji
i w Cumbrii (podobnie w Zjednoczonym Królestwie). Nast¦pne najwy»sze
wska¹niki zatrudnienia absolwentów charakteryzuj¡ czeski region Stredni
(otaczaj¡cy Region Stoªeczny Praha), Trewir (Niemcy Zachodnie), Derbyshi-
re i Nottingham; North Yorkshire; Wschodnia Szkocja (wszystkie w Wielkiej
Brytanii. W sumie 57 regionów odnotowaªo co najmniej 90% w 2017 roku
(co zostaªo pokazane najciemniejszym kolorem na Wykresie 6).

W 2017 roku ponad jedna dziesi¡ta (10,9%) EU 28 osób dorosªych wzi¦ªa
udziaª w ksztaªceniu i szkoleniu (w ci¡gu czterech tygodni poprzedzaj¡cych
badanie); oznaczaªo to niewielki wzrost w stosunku do poprzedniej dekady.
Analiza wska¹ników uczestnictwa w regionach 275 NUTS 2, dla których do-
st¦pne s¡ dane, pokazuje, »e wi¦kszo±¢ regionów � 159 lub 58% ogóªu � miaªa
udziaªy, które byªy ni»sze ni» ±rednia EU 28. Podziaª wska¹ników uczestnic-
twa w poszczególnych pa«stwach czªonkowskich UE byª zasadniczo jedno-
lity, prawdopodobnie odzwierciedlaj¡cy organizacj¦ inicjatyw edukacyjnych
i szkoleniowych na poziomie krajowym. Najwy»sze wska¹niki uczestnictwa
w ksztaªceniu dorosªych odnotowano w pa«stwach nordyckich, we Fran-
cji i w Holandii, podczas gdy najni»sze wska¹niki odnotowano w Europie
Wschodniej i w Grecji (Sustainable development ...).

Podsumowanie

Inwestycje w kapitaª ludzki to dobrze wydane pieni¡dze. Dobre ksztaª-
cenie i szkolenie przyczynia si¦ do trwaªego wzrostu gospodarczego, a tak»e
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do zrównowa»onego rozwoju: nap¦dza badania i rozwój, innowacje, wydaj-
no±¢ i konkurencyjno±¢. Pa«stwa czªonkowskie Unii Europejskiej powinny
dokona¢ niezb¦dnych inwestycji we wszystkie systemy ksztaªcenia i szkole-
nia, aby zwi¦ksza¢ ich skuteczno±¢ i wydajno±¢ w podwy»szaniu poziomu
umiej¦tno±ci i kompetencji siªy roboczej. Pozwoli im to lepiej przewidywa¢
szybko zmieniaj¡ce si¦ potrzeby dynamicznych rynków pracy w gospodarce,
która jest w coraz wi¦kszym stopniu obj¦ta cyfryzacj¡, i w kontek±cie zmian
technologicznych, ±rodowiskowych i demogra�cznych, oraz lepiej dostosowy-
wa¢ si¦ do tych zmieniaj¡cych si¦ potrzeb. Pa«stwa czªonkowskie powinny
ponadto podj¡¢ wysiªki zmierzaj¡ce do poprawy dost¦pu do wysokiej jako±ci
uczenia si¦ przez caªe »ycie dla wszystkich oraz realizowa¢ strategie aktyw-
nego starzenia si¦, aby umo»liwi¢ wydªu»enie »ycia zawodowego. Ksztaªce-
nie i szkolenie maj¡ do odegrania wa»n¡ rol¦, je±li chodzi o zapewnianie
ochrony wspólnych dla nas warto±ci ludzkich i obywatelskich i ich przeka-
zywania przyszªym pokoleniom, a tak»e wspieranie wolno±ci my±li i sªowa,
wª¡czenia spoªecznego i szacunku dla innych Istotne jest równie» zapobie-
ganie i zwalczanie dyskryminacji we wszelkich jej formach, wzmacnianie na-
uczania i akceptacji tych wspólnych podstawowych warto±ci oraz kªadzenie
fundamentów pod spoªecze«stwo bardziej sprzyjaj¡ce integracji spoªecznej,
poprzez edukacj¦ � pocz¡wszy od najmªodszych lat. Ksztaªcenie i szkolenie
mo»e pomaga¢ w zapobieganiu ubóstwu, wykluczeniu spoªecznemu i dyskry-
minacji, sprzyja¢ wzajemnemu szacunkowi i tworzeniu podwalin otwartego
i demokratycznego spoªecze«stwa jako podstawy aktywnego obywatelstwa.
Jednocze±nie systemy ksztaªcenia i szkolenia staj¡ przed wyzwaniem po-
legaj¡cym na zapewnieniu równego dost¦pu do wysokiej jako±ci edukacji,
w szczególno±ci poprzez dotarcie do grup znajduj¡cych si¦ w najtrudniejszej
sytuacji i integrowanie osób z ró»nych ±rodowisk, w tym odpowiednie in-
tegrowanie nowo przybyªych migrantów w ±rodowisku edukacyjnym, a tym
samym wspieranie wzrostowej konwergencji spoªecznej. Ksztaªcenie i szko-
lenie daj¡ poszczególnym osobom wiedz¦, umiej¦tno±ci i kompetencje, które
umo»liwiaj¡ im rozwijanie si¦ i wpªywanie na swoj¡ sytuacj¦, poprzez po-
szerzanie ich perspektyw, dobre wyposa»anie ich na przyszªo±¢, tworzenie
podwalin aktywno±ci obywatelskiej i warto±ci demokratycznych oraz promo-
wanie wª¡czenia spoªecznego, równo±ci i równouprawnienia (Education and
Training).

Tak wi¦c mo»na skonkludowa¢, »e europejskie kraje powinny przykªada¢
wi¦ksz¡ uwag¦ do kreowania wydatków w omawianych aspektach, przyczy-
niaj¡c si¦ tym samym do pomna»ania potencjaªu kapitaªu ludzkiego.
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