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УТИЦАЈ ОБРАЗОВАЊА НА ФОРМИРАЊЕ И РАЗВОЈ 

ЉУДСКОГ КАПИТАЛА 
 
Сажетак: Неокласични економисти су током 1960-их година почели да 

уобличавају теорију људског капитала којом су у великој мери објашњавали про-
дуктивност производње и национални економски раст. Из њиховог разумевања 

тог концепта јасно произилази став да је образовање саставни део људског 
капитала и да битно доприноси његовој акумулацији и укупном утицају на еко-

номску динамику и индивидуалне зараде. Такав развој траје до данашњих дана, 

с тим што се преиспитује и проширује садржај категорије „људски капитал“, 
нарочито у склопу појаве и афирмације друштва знања и економија заснованих 

на знању. То значи да модерно конципирана теорија људског капитала у њему 

углавном налази основни фактор социјално-економског развоја и преображаја 
савременог друштва. Истовремено, образовање не представља само интеграл-

ну компоненту људског капитала, него и друштвени вентил помоћу кога се оси-
гурава и регулише његова акумулација тако да инвестиције у различите облике 

и програме образовања добијају још више на вредности и значају. 

 
Кључне речи: образовање, људски капитал, теорија људског капита-

ла, акумилација људског капитала, инвестиције у образовање, квалитет обра-

зовања. 

 

Увод 

Неоспорно је да појам „људски капитал“ добија широку „употребну 
вредност“ у светској економској али и литератури са подручја социјалних 
наука током друге половине 20. века (Schultz, 1971; Becker, 1983. и др.) да би 
тај процес текао све до данашњих дана (Burton-Jones, Spender, eds. 2012; 
Крутько, Смирнова, 2012. и др.). Неки аутори (Щетинин, 2003) такав развој 
повезују са порастом образовног и културног нивоа запослених, „неопходног 
услова њихове адаптације на динамично мењајуће услове рада, нарочито у 
периоду структурних преображаја економије“ (Щетинин, 2003: 40). Није 
тешко закључити да је реч о новом фактору производње (Matthews, Candy, 
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1999; Корчагин, 2005. и др.), о чему поуздано сведочи новонастала реал-
ност: док су раније ресурси капитала и материјална актива (tangible resour-
ces) учествовали са 80% у остваривању бизнис планова односно у креирању 
и остваривању циљева организације, а људски фактор – „неопипљиви ресур-
си“ односно „мање опипљиви ресурси“ (intangible resources) са 20%, данас је 
ситуација квалитативно другачија. Њу посебно илуструје сазнање (видети: 
Al-Ali, 2003) да се учешће ресурса капитала и материјалне активе у компани-
јама и организацијама у САД свело на 20%, што је тенденција присутна и у 
другим економијама заснованим на знању (видети: Fruin, 1997; Noe, 2005; 
Armstrong, 2009; Глухов, 2011; Крутько, Смирнова, 2012. и др.). Сви ови изво-
ри потврђују суштинске промене у природи и садржају рада настале током 
научно-технолошке револуције односно у периоду послеиндустријског дру-
штва, метафорично „ери знања“. 

У средишту ове „нове праксе“ је „повећано вредновање неопипљи-
вих ресурса – њених људи...“ (Matthews, Candy, 1999: 49) односно људског 
капитала, који се исказује као одлучујући фактор „социјално-економског 
развитка савременог друштва“ (Корчагин, 2005: 2). У новонасталим окол-
ностима с разлогом се оснажује значај и вредност образовања као „социјал-
но-економског организма“ (Щетинин, 2003), битне претпоставке и основе 
развитка савремених високотехнолошких организација и економија засно-
ваних на знању у целини. У таквом разумевању категорије „људски капи-
тал“ образовање је неоспорно његова „најважнија врста“ (Mankiw, Taylor, 
2008) o чему, и поред извесних разлика у тумачењу суштине и садржаја тог 
концепта, постоји висок степен сагласности у релевантној професионалној 
литератури (видети: Schultz, 1971; Becker, 1985; Щетинин, 2003; Nahapiet, 
2012; Chattopadhyay, 2012. и др.). 

Појам људског капитала 

Референтни професионални извори (Psacharopoulos, Patrinos, 2004; 
Корчагин, 2005; Chattopadhyhy, 2012. и др.) потврђују да је „универзитетски 
трио“ Минцер, Шулц и Бекер током 1960-их година утемељио теорију људ-
ског капитала као посебан смер економске науке. Они су, као што се истиче 
и у другим расправама и студијама (Крутько, Смирнова, 2012; Nahapiet, 
2012. и др.), указали на значај и потребу „инвестиција у човека“ односно у 
људски капитал, што су опширно и продубљено образлагали и у својим 
каснијим текстовима. Тако Бекер у једном од својих новијих текстова наводи: 
„Ово су године људског капитала у смислу да је људски капитал далеко нај-
значајнији облик капитала у модерној економији. Економски успеси индиви-
дуа, а такође и целе економије, зависи од тога колико екстезивно и ефективно 
људи инвестирају у себе“ (Becker, 2006: 292). Тиме нису разјашњене све диле-
ме и контраверзе у економској и сродној литератури о суштини и садржају 
тог концепта (видети: Johnes, G., Johnes, J. (Ed), 2004; Супрун, 2009; Burton-
Jones, Spender, 2012; Крутько, Смирнова, 2012, и др.) али и вредности и доме-
та људског капитала као „конкурентног фактора развитка“. 
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Руски аутори Крутко и Смирнова (2012) истичу да „најједноставни-

је представљање људског капитала“ упућује на „капитал у облику знања, 

навика и умења, стечених у процесу образовања и практичне делатности 

човека“ (стр. 8). Истовремено, британски економиста Френк Кауел у Енци-

клопедији друштвених наука (2009) тај концепт дефинише као „скуп стече-

них талената, вештина и знања који могу увећати способност радника да 

остваре веће зараде на тржишту радне снаге“ (стр. 732). На индивидуалном 

нивоу то значи да радници са више људског капитала, као што се напомиње 

у многим стручним изворима (видети: Johnes, G., Johnes, J. (Ed), 2004; Man-

kiw, Taylor, 2008. и др.), у просеку знатно више зарађују од запослених са 

мање акумулираног људског капитала, што је у основи „класичног“ разуме-

вања тог концепта. Притом се не сме и не може занемарити мултидисци-

плинарност категорије „људски капитал“, на који се указује у више струч-

них извора (Keeley, 2009; Nahapiet, 2012; Kramar, Murthy, Guthrie, 2012. и 

др.), иако се признаје да највећи број истраживача верује да се економске 

користи људског капитала налазе у знању, вештинама и у мањем обиму у 

здрављу. Још тачније, то што су још Шулцове анализе (Schultz, 1971) укази-

вале на различите облике инвестиција у људски капитал – од здравља до 

миграција, не доводи у питање значај и вредност образовања у операциона-

лизацији тог концепта и његово „примарно место у емпиријским анализа-

ма“ (Nahapiet, 2012, 76). 

С друге стране, руски економиста Шћетинин (Щетинин, 2003) наво-

ди да се у делу стручне литературе са подручја економије у Русији „људски 

капитал своди на општа и специјална знања, радне навике и производно 

искуство...“ (стр. 42) што је знатно раније представио и шире образложио Г. 

Бекер (Becker, 1985). Бекер јасно разликује „општи“ и „специфични“ људ-

ски капитал, од којих је први неопходан свим запосленим у најширој лепези 

послова и занимања, док се други односи на вештине потребне у појединач-

ној фирми односно предузећу. Он, као и неки други економисти (Herrbach, 

Mignonac, Richebe, 2009), општи људски капитал дефинише у оквиру 

писмености и најједноставнијих аритметичких вештина односно формал-

ног образовања, док специфични људски капитал има нешто ужу употребну 

вредност и најчешће подразумева посебну обуку на послу или изван радног 

места са циљем унапређења производног процеса и побољшања контаката 

у неком предузећу. Осим тога, и старија и новија професионална литература 

(Schultz, 1971; Becker, 1983; Крутько, Смирнова, 2012; Поздняков, 2012. и 

др.) с правом проширује „компонентни аспект“ људског капитала, који 

поред улагања у здравље и различите облике формалног и неформалног 

образовања и „миграција индивидуа“, на шта је нарочито указао Шулц, обу-

хвата знање и квалификације човека, радно и животно искуство, мотивиса-

ност, репутацију, а такође и ниво потреба које, уколико су неразвијене, сни-

жавају ресурсе личности. Поздњаков структуру категорије „људски капи-

тал“ у условима информатичког друштва додатно оснажује „знањем као 

његовим базним елементом“ (Поздняков, 2012: 573), као и његовом техно-

лошком и општекултурном компонентом односно „природним задацима и 
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способностима“ на темељу којих свака индивидуа може „производити нова 

знања, ефективно их користити у практичној делатности, реализујући у 

пракси свој сопствени потенцијал“ (Исто). 

Из таквог разумевања људског капитала лако је закључити да тај 

концепт изражава различите аспекте људске делатности односно богатство 

његових личносних квалитета тако да се не може искључиво повезати са 

остваривањем и повећањем продуктивности и националног дохотка што 

провејава кроз део економетријске литературе (видети: Johnes, G., Jophnes, 

J. (Ed.) 2004, и др.). То значи да људски капитал има много шире социјално-

економско и развојно значење, на шта се с правом указује у релевантним 

стручним изворима (Levinson, 2002; Bordieu, 2006; Zоhar, Marshall, 2008; 

Nahpiet, 2012. и др.) са циљем да тај „теоријски конструкт изрази не само 

индивидуалне карактеристике, него и социјално-структурне факторе“. При-

том, није реч само о томе да се у традиционалним економетријским концеп-

цијама људског капитала мери постигнуће а не и компетенције, него се повре-

мено занемарује улога социјалног и културног капитала у операционализа-

цији тог концепта. И други аутори (Schneider, 2002; Madigan, 2002; 

Поздняков, 2012. и др.) наводе да су способности људи да раде заједно одно-

сно вештине и радне навике повезане са културним капиталом битна претпо-

ставка успешности у различитим областима живота и рада. Другачије речено, 

социјални (и културни) капитал обогаћују односно повећавају вредност људ-

ског капитала, иако то, по мишљењу појединих аутора, није довољно „препо-

знато у теоријама људског капитала“ (видети: Putnam, према: English, 2005, 

str. 287). Стога је посебно вредна пажње напомена Зохара и Маршала (2008) 

да, за разлику од људског и интелектуалног капитала који у основи проши-

рују идеју материјалне вредности на идеје и људе, а не обогаћују саму кате-

горију капитала, „социјални капитал мери и пораст квалитета живота у дру-

штву“ (Zоhar, Marshall, 2008: 58). Још тачније, социјални капитал изражава 

квалитет интерперсоналних односа у једној компанији односно различите 

„социјалне обавезе и везе“ (Bourdieu, 2006) које се под одређеним условима 

могу интегрисати „унутар економског капитала“, са циљем његовог „оплеме-

њивања“ и афирмације заједничких вредности и разумевања међу запослени-

ма упоредо са подстицајем њихове продуктивности. 

То не значи да су превазиђене све недоумице и неспоразуми у вези 

са теоријом људског капитала, нарочито присутне у делу литературе са под-

ручја социјалних наука (видети на пример: Berg, 2002; Scott, Marshall, 2009. 

и др.), првенствено у смислу да тај концепт занемарује утицај других еко-

номских и посебно социјалних фактора на расподелу зарада. Често се, тако-

ђе, напомиње да „све инвестиције у образовање не гарантују напредовање 

у продуктивности...“ (Scott, Marshall, 2009: 321), као и да је концепција људ-

ског капитала најтешње повезана са економском науком и у основи пред-

стављена и коментарисана из неолибералне перспективе. 

У основи таквог приступа је промовисање добробити индивидуе и, 

у мањој мери, напретка друштва, што се признаје и у делу литературе са 

подручја економике образовања (видети: Chattopadhyay, 2012). У ствари, 
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без обзира на „еволуцију људског капитала“ од 1960-их до 1990-их година, 

на коју указује Марџинсон (према: Chattopadhyay, 2012), и „три таласа“ која 

су је обележила током тог времена, теорију људског капитала суштински 

обележава њено промишљање из аспекта благостања појединца. И док се у 

првој фази током 1960-их година на људски капитал гледа из аспекта њего-

вог утицаја на повећање продуктивности и зарада, у другој фази током 1980-

их година се међузависност између образовања и економског раста употпу-

њује технолошким променама као „посредним фактором“, који доприноси 

разумевању целине економског напретка, док се шири социјални контекст 

и даље запоставља. То је карактеристично и за 1990-те године у којима се 

развија „тржишно-либерална теорија људског капитала“, чија „логика“ је у 

основи актуелних реформи образовања и подстицаја приватних инвестици-

ја у том подручју, док је задатак државе да „олакша такву тенденцију“ са 

довођењем до оптимума нивоа социјалних инвестиција (стр. 52). 

Неки други економисти (Супрун, 2009) афирмишу концепт „инте-

лектуални капитал“ као кључни фактор производње и економске ефектив-

ности у условима постиндустријског друштва, како би се превазишла три 

недостатка теорије људског капитала: 

1) теорија људског капитала применљива је само у већини масов-

них производних процеса ради диференциране исплате радног 

учинка на нивоу квалификације, 

2) ова теорија суштину људског капитала разматра само са позиција 

реализације производних функција и способности, из чега се не 

може закључити да се прави јасна разлика између тог концепта и 

радне снаге и непосредног рада у условима индустријског дру-

штва и 

3) теорија људског капитала суштински је произашла из постојаног 

(интерног) система потреба, а сходно томе и циљева индивидуа, 

сагласних степену друштвено-економског „развоја када су у 

структури друштвених потреба преовладавале материјалне 

потребе које су се споро мењале“ (стр. 55). 

То, по мишљењу В. Супруна, истовремено значи да је теорија људ-

ског капитала радника назвала капиталом и тако „отишла и окренула се 

истраживању радне снаге, запостављајући сазнање да у условима после-

индустријског друштва нематеријалне потребе и мотиви преовладавају над 

материјалним а личност тежи ка самореализацији и развитку својих уникал-

них способности“. 

Независно од тога, у многим релевантним стручним изворима 

(Armstrong, 2009; Мельников, 2010. и др.) наилазимо на оцену да су концеп-

ти људског и интелектуалног капитала тесно повезани, док неки аутори 

(Шитов, 2009) користе израз „интелектуални ресурси који по њиховом 

мишљењу обухвата и интелектуални капитал“. У неким другим економским 

изворима на руском језику (Ильинский, према: Цыренова, 2006) интелектуал-

ни капитал се упоредо са здрављем, радним капиталом, организационо-пред-

узетничким капиталом и културно-моралним капиталом сврстава у основне 
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елементе људског капитала. Овај „елемент“ људског капитала опредељен је 

„нивоом образовања индивидуа“, укључујући компоненте као што су: а) 

искуство, знање, иноваторство и стваралачка делатност и б) патенти, лицен-

це, као и трговачке марке и други фактори повезани са ауторским правом. 

И у неким анализама и истраживањима „друштвеног људског капи-

тала“ на националном и регионалном нивоу (Голубев, према: Крутько, Смир-

нова, 2012) узимају се у обзир три његове компоненте: интелектуални, витал-

ни и духовни капитал. То, другачије речено, значи да је квалитет људског 

капитала опредељен сваком од ових компоненти а нарочито „духовним раз-

витком, условима васпитања и нивоом образовања“ (Цыренова, 2006: 11). 

На значај квалитетног аспекта људског капитала из нешто специфич-

није перспективе указују се у још једном релевантном извору на руском језику 

(Поздняков, 2012) са нагласком на следећим квалитетима личности: професи-

оналним, лидерским, мотивационим, менаџерским и социјално-психолошким. 

Сви ови квалитети који се налазе у структури категорије „људски капитал“ су, 

по мишљењу Поздњакова, „међусобно повезани и условљени“, док њихово 

формирање и развитак настаје у процесу изградње личности као „професио-

нала“, уз природан оквир „сфере професионалног образовања“. На тај начин 

се људски капитал, уз давно препознату тенденцију његовог поистовећивања 

са образовањем (Schultz, 1971; Becker, 1983. и др.), додатно обогаћује и осна-

жује афирмисањем потребе да се људи припремају за различите задатке и 

улоге у друштву и на послу, тј. уче и развијају се „још од првог тренутка када 

се придруже контигенту радне снаге“ (N. Kulić, 2005: 4). Од тога, уосталом, у 

доброј мери зависи да ли ће запослени сачувати своја радна места и наставити 

да се образују и усавршавају са циљем да унапреде своје потенцијалности и 

допринесу социјално-економском развоју друштва и економија заснованих 

на знању. 

Образовање у контексту теорије људског капитала 

Више савремених аутора (Knapper. Croppley, 2000; Щетинин, 2003; 

Dubar, 2004; Зборовский, Шуклина, 2005; Guile, 2006; Kulić i Despotović, 2010. 

и др.) бави се изменом улоге и места образовања у условима информатизаци-

је савременог друштва и појачаних захтева за његову демократизацију. 

Таквом развоју допринело је више фактора, од којих посебно издвајамо: 

1) динамичан раст економике, пораст конкуренције, ишчезавање 

неквалификованог и полуквалификованог рада односно дубоке и 

свеобухватне промене у природи и садржају рада, као и у струк-

тури запослености који имају снажан утицај на мобилност запо-

слених и становништва у целини и њихово професионално и све-

укупно образовање, 

2) пораст значаја и улоге људског капитала који у модерним и раз-

вијеним економијама представља „70-80% националног богат-
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ства што условљава интензиван и респектабилан развој образо-

вања како омладине тако и одраслог становништва“ (Ломакина, 

2006: 7), и 

3) широк спектар социјално-културних промена које претпостављају 

„развијање нових врста односа међу људима и прихватање алтерна-

тивних социјалних улога...“ (Суходолски, према: Knapper, Cropley, 

2000: 16), на шта би образовање могло да понуди „конструктивне 

одговоре“. 

Тај процес додатно је подстакнут убрзавањем темпа научно-техно-

лошког развоја и ставом да је у средишту савремених економија знање 

(видети: Fruin, 1997; Schneider, 1998; Davenport, Prusak, 1998; Horibe, 1999; 

Keeley, 2007; Супрун, 2009; Мельников, 2010; Swart, 2010; Глухов, 2011. и 

др.), што доводи до преиспитивања традиционалних приступа теорији људ-

ског капитала и „процесу“ његове акумулације. То, у ствари, значи да се 

људски капитал може акумулирати „током првих година живота похађањем 

школе и улагањем у образовање; током радног века стицањем искуства 

(учењем у пракси) или усавршавањем на послу“ (De la Croa, према: Kuper, 

A., Kuper, Dž., 2009: 250), што снажно афирмише значај и потребу подсти-

цања и афирмисања различитих облика неформалног образовања и учења. 

Тиме се не релативизује вредност улагања у формално образовање „које се 

драстично повећало свуда у свету“ (Исто), како би се на „први поглед“ 

могло закључити. Али новонастала реалност означена као „друштво знања“ 

односно економија заснована на знању (Knоweldge-Based Economy) и на 

новој производној парадигми – радници знања (Knоweldge-Works) који 

„убрзавају линије иновације“ (Ali-Ali, 2003) и интегришу их у срж произ-

водног процеса са намером да се постигне што бољи производни и економ-

ски ефекат, подразумева развијање различитих образовних стратегија. Још 

тачније, сви облици образовања – формално, неформално и информално 

образовање (опширније: Kulić i Despotović, 2010) и све образовне стратегије 

– перманентно образовање, континуирано професионално образовање, 

доживотно учење и сл. постају не само саставни део људског капитала, него 

и неопходан услов његовог раста и развоја. Стога је сасвим разложно и оче-

кивано што је данас „доживотно учење у центру“ (Field, Ed. 2002), тј. што 

се промовише европска димензија доживотног учења, развијена током 

1990-их година са намером да „покрије“ све облике „образовања и тренин-

га“ и тако одговори на изазове „убрзавања индивидуалног развоја, социјал-

ног развоја и владања компјутеризованог света“ (Knapper, Cropley, 2000). 

То значи да је доживотно учење кључ просперитета, како за „појединце тако 

и за нацију у целини. Инвестиције у људски капитал биће основа успеха у на 

знању базираним глобалним економијама двадесет првог века“ (Guile, 2006, 

str. 364), што је још у раним 1990-им годинама препознато у британској, али 

и у другим образовним политикама Европске уније. На таквим претпоставка-

ма написан је Меморандум о доживотном учењу, који је европским делатни-

цима у подручју образовања и образовне политике „наложио“ да „идентифи-

кују кохерентне образовне стратегије и практичне мере“, са намером да се 
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подстакне и убрза доживотно учење и његова имплементација у раду и живо-

ту и тако помогне Европи „да постане најконкурентније и најдинамичније 

друштво базирано на знању у свету“ (Исто). 

Гајл (2006) наводи да је остало помало нејасно која се знања сматра-

ју најпотребнијим и како би се најефикасније могла стећи, али напомиње да 

је високо образовање препознато као „жаришна тачка“ у економијама 

заснованим на знању. 

У другим изворима на енглеском и српском језику (Field, Ed. 2002; 

Поповић, 2012) указује се на усвајање Меморандума о доживотном (цело-

животном) учењу (Memorandum on Lifelong Learning) као једном од најзна-

чајнијих докумената Европске комисије у области образовања одраслих. У 

њему се предлаже структурни оквир за свеобухватну стратегију целоживот-

ног учења, чија се вредност може релативизовати и критиковати, али се не 

може потпуно игнорисати. Реч је, ипак, о једном од међаша европске поли-

тике образовања одраслих у коме се у виду порука износи више претпостав-

ки за оживотворење доживотног учења односно реформу образовања одра-

слих на свим нивоима. У овом документу се нарочито указује на значај и 

вредност „сета нових базичних вештина“ – социјалне компетентности, 

предузетништва и познавања страних језика које замењује раније „конвен-

ционалне базичне вештине“, тј. писменост, рачунске операције и информа-

ционо-технолошке компетенције. Меморандум, исто тако, афирмише вред-

ност улагања у људске ресурсе као један од приоритета европске политике 

образовања, иновације у методама наставе и учењу са нагласком на широкој 

примени нових информационо-комуникационих технологија у наставном 

процесу, различите облике учења и посебно учење из искуства и у нефор-

малним околностима, вођење и саветовање са фокусом на доступност 

информација на локалном нивоу и др. 

Није случајно што је овај документ често критикован (опширније: 

Поповић, 2014), тим пре што је претежно прожет економиком знања и тако 

оријентисан на рад, запосленост и информационо-комуникационе техноло-

гије и „базичне вештине“. То, на пример, из перспективе акумулације људ-

ског капитала наликује опредељивању и оснаживању потребе за стицањем 

специјализованих знања и вештина, што противречи измењеном положају 

човека у друштву и његовом целовитом личном и социјалном развоју. 

Но, и поред тога, вредно пажње је што овај документ наглашава 

важност и потребу улагања у људске ресурсе, афирмише предузетништво 

које се данас сврстава у целину људског капитала, као и различите облике 

неформалног учења и образовања који су са разлогом недвосмислено пре-

познати као његови суштински елементи. 

То што се у овом документу пренаглашавају „базичне вештине“ и 

информационо-комуникационе технологије има несумњиво утилитаристи-

чке корене са намером да се повећа економска конкурентност чланица Европ-

ске уније на светском тржишту. Али и релевантни професионални извори на 

руском језику (Щетинин, 2003, Гапонюк, 2011. и др.) јединствени су у оцени 

да се у основи развитка људског капитала налази наизменично обнављање 
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знања и технологија, облика и начина рада и производње сагласне техноло-

шком нивоу, наука и истраживања, као и начини сакупљања, анализа, про-

дукција и акумулација информација. Гапоњук напомиње да се образовање и 

у таквом развоју појављује као водећи друштвени вентил осигурања и регу-

лисања акумулације људског капитала односно обима и квалитета и трајно-

сти циклуса његовог обнављања и услов економског раста на три начина: 

„оно обезбеђује човеку коришћење већ акумулираних знања, доприноси да 

индивидуа стекне нова знања (увеличава обим и квалитет људског капита-

ла) и утиче на произвођење нових знања“ (Гапонюк, 2011. стр. 24). 

На тај начин нису отклоњене све противуречности у вези са разуме-

вањем економског раста на микро и макро нивоу и нарочито између фактора 

који томе суштински доприносе – акумулације физичког капитала, акумула-

ције људског капитала и „демографског фактора“ (De la Croa, према: Kuper, 

A., Kuper, Dž., 2009), које трају до данашњих дана (опширније: Kulić, 2011). 

Релевантни економски извори (Щетинин, 2003; Psacharopoulos, Patrinos, 

2004; Brown, Sessions, 2004; Stevens, Weale, 2004; Cette, 2007; Гапонюк, 2011, 

и др.) на такву дилему још увек немају дефинитиван одговор, без обзира на 

велики број емпиријских анализа које су им претходиле. 

Тако се у једном извору на француском језику (Cette, 2007) економска 

супериорност САД у односу на земље Европске уније односно већа продук-

тивност америчке привреде објашњава предношћу у поседовању и бржем 

ширењу информационо-комуникационих технологија, али и с обзиром на 

дужину формалног школовања и учешће у програмима неформалног учења и 

образовања. Наводи се податак да је просечна дужина формалног образовања 

становништва у САД на узрасту од 25-64. године 13,3 године, док је у Европ-

ској унији 11,8 година. Индикативан је и податак да различите програме „тер-

цијарног образовања“ (formation tertiaire) односно „послесредњошколског 

образовања“ у САД посећује 39% популације на узрасту од 25-64. године, док 

у земљама Европске уније тај проценат достиже 23%. Реч је о облицима обра-

зовања и усавршавања различитог трајања и организационо-програмске осно-

ве која „покрива“ како на рад оријентисано образовање (у најширем смислу те 

речи) тако и образовне активности општекултурног и политичког карактера, 

што значи да стицање формалне квалификације није искључиви циљ ове 

„образовне стратегије“. 

Иако је теза о већој економској ефикасности неформалних програма 

образовања раније провејавала кроз референтне стручне изворе (Schultz, 

1971; Becker, 1983. и др.), новији извори на енглеском језику (Dalton, 2004) 

са тог подручја су скептичнији у том погледу. Притом се истиче да су „тре-

нинг програми“ (професионалног карактера) у различитим земљама „веома 

хетерогени“, као и да њихов утицај на економску ефективност није праћен у 

дужем временском периоду. Но и поред тога, истраживања упућују на закљу-

чак да приватне инвестиције у образовање запослених, за разлику од јавних, 

имају позитиван утицај на зараде и неке друге економске показатеље. 
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Истовремено, Стивенс и Вил (Stevens, Weale, 2004) сматрају природ-

ним довођење у везу образовања и економског раста, тим пре што је живот-

ни стандард осетно порастао „у последњем миленијуму и нарочито после 

1800. године нарочито захваљујући образовању“ (стр. 164). Њихов основни 

закључак утемељен на многим емпиријским анализама је да јединствена 

повратна стопа улагања у образовање (на микро и макро нивоу) износи 6-

12%, иако се указује и на значај и улогу образовања у коришћењу доступних 

технологија. Тиме се на суптилан начин отвара питање о улози техноло-

шких промена као фактора економског раста и њихове међузависности са 

образовањем у том процесу, чији утицај на економску ефикасност и висину 

националног дохотка у великој мери зависи од његовог квалитета а мање од 

броја „година школовања“ (Psacharopoulos, Patrinos, 2004. и др.). Квалитет 

образовања односно људских ресурса (видети: Kulić, Đurić, 2014) од 

суштинског је значаја за свеобухватно разумевање његове међузависности 

са економском ефективношћу и укупним социјално-економским развојем 

на националном, регионалном и глобалном нивоу. С тим у вези није неу-

питно „колико је формално школовање нужно за увежбавање радне снаге“ 

утолико пре што „се за тек мален део експанзије образовања у напредним 

индустријским друштвима може рећи да непосредно задовољава потребе 

индустрије за квалификацијама, обуком и знањем“ (Collins, према: Hara-

lambos, Holborn, 2002: 784). 

У таквим околностима неопходно је развити и оснажити све облике и 

програме неформалног и информалног учења и образовања односно „контину-

ираног професионалног образовања“ (Dubar, 2004), које је много више од 

„коректива процеса школске селекције“ (Cacouault, Oeuvrad, 2003), јер отвара 

перспективе са циљем унапређивања професионалног али и социјалног разво-

ја. Ова образовна стратегија подразумева широк спектар активности: а) интер-

ни стаж у предузећу, б) екстерни стаж у другим организацијама, в) образовање 

у ситуацијама рада, г) учешће на семинарима и конференцијама и сл., д) рота-

цију на радним местима са циљем стицања нових знања и вештина, ђ) разли-

чите облике самообразовања (Dubar, 2004). 

Све ове образовне активности у условима добре организације и 

задовољавања „стандарда квалитета“ осетно доприносе акумулацији људ-

ског капитала и успешној делатности запослених у различитим областима 

односно укупном напретку националних економија. Програми континуира-

ног професионалног образовања у целини у највећем проценту остварују се 

у развијеним европским економијама – у Немачкој (85%), Великој Британи-

ји (56%), Француској (47%), док су на дну лествице, као што одговори анке-

тираних испитаника показују, Шпанија (27%) и Италија (15%) (Dubar, 

2004). Можда би се и на тој основи, као што произилази из других извора 

(Cette, 2007), могла потпуније образложити економска конкурентност и све-

укупни економски развој водећих земаља Европске уније. Осим тога, обра-

зовање оснажује конкурентну позицију и незапослених и запослених, јер 
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што је већи образовни потенцијал, тим је већа економска активност са пове-

ћаним утицајем на смањење стопе незапослености и већу мобилност на 

тржишту рада (Ломакина, 2005; Despotović, 2009; Kulić, 2012. и др.).  

Стога о акумулацији људског капитала, као ни о образовању, не би 

ваљало расправљати искључиво из перспективе њиховог утицаја на продук-

тивност и економски раст на макро и микро нивоу, тим пре што се у реле-

вантним професионалним изворима (McMahon, 2004. и др.) наводи да пре-

тежни део „добробити од образовања“ има социјални садржај, у најширем 

смислу те речи (редукција сиромаштва, демократизација и људска права, 

здравствени ефекти и сл.). 

Истовремено, културни (као и социјални) капитал представља 

саставни део људског капитала (видети: Поздняков, 2012. и др.) и подразу-

мева колико „лингвистичке и културне компетенције“ (Scott, Marshall, 

2009) толико и културну праксу којом овладавају индивидуе и шире соци-

јалне групе са циљем њиховог „инвестирања у свој сопствени развитак“ 

(Кравченко, 2000: 303), тако да се на тим основама проширује и продубљује 

садржај образовне делатности. У таквом развоју акумулација људског капи-

тала обухвата како професионално образовање, тако и „повећање нивоа 

опште културе, васпитање моралности и грађанске одговорности“ (Ломаки-

на, 2006: 26), који суштински проширују и обогаћују његов садржај отвара-

јући могућности за потпунији индивидуални и социјални развој.  

Није, дакле, спорно да је ефикасност економике на националном и 

глобалном нивоу у савременим условима непосредно повезана са акумулаци-

јом људског капитала што, између осталог, значи да „људи са образовањем, 

квалификацијама и професионалним искуством опредељују социјално-еко-

номске токове земље“ (Гапонюк, 2011: 26). То, наравно, претпоставља не 

само разноврсност образовних активности, него и обезбеђивање квалитета 

образовања у свим облицима и на свим нивоима, као препознатог фактора 

ефикасног функционисања и развитка сваке националне економије. 
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INFLUENCE OF EDUCATION ON FORMATION  

AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL 

 
Summary: During the 1960s  neoclassical economists started to shape the-

ory of human capital which explained to a large degree productivity of production 
and national economic growth. Their understanding of this concept clearly generates 

the idea that education is a constituent part of human capital and that it greatly con-

tributes to its accumulation and an overall influence on economic dynamics and indi-

vidual profits. Such a development has lasted until nowadays with the fact that the 

content of the category 'human capital' is being reviewed and extended, especially 

within some new realities i.e. the appearance and affirmation of a society of know-
ledge and economies based on knowledge. That means that modernly designed theory 
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of human capital finds in it the basic factor of socio-economic development and tran-

sformation of a contemporary society. At the same time, education does not represent 
only an integral component of human capital, but social valve as well by which its 

accumulation is being ensured and regulated so that investments in various forms 

and programs of education get even more valuable and important. 
 

Key words: education, human capital, theory of human capital, accumula-
tion of human capital, investment  in education, quality of education.* 
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