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Kapitał ludzki a rozwój regionalny
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Abstrakty:

EN

Podstawowym warunkiem wzrostu zdolności konkurencyjnych regionów są nakłady na kształcenie i badania naukowe, inwestycje w człowieka, jego
wiedzę i umiejętności. Posiadanie przez dany region kadr o wysokich kwalifikacjach pozwala skutecznie wprowadzać nowe technologie oraz
umożliwia kreowanie kierunków jego rozwoju. Struktura rozwoju regionu jest rezultatem ludzkich talentów, wiedzy, przedsiębiorczości, inicjatywy i
własnych nakładów na rzecz poprawy warunków bytowych. Analiza korzyści osiąganych przez jednostki i całe społeczeństwo z inwestycji w kapitał
ludzki upoważnia autorkę do stwierdzenia, że omawiany kapitał stanowi kluczową determinantę konkurencyjności województwa podlaskiego.
(abstrakt oryginalny)

The fundamental condition for growth in the competitive capacity of regions is spending on education and scientific research, investments in man,
his knowledge and skills. A region's possession of highly skilled personnel allows for the effective introduction of new technologies and enables
the creation of the directions of its development. The structure of a region's development is the result of human talents, knowledge,
entrepreneurship, initiative and its own outlays aimed at improving living conditions. The analysis of the benefits achieved by individuals and
society as a whole from investments in human capital lead the authoress to the conclusion that this capital is a key determinant of competitiveness
of the Podlaskie Voivodship. (original abstract)
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