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Problem badawczy

od pojęciem metod wyceny kapitału ludzkie-
go należy rozumieć sposoby postępowania 
prowadzące do przypisywania poszczegól-

nym pracownikom i/lub zespołom i/lub całej załodze 
liczb wyrażonych w miernikach pieniężnych. Od-
zwierciedlają one zatem procesy dokonywania po-
miaru wartości. Kapitał ludzki, ze względu na swą 
podmiotowość, jest szczególnym obiektem tego po-
miaru. Mimo jego cech stał się on jednak stosunko-
wo wcześnie jego przedmiotem. Pierwszy system Hu-
man Resource Accounting wprowadzono mianowicie 
w założonej w 1947 r. korporacji R.G. Barry w 1968 r. 
celem generowania informacji stanowiących podsta-
wę decyzji o inwestycjach w kapitał ludzki oraz ocen 
dotyczących utrzymania i wykorzystania zasobów 
ludzkich [4, s. 38]. Rozwój metod był jednak niejed-
nakowo intensywny w kolejnych latach, przy czym 
do niektórych z metod wcześniej opracowywanych 
nawiązywano po upływie znacznego okresu (czego 
przykładem jest metoda zdyskontowanych strumie-
ni przepływów E. Flamholtza). W ostatnich latach 
znowu można mówić o intensywniejszym rozwoju ze 
względu na liczbę powstających propozycji. Jest tych 
metod już na tyle dużo, że podejmowane są próby 
wyróżniania kryteriów ich różnicowania dla celów 
typologicznych. Ze względu na ich przynależność do 
metod wyceny kapitału intelektualnego dzielone są 
one przykładowo na [19, s. 187–191]:

 kosztowe,
 rynkowe,
 dochodowe,
 oparte na opcjach realnych.

Porównanie metod starszej i nowszej genera-
cji pozwala na wyróżnienie następujących trendów
w ich rozwoju [9]:

 od wyceny sumarycznej do wyceny analitycznej,
 od metod kosztowych do metod zorientowanych 

na strategiczne nośniki wartości,
 od metod uniwersalnych do metod uwzględniają-

cych różnorodne mnożniki,
 od wyceny uwzględniającej odejścia z przyczyn 

naturalnych do wyceny uwzględniającej zróżnicowa-
ne przyczyny odejść,

 od ujęć jednowymiarowych do ujęć zintegro-
wanych,

 od metod niewspomaganych komputerowo do me-
tod zaopatrzonych w odpowiednie oprogramowanie,

 od wyceny na potrzeby ustalenia wartości przed-
siębiorstwa do wyceny na potrzeby controllingu per-
sonalnego,

 od traktowania wyceny jako autonomicznego celu 
do ścisłego wiązania efektywności zarządzania kapi-
tałem ludzkim z wynikami wyceny.

Metody wyceny są coraz częściej traktowane jako 
instrumentarium diagnostyczne w ramach strate-
gicznego zarządzania kapitałem ludzkim. Nawiązują 
one w szczególności do nowszych typologii strategii 
personalnych w tabeli 1. Niektóre z metod wyceny 
uwzględniają takie trendy, jak wzrost stopnia róż-
norodności zasobów ludzkich czy rozpowszechnie-
nie atypowych form zatrudnienia. Część z nich ma 
charakter uniwersalny (mogą być stosowane nieza-
leżnie od branży i wielkości zatrudnienia), inne są 
„szyte na miarę”.

Mimo wielości metod (nacisk na ich rozwój wy-
nika zarówno ze zgłaszanych przez rachunkowość 
potrzeb raportowania, jak i z potrzeb związanych
z controllingiem personalnym) nie spełniają one jed-
nak, jak się wydaje, wszystkich stawianych im wy-
mogów, do których należą [13, s. 54–55]:

 obiektywizm;
 rzetelność;
 uniwersalność;
 uwzględnienie uwarunkowań kontekstowych

(w tym: strategicznych, kulturowych, struktu-
ralnych);

 efektywność (nadwyżka efektów do nakładów 
związanych ze stosowaniem, spośród których szcze-
gólną rangę mają nakłady na pozyskiwanie danych);

 powiązanie z podejmowanymi działaniami perso-
nalnymi.

Czy tak jest rzeczywiście i w jakim stopniu now-
sze metody wyceny kapitału ludzkiego (jako najważ-
niejszego składnika kapitału intelektualnego) te 
wymogi spełniają? Szukając odpowiedzi na ten pro-
blem badawczy, dokonano analizy dwóch wybranych 
metod.

Formuła z Saarbrücken

a metoda wyceny [1, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 20] została opracowana przez następu-
jących naukowców związanych z Uniwer-

sytetem w Saarbrücken: Ch. Scholz, V. Stein, R. 
Bechtel. Odchodzi się w niej od paradygmatu kosz-
towego („według którego wycena wartości kapitału 

Nowsze metody wyceny 
kapitału ludzkiego
Anna Lipka
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,

ludzkiego następuje na bazie bezpośrednich i po-
średnich kosztów pracy, a zasoby pracy redukowane 
są do czynnika kosztów”) na rzecz paradygmatu po-
tencjału dochodów. Formuła ma następującą ogólną 
postać:

Wartość kapitału ludzkiego = (wartość bazowa ×
× straty na wartości + kompensacja wartości) ×

× zmiana wartości,

która to w rozwinięciu przedstawia się następująco:

HC = ∑ [(FTEi × li × (wi : bi) + PEi) × Mi] 

A zatem według niej wartość kapitału ludzkiego 
(HC) dla kategorii zatrudnienia (i–g) jest zdetermi-
nowana:

 liczbą pracowników (w przeliczeniu na FTE: Full-
Time-Equivalents),

 wysokością przeciętnej rynkowej płacy li,
 stopniem aktualności wiedzy (mierzonej ilorazem 

okresu aktualności wiedzy wi oraz zakładowego sta-
żu pracy bi,

 intensywnością zorientowanych na pracowników 
przedsięwzięć rozwojowych (PE),

 stopniem zaangażowania organizacyjnego (Mi), 
który obejmuje: uwarunkowania kontekstowe, mo-
tywację i retencję w organizacji.

Z opisów przykładów implementacji można wy-
wnioskować, że formułę cechuje zobiektywizowa-
ny sposób postępowania, gdyż dla wyodrębnionych
w niej komponentów dokonano standaryzacji proce-
su wyceny (np. dla motywacji – sposób ankietowania 
pracowników). Jednak autorom stawiany jest zarzut 
nieuwzględnienia wyników badań psychologicznych 
precyzujących związki pomiędzy zmiennymi rzutu-

Tab. 1. Starsze i nowsze typologie strategii personalnych

Typologie strategii Nazwy strategii

 strategie personalne ze względu
na relacje do rynku

 strategia ofensywna (czerpiąca z zewnętrznego rynku pracy),
 strategia defensywna (koncentrująca się na rynku wewnątrzzakładowym)

 strategie personalne ze względu
na sposoby uzyskiwania pożądanego 
stanu personalnego

 strategia ilościowa (nacisk na liczbowe dostosowanie załogi do potrzeb 
organizacji),

 strategia jakościowa (nacisk na kwalitologiczne dostosowanie załogi do 
potrzeb organizacji)

 strategie personalne ze względu
na podejście do retencji pracowników

 strategia zorientowana na „wejście” (uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej 
poprzez zwiększanie liczebności załogi),

 strategia rozwoju i aktywizowania (preferowanie zwiększania zaangażowa-
nia organizacyjnego jako czynnika konkurencyjności),

 strategia zorientowana na „wyjście” (niezatrzymywanie pracowników
w organizacji)

 strategie personalne ze względu na 
model polityki personalnej (sita lub 
kapitału ludzkiego) oraz podejście do 
możliwości aktywnego kształtowania 
personelu przez podmioty zarządzania 
kapitałem ludzkim (podejście kon-
struktywistyczne lub antykonstrukty-
wistyczne)

 strategia autoselekcji (częstej wymiany personelu),
 strategia transakcji (kija i marchewki),
 strategia autonomizacji (samorozwoju),
 strategia transformacji (socjalizacji pracowników)

 strategie personalne ze względu
na stopień wykorzystania różnorodno-
ści zasobów ludzkich

 strategia zorientowana na zwiększanie stopnia różnorodności (celem posze-
rzenia sieci kontaktów wnoszonych przez każdego pracownika),

 strategia zorientowana na zmniejszanie stopnia różnorodności (celem unik-
nięcia zwiększonych nakładów na kierowanie personelem),

 strategia dopasowania stopnia różnorodności załogi do struktury klientów 
(stosownie do postulatu, by wnętrze organizacji odzwierciedlało rodzaj i sto-
pień złożoności otoczenia)

 strategie personalne ze względu
na kształtowanie wartości kapitału 
ludzkiego

 strategia obniżająca wartość kapitału ludzkiego 
(niestosowanie szkoleń ani motywowania),

 strategia optymalizująca erozję wiedzy (zarządzanie wiedzą celem uniknię-
cia rozbudowanej polityki szkoleniowej),

 strategia kompensująca utratę wiedzy (dezaktualizacja wiedzy niwelowana 
w 100% dzięki motywowaniu i szkoleniom),

 strategia maksymalizująca wartość kapitału ludzkiego (intensywne szko-
lenia i motywowanie przeciwdziałające nie tylko w pełni starzeniu się wiedzy 
pracowników, ale prowadzące do nabycia nowej wiedzy)

Źródło: opracowano na podstawie: T. LISTWAN, Strategie personalne, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Meto-
dy, red. R. KRUPSKI, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 262–263; P. KÖPPEL, 
2007, Diversität als Ressource nutzen, „Personal”, nr 1, s. 13; CH. SCHOLZ, V. STEIN, Humankapitalstrategien bei DAX
30-Unternehmen, „Personalwirtschaft” 2007, nr 1, s. 32.
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jącymi na wielkość Mi, co rzutuje negatywnie na oce-
nę rzetelności w znaczeniu dokładności do danych 
prawdziwych. Dyskusyjne może być także założenie, 
że wartość Mi mieści się w przedziale [0,2]. Ponadto 
formuła nie uwzględnia wszystkich rodzajów ryzyka 
personalnego (np. ryzyka innowacyjnego zarządza-
nia zasobami ludzkimi). Formuła spełnia natomiast 
niewątpliwie wymóg uniwersalności w znaczeniu 
liczby zatrudnionych i specyfiki branży. Brak dostę-
pu do jej pełnego opisu wyklucza niestety możliwość 
bezpośredniej oceny uwzględnienia przez nią tzw. 
uwarunkowań kontekstowych. Wiadomo jedynie, że 
formuła daje możliwość określania postępu w reali-
zacji strategii. Jednak autorzy stwierdzają, że wyce-
na za jej pomocą uwzględnia specyfikę organizacji. 
Wydaje się mimo wszystko, że formuła jest mało 
przydatna dla przedsiębiorstw stosujących strategie 
defensywne lub zachowania rynkowego status quo. 
Za najdłużej trwające czynności, wpływające na czas 
realizacji procedury będącej jej podstawą, należy 
uznać:

 prognozę okresu aktualizacji wiedzy,
 uwzględnienie stopnia umotywowania pracow-

ników.
Jednak, według autorów, opracowane specjalnie 

oprogramowanie skraca znacznie ten czas, nie rzutu-
jąc negatywnie na efektywność stosowania metody. 
Oceniając efektywność formuły, trzeba też zwrócić 
uwagę na liczbę wycenianych parametrów. Nie jest 
ona zbyt wysoka, a jednocześnie ujmuje większość 
składników uznawanych obecnie za najważniejsze 
na potrzeby wyceny. Trzeba także dodać, że choć for-
muła integruje w sobie ujęcie rynkowe, rachunkowo-
ściowe i wskaźnikowe, nie jest aż tak bardzo skom-
plikowana w stosowaniu. Efektywność jej zwiększa 
także możliwość wykorzystania do celów wewnętrz-
nego i zewnętrznego benchmarkingu (chodzi o przed-
siębiorstwa o podobnej wielkości i strukturze). Usta-
lona za pomocą formuły wartość HC określana jest 
ponadto – dla celów efektywnościowych – w relacji 
do zysku, co umożliwia z czasem eliminację działań 
personalnych, w których perspektywa rozwoju nie 
przekłada się na perspektywę finansową.

Jeśli chodzi o ostatni z wymogów, to stwierdzić 
należy, że „dane wyjściowe unaoczniają (...) takie 
komponenty kapitału ludzkiego dla kategorii za-
trudnienia, jak: wartość wyjściowa, erozja wiedzy, 
przyrost wiedzy i motywacja. Na ich podstawie mogą 
być formułowane odpowiednie działania personal-
ne” [12]. Formuła umożliwia zatem (podobnie zresz-

tą jak Balanced Scorecard i HR Scorecard) pewną 
transparentność wpływu poszczególnych działań 
personalnych (np. redukcji personelu – por. tabela 2) 
na zmiany wartości poszczególnych komponentów
i całkowitą wartość kapitału ludzkiego, choć z pew-
nością efekty niektórych z nich (np. efekty szkoleń 
– biorąc pod uwagę poziomy modelu D. Kirckpatri-
ka) czy efekty zarządzania wiedzą – nie są możliwe 
do szybkiego określenia. W formule słusznie przyję-
to, że podwyższanie wartości kapitału ludzkiego or-
ganizacji musi być ściśle związane z inwestowaniem 
w pracowników. Nie wiadomo jednak, jakie rodzaje 
inwestycji (czy tylko szkoleniowe) uwzględniają au-
torzy (czy np. również inwestycje w zaufanie?).

Metoda: ryzyko – wartość

etoda ta [7], opracowana przez autorkę ni-
niejszego artykułu po analizie kilkudziesię-
ciu prezentowanych w literaturze przedmio-

tu metod wyceny, opiera się na założeniu istnienia 
następującego związku:

Obniżanie ryzyka personalnego → Wzrost wartości 
kapitału ludzkiego

Podwyższanie ryzyka personalnego → Obniżanie 
się wartości kapitału ludzkiego

Ryzyko personalne rozumiane jest w niej jako ry-
zyko całościowe, obejmujące [6]:

 ryzyko funkcyjne, czyli związane z realizacją po-
szczególnych funkcji personalnych, jak np. ryzyko 
niedostosowania popytu i podaży pracy;

 ryzyko niespecyficzne, występujące przy różnych 
funkcjach personalnych, jak np. ryzyko niekohe-
rencji;

 ryzyko utraty wizerunku na (wewnętrznym/ze-
wnętrznym) rynku pracy;

 ryzyko innowacyjnego zarządzania zasobami ludz-
kimi (np. stosowania outsourcingu personalnego).

Metoda uwzględnia zatem związek pomiędzy za-
rządzaniem ryzykiem (ściślej: efektywnością tego 
zarządzania) a wartością kapitału ludzkiego. Z uwa-
gi na wielowymiarowość ryzyka personalnego (czego 
egzemplifikacją jest chociażby jego typologia) trud-
no jednak jest dokładnie określić, które działania
personalne jakie skutki powodują, tym bardziej że 
nie są one zazwyczaj stosowane pojedynczo.

Metoda ma charakter uniwersalny. Może być 
stosowana dla różnych (wielkościowo, branżowo) 

Tab. 2. Przykład ilustrujący możliwość kwantyfikacji efektów przedsięwzięć personalnych – 
formuła z Saarbrücken

Przedsięwzięcie Konsekwencja (w euro) w %

Zmniejszenie zatrudnienia –10%

Podwyżka płac +3%

Wydłużenie czasu pracy +7%

Zmniejszenie okresu aktualności wiedzy –15%

Rozbudowa szkoleń +10%

Wzrost zaangażowania organizacyjnego +5%

Źródło: CH. SCHOLZ, R. BECHTEL, Zehn Nutzen der Saarbrücker Formel, „Personalwirtschaft” 2005, nr 11, s. 36.
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organizacji i dla różnych strategii. Uwzględnia zde-
cydowanie uwarunkowania strategiczne, gdyż jej 
pierwszym etapem implementacyjnym jest identyfi-
kacja strategii. Stanowiąca etap drugi specyfikacja 
rodzajów ryzyka umożliwia uwzględnienie pozosta-
łych warunków kontekstowych (kultura i strategia 
organizacyjna, uwarunkowania związane ze stoso-
waniem pozostałych strategii funkcjonalnych, po-
wiązanych ze strategią personalną). Ze względu na 
to, że metoda uwzględnia subiektywne prawdopodo-
bieństwo (określane przez ekspertów prawdopodo-
bieństwo wystąpienia i poziom skutków), wydawać 
by się mogło, że procedury metody nie można uznać 
za zobiektywizowaną. Trzeba jednak zwrócić uwagę 
na to, że poszczególne jej etapy (w tym sposób wyzna-
czania wartości ryzyka – ilustruje to przykładowo 
dla strategii zidentyfikowanej jako strategia autose-
lekcji tabela 3) są ściśle określone, co daje podstawę 
do stwierdzenia, że stopień zobiektywizowania jest 
podobny jak w przypadku formuły z Saarbrücken. 
Wyznaczona wielkość ryzyka (ryzyko niższe niż 5,0 
uznawane jest za niskie), odpowiednio przelicza-
na, byłaby traktowana jako mnożnik. Podstawową 
zmienną stanowiłby natomiast przeliczony na jed-
nostki pieniężne wynik sumy punktów (określony 
za pomocą wybranej analityczno-punktowej metody 
wartościowania pracy) wszystkich prac (poza tzw. 

pracami dla każdego), jakie na rynku wewnątrz-
zakładowym albo też na rynku zewnętrznym jest
w stanie wykonywać pracownik przy uwzględnieniu 
tych kryteriów wartościowania, które wiążą się ze 
złożonością i odpowiedzialnością pracy oraz współ-
pracą (dla metody UMEWAP – 2000 byłyby to kryte-
ria: A.1 – A.4, B.1 – B.5, C.1 – C.3). Biorąc pod uwagę 
możliwości wszechstronnego wykorzystywania za-
równo wyników określania ryzyka, jak i wartościo-
wania pracy, trzeba uznać tę metodę za opłacalną, 
jeśli chodzi o relację efektów i nakładów.

Wnioski

rzedstawione nowsze metody wyceny nie 
spełniają wprawdzie w pełni wszystkich 
wyspecyfikowanych na wstępie wymogów, 

ale są bliższe ich spełnienia niż metody starszej ge-
neracji. Dlatego wydaje się, że nie powinno się dążyć 
tylko do opracowywania wciąż nowych metod, lecz 
też do prowadzenia badań empirycznych pogłębiają-
cych wiedzę o naturze składników kapitału ludzkie-
go i ryzyku personalnym, co pozwoli na doskonale-
nie metod już opracowanych.

prof. dr hab. Anna Lipka
Katedra Zarządzania Organizacjami

Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Tab. 4. Macierz prawdopodobieństw i skutków ryzyka

Prawdopodobieństwo / skutki Minimalny 1 Niewielki 2 Średni 3 Duży 4 Ekstremalny 5

bardzo wysokie (80–100%) (2,0) (3,5) (7,0) (8,0) (9,0)

wysokie (60–80%) (1,5) (2,0) (5,0) (7,0) (8,0)

średnie (40–60%) (1,2) (1,8) (4,0) (5,0) (7,0)

małe (20–40%) (1,0) (1,5) (3,0) (4,0) (5,0)

bardzo małe (0–20%) (0,5) (1,0) (1,5) (3,0) (4,0)

Źródło: por. tabela 2.

Tab. 3. Przykładowa mapa ryzyka personalnego dla strategii autoselekcji

Rodzaje ryzyka Prawdopodobieństwo 
wystąpienia

Poziom
skutków

Wartość 
ryzyka*

 nasilenie rywalizacji bardzo wysokie duży 8,0

 poziom kosztów w związku z ciągłą wymianą pracowników wysokie ekstremalny 8,0

 sabotaż ze strony pracowników względem pracodawcy wysokie duży 7,0

 możliwość stosowania koncepcji TQM wysokie duży 7,0

 poziom przeszkolenia pracowników średnie średni 4,0

 wpływ na wizerunek pracodawcy średnie niewielki 1,8

 zróżnicowanie standardów obsługi klientów przez różnych
pracowników wysokie ekstremalny 8,0

 dobór pracowników na stanowiska zgodny z ich cechami średnie średni 4,0

 zaspokojenie potrzeb pracowników bardzo wysokie ekstremalny 9,0

 rozwój dzięki pracownikom sieci kontaktów potrzebnych firmie małe średni 3,0

 stopień zaspokojenia zgłaszanego popytu na pracowników średnie duży 5,0

 możliwości konkurowania jakością kapitału ludzkiego średnie średni 4,0

Źródło: Opracowanie własne.
* Wyznaczana wg tabeli (por. tabela 4) prezentowanej [w:] J.E. MARTIN, P.-F. HEAULME, Risk Management: Techniques 
for Managing Project Risk. Field Guide to Project Management, Van Nostrand Reinhold, New York 1998, na podstawie 
wzoru: iloraz sum iloczynu wartości ryzyka i liczby ich rodzajów przez tę liczbę.

,
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24 przegląd

Wprowadzenie

dentyfikacja ryzyka to jedna z fundamen-
talnych idei współczesnej gospodarki. Jed-
nocześnie to historia odchodzenia od okre-

su przepowiedni i parapsychologii oraz dochodzenie 
do specjalistycznych narzędzi, technik i modeli za-
rządzania ryzykiem. Zastosowanie współczesnych 
metod oceny i ograniczania ryzyka eliminuje słabość 
i minimalizuje irracjonalne działania wobec dyna-
micznej i złożonej przyszłości na rzecz optymalnych 
wyborów i decyzji inwestorów1). Ryzyko jest niero-
zerwalnie związane z działalnością innowacyjną
i stanowi jednocześnie pewną barierę procesów in-
nowacyjnych. Niezmiernie ważne jest więc wykorzy-
stanie wszystkich czynników, zarówno makro-, jak 
i mikroekonomicznych, w celu łagodzenia negatyw-
nych skutków ryzyka. Funkcjonowanie w danej go-
spodarce instrumentów ograniczających ryzyko in-
nowacyjne korzystnie wpływa na wzrost chłonności 
innowacyjnej przedsiębiorstw.

Jeszcze blisko sto lat temu uważano, że ryzyko 
zaczyna i kończy się głównie na parkietach giełd. 
Jednak rozległość problematyki ryzyka przekroczy-
ła wszelkie granice. Ryzyko wiąże się bowiem z naj-
bardziej fundamentalnymi aspektami psychologii, 
matematyki, statystyki i historii. 

Celem artykułu jest przedstawienie teoretycz-
nych aspektów procesu zarządzania ryzykiem
w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa oraz 
prezentacja instrumentów jego redukcji.

Ryzyko to potencjalna zmienność zdarzeń. Jest 
ono obecne prawie we wszystkim, czego dokonują 
ludzie. Gdy tak jest, skutek działań nie może być 
precyzyjnie przewidziany,  odczuwamy bowiem nie-
pewność. Narażenie się na ryzyko powstaje wszędzie 
tam, gdzie aktywność powoduje powstawanie poten-
cjalnych korzyści lub strat, których nie można prze-
widzieć, a więc i w zarządzaniu działalnością inno-
wacyjną w przedsiębiorstwie. Ryzyko jest pojęciem 
obiektywnym i wobec tego może być mierzone2). 

Warto wspomnieć, że niektórzy uczeni przyjęli 
odmienne podejścia w szukaniu związków między 
ryzykiem, niechęcią do niego i niepewnością. Do-
strzegają oni w ryzyku zarówno obiektywne, jak
i subiektywne elementy. Ryzyko obiektywne można 
zmierzyć, podczas gdy ryzyko subiektywne odzwier-
ciedla czyjąś reakcję na ryzyko (stosunek do ryzy-
ka). W tym podejściu niepewność staje się aspektem 
ryzyka subiektywnego3).

Ryzyko wynika z faktu podejmowania decyzji 
dotyczących przyszłości. Podmioty gospodarcze po-
dejmujące zdywersyfikowane działania nie są pewne 
przyszłych wyników. Działanie w warunkach ryzyka 
z uwagi na nieznaną przyszłość oznacza podejmowa-
nie decyzji w sytuacji braku kompletnych informacji. 
Osiągnięcie wyznaczonego celu jest możliwe, ale nie 
jest pewne4). 

Niekiedy ryzyko ma zastosowanie do sytuacji lub 
problemów, dla których trudno jest znaleźć dokład-
ne określenie. We wszystkich takich wypowiedziach
i opisach ma się na uwadze nowe zjawiska, które będą 
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Summary
The article presents the new methods to estimation of the 
value of human capital. The authoress shows the criteria 
to evaluation of their. One of there is the connection be-
tween results of estimation and effectiveness of human-
capitalmanagement.
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