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A befejezett végzettség, a munkaerőpiaci státus, a szakmaválasztás és a bérek
mind igen erősen függnek az egyéni emberi tőkétől, amely mindazon személyes tulajdonságok összessége, amelyek képessé tesznek valakit arra, hogy gazdasági értéket állítson elő (lásd például Mincer, 1958). Ennek legfontosabb
és a közgazdászok által leggyakrabban vizsgált elemei a kognitív képességek,
a nem kognitív jellemzők, valamint az egészség – a kötetben is ezeket tárgyaljuk részletesen, azonban helyszűke miatt nem érintünk olyan fontos témákat,
mint például a kapcsolati tőke.
A kognitív képességek nagyrészt a figyelem és információfeldolgozás képességét jelentik, ezek mértékét általában erre a célra kifejlesztett intelligencia- és
egyéb teljesítménytesztekkel mérik (például Bilker és szerzőtársai, 2012), s ezek
kiválóan jelzik előre a munkapiaci sikerességet (Heckman és szerzőtársai, 2006).
A nem kognitív jellemzők sokféle személyiségjegyet és képességet foglalnak
magukban. Ide tartoznak a pszichológusok által gyakran használt, Big Five személyiségjegyek (extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás,
intellektus), illetve a közgazdászok által használt és mért preferenciák (társas,
kockázati, kompetitív és időpreferenciák) (Borghans és szerzőtársai, 2008a).
Az emberitőke-képződés heckmani modellje alapján az emberi tőke elemei
között nagyon szoros összefüggés van. Az előző periódusban képződött emberitőke-elemek megnövelik a következő periódusban tett emberitőke-befektetések megtérülését. Emellett kereszthatások is érvényesülnek, például
az első időszaki magasabb nem kognitív készségszint következtében a második időszakban gyorsabban nő a kognitív készségek szintje (Heckman, 2007).
A 4–7. fejezetekben áttekintjük az emberi tőke legfontosabb elemeit, ezeknek nemek közti különbségeit. A 4. fejezet az emberi tőke korai életkori alakulását, illetve a gyermekeket ért sokkok hatásait mutatja be. Az 5. fejezet az
iskolai teljesítménnyel foglalkozik, amely szoros összefüggésben áll a kognitív
készségekkel, ugyanakkor a nem kognitív készségek (például kitartás, kudarctűrés) is jelentősen befolyásolják (Borghans és szerzőtársai, 2008b). A 6. fejezet
a nem kognitív tényezők különbségeit és hatását mutatja be, a 7. fejezet pedig részletesen feltárja, hogy mit tudunk a magyar nők egészségi állapotáról.
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