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Wstęp
Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa rąk publikację pt. „Ekonomia”, wydaną w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Opracowanie składa się z 65 artykułów, w których autorzy prezentują wyniki badań
w czterech obszarach problemowych analizowanych na poziomie mikro- i makroekonomicznym.
Pierwszy obszar przedstawia rozważania dotyczące rynku pracy i instytucji
rynku pracy, a także roli kapitału ludzkiego w gospodarce. Znalazły się tutaj wyniki
badań na temat np.: roli urzędów pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu, wpływu instytucji formalnych i nieformalnych na rynek pracy, zjawiska prekariatu, sytuacji
kobiet na rynku pracy w dobie polityki równych szans czy pozycji absolwentów na
europejskim rynku pracy. Drugi obszar dotyczy problemów makroekonomicznych
współczesnych gospodarek, często ukazywanych w kontekście analizy sytuacji Polski na tle innych krajów unijnych. W tej grupie artykułów zaprezentowano wyniki
analiz dotyczących m.in.: interwencjonizmu monetarnego i fiskalnego w warunkach
wysokiego zadłużenia, polityki monetarnej i fiskalnej w krajach unijnych, ograniczeń wzrostu i rozwoju gospodarczego, innowacyjności i przedsiębiorczości, działalności badawczo-rozwojowej oraz roli kapitału intelektualnego kraju. Trzeci obszar tematyczny prezentowanej publikacji stanowią aspekty mikroekonomiczne,
omawiając je np. dokonano analizy relacji podmiotów funkcjonujących na rynku,
poddano ocenie przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych czy opisano wpływ migracji na gospodarstwa domowe w Polsce. Czwarty obszar obejmuje
zaś opracowania dotyczące fundamentów ekonomii, m.in. racjonalności człowieka
w ujęciu homo sustinens, nowych paradygmatów rozwoju, refleksji nad metodologią
nauk ekonomicznych, koncepcji kształtowania oczekiwań uczestników rynku czy
analiz poglądów klasyków francuskich na temat podatków.
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych szkół wyższych, specjalistów w praktyce zajmujących się problematyką ekonomiczną, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.
Artykuły składające się na niniejszą książkę były recenzowane przez samodzielnych pracowników nauki, w większości kierowników katedr ekonomii. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wnikliwe i rzetelne recenzje, często inspirujące do
dalszych badań. Oddając powyższą publikację do rąk naszych Czytelników, wyrażamy jednocześnie nadzieję, że ze względu na jej wszechstronny charakter spotka się
ona z zainteresowaniem i przyczyni do rozpoczęcia inspirujących dyskusji.
Jerzy Sokołowski
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UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO – ODNIESIENIA DO POLSKI
FACTORS THAT INFLUENCE SOCIAL CAPITAL –
REFERENCES TO POLAND
DOI: 10.15611/pn.2016.449.14
JEL Classification: A1, A10, D01
Streszczenie: Kapitał społeczny jest przedmiotem wielu badań i dyskusji w literaturze przedmiotu. Z interpretacji przedstawianych przez autorów wynika, że kapitał społeczny jest pojęciem wielowymiarowym. Istnieje wiele uwarunkowań wzrostu lub całkowitego braku rozwoju kapitału społecznego. Przykładami mogą być czynniki ekonomiczno-społeczne czy
instytucjonalne. Ze względu na złożoność zagadnienia nie sposób przedstawić z jednej strony
wszystkich uwarunkowań, a wraz z nimi instrumentów wspomagających rozwój kapitału społecznego, a z drugiej strony barier, które ten rozwój ograniczają. Celem artykułu jest zatem w
pierwszej części identyfikacja pewnych elementów kapitału społecznego (wybranych czynników, instrumentów i barier ograniczających rozwój). W drugiej części artykułu zaprezentowano wybrane dane dotyczące poziomu kapitału społecznego w Polsce.
Słowa kluczowe: kapitał społeczny, gospodarka, uwarunkowania, bariery, zagrożenia.
Summary: Social capital isa subject of a lot of research and discussions in the subject
literature. It is a multi-dimensional concept. There are a lot of factors that have an impact on
its growth or total lack of it. The main purpose of the article is in the first part to identify
selected elements of a social capital model (factors, means, barriers which limit this
development). The second part of this article presents chosen aspects of social capital in
Poland.
Keywords: social capital, economy, factors, barriers, threats.
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Aleksandra Grabowska-Powaga
Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.
Henry Ford

1. Wstęp
Kapitał społeczny jest przedmiotem wielu dyskusji podejmowanych w literaturze
przedmiotu. Z definicji prezentowanych przez autorów wynika, że jest on pojęciem
wielopłaszczyznowym; por. m.in. [Bourdieu 1986, Putnam 1995, Coleman 1998,
Fukuyama 2001]. Można go badać z perspektywy jednostki, jej zasobów i możliwości nawiązywania relacji z innymi jednostkami. Można go również badać na płaszczyźnie całych wspólnot, ich zasobów i możliwości nawiązywania relacji wewnątrz
między jej członkami, jak i na zewnątrz – z innymi wspólnotami. Takie wielowymiarowe podejście do kapitału społecznego oznacza, że nie zdecydowano się jeszcze na
podjęcie próby przedstawienia pełnego modelu kształtowania się kapitału społecznego, tak na poziomie jednostki, jak i całej wspólnoty. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych elementów kapitału społecznego, tj. uwarunkowań
wpływających na jego rozwój, instrumentów rozwoju, przejawów oraz barier ograniczających tenże rozwój.

2. Czynniki i instrumenty kształtujące kapitał społeczny
Kapitał społeczny, jego stopień, wzrost potencjału lub całkowite zahamowanie warunkowane są występowaniem wielu czynników, instrumentów oraz narzędzi wykorzystywanych przez odpowiednie podmioty rynkowe. Elementy te mogą stanowić
część ujęcia modelowego kształtowania kapitału społecznego w różnych wspólnotach (por. tab. 1). W literaturze przedmiotu w grupie uwarunkowań wpływających na
kapitał społeczny wyróżnia się m.in.:
•• czynniki instytucjonalne; wśród nich na uwagę zasługują takie uwarunkowania
otoczenia wspólnot i społeczności, jak potencjał kulturowy i kreatywny oraz polityka instytucji państwowych;
•• czynniki społeczno-ekonomiczne, jak struktura dochodowa oraz struktura społeczno-gospodarcza wspólnoty.
Występowanie wskazanych uwarunkowań implikuje możliwość rozwoju kapitału społecznego. Jednak należy podkreślić, że jest to możliwe dopiero przy użyciu
przez odpowiednie podmioty rynkowe konkretnych instrumentów i narzędzi wzmacniających potencjał kapitału społecznego. Występowanie uwarunkowań instytucjonalnych umożliwia wpływ na kapitał społeczny poprzez wykorzystywanie takich
instrumentów, jak:
•• instrumenty legislacyjne (np. ustawy, rozporządzenia);
•• nadzorcze (np. procedury działania);
•• informacyjno-edukacyjne (np. szkolenia).

Kryterium czynników
wpływających na
kształtowanie się kapitału
społecznego
Instytucjonalne
•• potencjał kulturowy
i kreatywny;
•• polityka instytucji
państwowych.

Społeczno-ekonomiczne
•• struktura dochodowa,
•• struktura społeczno-gospodarcza instytucji/
organizacji.

Charakterystyka
•• kultura jest nośnikiem postaw
wykształconych w jednostkach
i przenoszonych na wspólnoty.
Podłoże kulturowe i historyczne
jest podstawą zaufania jednostek
do siebie nawzajem, jak
i instytucji.
•• rola instytucji państwowych
może mieć zarówno pozytywny,
jak i negatywny wpływ na
kształtowanie się kapitału
społecznego.
•• dane demograficzne: płeć,
wykształcenie, miejsce
zamieszkania, aktywność
zawodowa, mobilność,
hierarchia wartości)

Typy instrumentów kształtowania
kapitału społecznego
Legislacyjne:
•• ustawy, rozporządzenia, inne akty
prawne.
Nadzorcze:
•• schematy i procedury działania,
tworzenie standardów (np. Komisja
Prawa Autorskiego)
Informacyjno-edukacyjne:
•• edukacja, w tym szkolenia,
uświadamianie jednostkom, jak ważny
jest kapitał społeczny jako zasób
organizacji.
Programowe:
•• programy społecznościowe motywujące
do udziału w organizacjach
charytatywnych (wolontariat);
•• programy wspomagające aktywność
zawodową.
•• Informacyjno-edukacyjne
(szkolenia dla bezrobotnych,
kampanie informacyjne i promocyjne,
konferencje, debaty).
Finansowe:
•• granty kapitałowe, granty inwestycyjne,
stypendia, staże, projekty systemowe
i indywidualne.

Przejawy kapitału społecznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Skawińska 2012, s. 165; Strategia rozwoju kapitału społecznego 2011, s. 37-41, 95].
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Instytucjonalne o charakterze
podstawowym (wpływających na wzrost
kapitału społecznego):
•• zaufanie,
•• interakcje,
•• relacje interpersonalne.
Instytucjonalne o charakterze dodatkowym
(wpływające na zacieśnienie relacji i
zagęszczenie istniejących sieci):
•• komunikatywność,
•• solidarność,
•• etyczność.
Społeczeństwo obywatelskie i aktywność
obywatelska:
•• udział w organizacjach charytatywnych,
•• liczba wolontariuszy WOŚP (na 1000
mieszkańców),
•• frekwencja wyborcza,
•• trendy w głosowaniach w wyborach władz
publicznych,
•• liczba przestępstw,
•• liczba honorowych krwiodawców (na 1000
mieszkańców) [Dziemianowicz i in. 2009];
•• ilość czasu poświęconego działalności
w celach społecznych,
•• poziom praworządności aktorów sceny
lokalnej [Przygodzki 2004].

Uwarunkowania kształtowania kapitału społecznego – odniesienia do Polski

Tabela 1. Czynniki, instrumenty i przejawy kapitału społecznego – elementy ujęcia modelowego
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Z kolei uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i ich wpływ na kształt kapitału
społecznego jest możliwy przy użyciu takich instrumentów, jak:
•• instrumenty programowe (np. programy społecznościowe i promujące aktywność zawodową);
•• informacyjno-edukacyjne (np. programy dla bezrobotnych);
•• finansowe (granty, stypendia, staże).
Przejawy rozwoju lub braku kapitału społecznego w ujęciu instytucjonalnym
mogą mieć charakter:
•• instytucjonalny o charakterze podstawowym. Są to: zaufanie (ułatwia negocjacje, skraca proces inwestycyjny przy jednoczesnym wydłużaniu kontraktów
inwestycyjnych; obniża koszty transakcyjne, przyczynia się do wzrostu rzetelności kontrahentów, ogranicza korupcję i nadużywanie dóbr publicznych, zwiększa solidarność międzygrupową oraz kontrolę społeczną nad działaniami władz)
[Czapiński, Panek 2009], interakcje oraz relacje interpersonalne;
•• instytucjonalny o charakterze dodatkowym. Należą do nich: komunikatywność, solidarność oraz etyczność.
Z kolei przejawem występowania kapitału społecznego w ujęciu uwarunkowań
społeczno-ekonomicznych jest poziom społeczeństwa obywatelskiego. Miernikami
w tym zakresie są m.in. udział członków danej wspólnoty w organizacjach charytatywnych, frekwencja wyborcza, liczba przestępstw.
Nie sposób przedstawić wszystkich aspektów tworzenia się kapitału społecznego. Zatem poruszane aspekty tworzenia kapitału społecznego stanowią tylko wycinek omawianego zjawiska. Należy jednak podkreślić, że czynniki i instrumenty
wpływające na kształt i stopień kapitału społecznego są rozmaite, a sposób ich implementacji może mieć zarówno stymulujący, jak i niestymulujący charakter.

3. Bariery kształtowania kapitału społecznego
W grupie czynników instytucjonalnych ważną rolę w oddziaływaniu na kapitał społeczny odgrywają instytucje państwowe i kształtowana przez nie polityka gospodarcza. Charakter oddziaływania polityki gospodarczej może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na kształtowanie kapitału społecznego. Jasne i przejrzyste
zdefiniowanie praw własności, sprawny system legislacyjny, finansowy i podatkowy
oraz czytelne i nieskomplikowane zasady współdziałania państwa z innymi podmiotami i jednostkami między sobą przyczyniają się do wzrostu kapitału społecznego.
Z kolei brak przejrzystości systemowej implikuje szereg barier (m.in. piętrząca się
biurokracja) w nawiązywaniu relacji między podmiotami, a to z kolei powoduje
niechęć i w rezultacie brak lub zaniechanie inicjatyw do nawiązywania współpracy
[Grabowska, Jakubowska 2014].
Innym przykładem bariery w rozwoju kapitału społecznego jest brak powszechnej świadomości, jak ważną rolę odgrywa on w rozwoju gospodarek i społeczeństw.
Brak ten powoduje dominację postaw indywidualistycznych nad zachowaniami pro-
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społecznymi, co z kolei pociąga za sobą zamykanie się sieci społecznych funkcjonujących w izolacji od instytucji oraz innych sieci. Taka sytuacja sprawia, że społeczeństwa nastawiane są na przetrwanie i adaptację aniżeli na rozwój i innowacyjność.
W grupie czynników ekonomicznych barierą rozwoju kapitału społecznego są
również nierówności dochodowe. Mogą prowadzić do obniżenia zaufania, spadku
zainteresowania aktywnością obywatelską, ale także do wzrostu przestępczości.
Z kolei analizując strukturę organizacyjno-gospodarczą instytucji/organizacji, słabymi jej stronami, które często mogą stać się barierą w rozwoju kapitału społecznego,
są głównie bezrobocie, analfabetyzm, pauperyzacja, emigracja, mniejszości narodowe
czy kulturowe [Skawińska 2012]. Często różnice kulturowe na tle etnicznym czy religijnym implikują niechęć jednostek do nawiązywania kontaktów, co staje się ograniczeniem dla rozwoju wspólnoty i kształtowania w niej kapitału społecznego.
Innym przykładem czynników ograniczających kształtowanie się kapitału społecznego są globalne zagrożenia. Do tej grupy barier, które zostały zidentyfikowane
Tabela 2. Globalne zagrożenia, konsekwencje dla podmiotów gospodarujących na rynku –
prognoza na lata 2016-2018
Skala
Globalna

Lokalna
(Polska)

Lokalna
(Niemcy)
Lokalna
(Francja)
Lokalna
(Wielka
Brytania)
Lokalna
(USA)
Lokalna
(Chiny)
Lokalna
(Rosja)

Zagrożenia
Kryzys imigracyjny
Kryzys lub upadek państwa
Konflikt międzynarodowy
Bezrobocie
Niewydolność aparatu państwowego
Konflikt międzynarodowy
Problemy na rynku pracy (bezrobocie i niepełne zatrudnienie)
Kryzys fiskalny
Kryzys na rynku finansowym
Kryzys z powodu braku żywności
Cyberataki
Bańki spekulacyjne na rynku aktywów
Oszustwa lub kradzież danych
Problemy na rynku pracy
Kryzys fiskalny
Niewydolność zarządzania aparatem państwowym
Bańki spekulacyjne na rynku aktywów
Cyberataki
Niewydolność zarządzania aparatem państwowym
Cyberataki
Oszustwa lub kradzież danych
Ataki terrorystyczne
Bańki spekulacyjne na rynku aktywów
Katastrofy ekologiczne wywołane przez człowieka
Trudna do opanowania inflacja
Kryzys fiskalny
Trudna do opanowania inflacja
Konflikt międzypaństwowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie [The Global Risks Report 2016].

Opinie w %
52
27,9
26,3
26
25,2
79
41,6
39,7
34,6
0,9
58,4
43,6
36,9
52,5
49,5
35,6
56
47,6
38,1
63,1
46,9
40,4
54,1
33,5
33,2
45
44,6
44,3
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i zaopiniowane przez ekspertów z całego świata współpracujących z World Economic Forum1, należy zaliczyć kryzysy: imigracyjne (52% ankietowanych uznało ten
czynnik za dominujące zagrożenie globalne również w kontekście wpływu na kształt
i rozwój współczesnych gospodarek i ich zasobów, w tym kapitału społecznego),
finansowe (kryzys fiskalny, bańki spekulacyjne, cyberataki, kradzież danych), międzynarodowe, związane z rynkiem pracy (np. bezrobocie i niepełne zatrudnienie)
czy niewydolność aparatów państwowych.
W konsekwencji, niestabilność geopolityczna naraża podmioty gospodarujące
na rynku na ryzyko niepowodzeń swoich inwestycji. Podmioty gospodarujące
w sytuacji narastającego niepokoju mogą spotkać się z bojkotem swoich produktów,
cyberatakami oraz trwałym uszkodzeniem marki (por. tab. 2).
Eksperci przeprowadzili również analizę zagrożeń na płaszczyźnie lokalnej, dotyczących poszczególnych państw. W obliczu zagrożeń, które hamują wzrost potencjału społeczno-gospodarczego, w tym również ograniczają rozwój kapitału społecznego wspólnot, najważniejszymi barierami w przypadku Polski są: konflikty
międzynarodowe (79%), problemy na rynku pracy (bezrobocie i niepełne zatrudnienie – 41,6%), kryzys fiskalny (39,7%), kryzys na rynku finansowym (34,6%) oraz
kryzys z powodu braku żywności (0,9%). Z kolei dla światowych gospodarek dominujących, takich jak Niemcy czy USA, największym zagrożeniem okazują się cyberataki (58,4% oraz 63,1%), dla Wielkiej Brytanii i Chin – bańki spekulacyjne (56%
oraz 54,1%), a dla Rosji – kryzys fiskalny (45%).
Zarówno bariery instytucjonalne, ekonomiczno-społeczne, jak i narastające zagrożenie globalne mogą powodować erozję kapitału społecznego w państwach, gdzie do
tej pory zasób kapitału społecznego był jednym z najważniejszych potencjałów funkcjonujących gospodarek lub stawał się ważnym źródłem ich innowacyjności i rozwoju.

4. Poziom kapitału społecznego w Polsce – wybrane przykłady
Kapitał społeczny Polski można uznać za niski. Jest on pochodną wielu uwarunkowań. Czynniki kulturowe, ekonomiczne, instytucjonalne powodują, że w polskim
społeczeństwie dominują raczej postawy indywidualistyczne aniżeli chęć kolektywnego działania, czego konsekwencją jest występowanie zamkniętych wspólnot społecznych, funkcjonujących w izolacji od instytucji oraz innych sieci. Jak pisze
P. Sztompka [2007], Polacy są społeczeństwem „po przejściach”. Przede wszystkim
niski poziom zaufania, a z nim wiążący się brak zaufania Polaków wobec siebie,
instytucji, innych wspólnot – są pochodną wydarzeń historycznych. Historia wytwarzała poczucie niepewności, niejasności, braku przejrzystości. Brak zaufania był
i jest w dalszym ciągu konsekwencją przeobrażeń ustrojowych. Pojawienie się na
początku okresu transformacji negatywnych symptomów przeobrażeń, takich jak
bezrobocie, inflacja, recesja, doprowadziło do deprecjacji poziomu kapitału społecznego [Gajowiak 2012]. Niski poziom kapitału społecznego oraz brak zaufania doRaport powstał na podstawie opinii 740 ekspertów z całego świata współpracujących z World
Economic Forum [The Global Risks Report 2016].
1
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datkowo potęgują zróżnicowania dochodowe Polaków ora subiektywne poczucie
ubóstwa na tle innych krajów Unii Europejskiej.
Wiele wskaźników potwierdza tezę o niskim poziomie zaufania Polaków. Jednym z najważniejszych wyznaczników jest poziom zaufania jednostek w danej społeczności. Jak wynika z badań Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii
Nauk, zaufanie Polaków do innych ludzi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie,
a na tle innych krajów europejskich wypadamy słabo (Polska 4,11 w skali 0-10),
wyprzedzając jedynie Słowację (3,83) i Portugalię (3,61).
Przejawem niskiego poziomu kapitału społecznego jest również stosunkowo niska frekwencja obywateli w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych. Średnio 40% uprawnionych do głosowania obywateli bierze czynny udział w wyborach
do parlamentu i samorządu. Nieznaczne różnice można zaobserwować w podziale
regionalnym kraju. W wyborach parlamentarnych najczęściej udział biorą mieszkańcy Mazowsza, najrzadziej – województwa opolskiego. W wyborach samorządowych największą aktywność wykazują mieszkańcy województwa świętokrzyskiego,
najmniejszą – województwa opolskiego (por. tab. 3).
Innym przykładem świadczącym o niskim poziomie kapitału społecznego
w Polsce jest zaangażowanie obywateli w tworzenie organizacji pozarządowych.
Systematycznie spada liczba osób deklarujących członkostwo w organizacjach pozarządowych (ok. 2 mln osób).
Tabela 3. Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w roku 2011/2015 oraz samorządowych
w roku 2010/2014 oraz w wyborach na prezydenta 2015
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

Wybory
samorządowe
2010-2014
40,07
41,7
41,17
44,4
46,35
50,1
42,24
46,4
42,4
47,2
45,41
47,8
45,88
47,6
37,79
42,4
47,54
50,4
44,62
48,3
41,66
45,1
39,15
42,9
50,1
54,7
44,07
45,7
42,75
47,9
41,93
45,7
49,4
46,4

Wybory
parlamentarne
2011-2015
37,84
49,1
37,26
47,3
38,46
49,8
35,43
47,0
39,66
53,4
42,36
56,8
44,35
58,3
33,48
44,5
39,11
51,5
39,64
51,6
41,33
52,8
40,31
53,7
36,15
46,6
35,22
41,3
39,26
49,4
37,63
47,2
48,92
51,6

Wybory
na prezydenta
2015
49,3
45,3
50,2
44,0
48,6
53,4
53,9
41,8
51,1
48,0
50,1
50,7
42,2
44,6
48,1
47,5
49,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 X 2010 r.
[www.wybory 2010, pkw.gov.pl; IPSOS 2010-2014; www.wyborcza.pl].
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5. Zakończenie
Kapitał społeczny jest uwarunkowany wieloma czynnikami, najczęściej o charakterze endogennym. Należy jednak pamiętać, że to, czy kapitał społeczny ma szanse na
rozwój, jest uwarunkowane przede wszystkim chęcią i zaangażowaniem samych
uczestników procesów rynkowych. Jakość relacji nawiązywanych przez jednostki
przekłada się na współdziałanie, a to – jeśli jest oparte na zaufaniu obu stron relacji
– jest podstawą stworzenia kapitału społecznego. Kapitał społeczny jest nie tylko
zasobem gospodarczym, ale także potencjałem w pokonywaniu barier i przekraczaniu granic w procesie adaptacji w dobie turbulentnego i coraz trudniej przewidywalnego otoczenia.
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