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Wprowadzenie

Koncepcja kapitału społecznego nabiera rozpędu zwłaszcza w obliczu rosnące-

go znaczenia czynników niematerialnych, w tym wiedzy. „Jego kariera [kapitału 

społecznego – przyp. aut.] wydaje się mieć źródło w powszechnym przekonaniu, 

że jak kapitał fi nansowy (to, co się posiada) w czasach przednowoczesnych, kapitał 

ludzki (to, co się wie i potrafi ) w epoce nowoczesnej, tak właśnie kapitał społeczny 

(to, kogo się zna, z kim jest się związanym) przesądza obecnie (w erze postno-

woczesnej) zarówno o sukcesie jednostek, jak i szerszych grup społecznych”1. 

Coraz częściej „ekonomiści uznają wpływ tzw. miękkich czynników na wymierne 

parametry rozwoju gospodarczego”2.

Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji kapitału społecznego i jego 

wpływu na możliwości rozwoju obszarów wiejskich. Rozważania mają charakter 

teoretyczny i z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego artykułu koncentrują 

się na pozytywnych aspektach kapitału społecznego.

1  A. Rymsza, Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, 
red. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.

2  K. Herbst, Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny?, Ekonomia Społeczna, Teksty 
2006, s. 3.
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1. Pojęcie kapitału społecznego

Kapitał społeczny jest pojęciem wielowymiarowym, co bardzo utrudnia jego 

ocenę czy choćby samo zdefi niowanie tego pojęcia. Poszczególni badacze, podno-

sząc rangę kapitału społecznego, rozszerzali jego zastosowanie, dodawali kolejne 

funkcje, co sprawiło, że stał się on koncepcją bardzo pojemną, przez co mało 

czytelną. W konsekwencji „jednoznaczne odróżnienie, co jest samym kapita-

łem społecznym, a co jego konsekwencjami, aspektami czy formami okazuje się 

wręcz niemożliwe”3. Do klasycznych koncepcji kapitału społecznego należą te 

przedstawione przez (w porządku chronologicznym): Pierre’a Bourdieu4, Jamesa 

Colemana i Roberta Putnama. W ujęciu Bourdieu kapitał społeczny jest zbiorem 

rzeczywistych i potencjalnych zasobów związanych z posiadaniem trwałej sieci 

mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych na wzajemnej 

znajomości i uznaniu, lub inaczej mówiąc – z członkostwem w grupie, która 

dostarcza każdemu ze swych członków wsparcia w postaci kapitału posiadanego 

przez kolektyw, wiarygodności, która daje im dostęp do kredytu w najszerszym 

znaczeniu tego słowa. Jest to zatem zasób dóbr dostępnych dzięki członkostwu 

w grupie5. Coleman6 kapitał społeczny rozumiał jako „cechę struktury społecznej, 

która wspiera konkretne działania aktorów, podejmowane w ramach tej struk-

tury.” Kładzie on więc nacisk na struktury i powiązania oraz brak elementów 

normatywnych. R.D. Putnam7 z kolei kapitał społeczny odnosi „do takich cech 

organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwięk-

szyć sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania”. U Putnama 

zatem największe znaczenie mają normy współpracy obywatelskiej.

3  A. Rymsza, Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, op. cit., s. 39.
4  Mimo iż pierwszą współczesną analizę koncepcji kapitału społecznego przedstawił Pierre 

Bourdieu, to jednak pierwszym, który użył pojęcia kapitału społecznego, był, według Ro-
berta Putnama, L.J. Hanifan – praktyczny reformator, kierownik szkół wiejskich w Wir-
ginii Zachodniej. Określił on tym mianem zaangażowanie wspólnotowe, a właściwie jego 
istotność dla sukcesu szkół. R. Putnam, Bowling alone: the Collapse and Revival of American 
Community, Simon & Schuster, New York 2001, s. 19, za: A. Rymsza, Klasyczne koncepcje 
kapitału społecznego, op. cit., s. 23.

5  P. Bourdieu, Th e Forms of Capital, w: Handbook of Th eory and Research for the Sociology of 
Education, red. J.G. Richardson, Greenwood Press, New York, 1986, s. 248.

6  J.S. Coleman, Foundations of Social Th eory, Harvard University Press, Cambridge, Massa-
chusetts, 1990.

7  R. Putnam, Demokracja w działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków-War-
szawa 1995.
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Mimo iż każdy z badaczy zarówno klasycznych, jak i późniejszych, zajmują-

cych się pojęciem kapitału społecznego widział kapitał społeczny nieco inaczej, 

to jednak można znaleźć w koncepcji kapitału społecznego wspólny mianownik. 

Woolcock8 nakreśla go w ten sposób: „kapitał społeczny odnosi się do norm i sieci, 

które facylitują kolektywne działanie”.

2. Podstawowe komponenty kapitału społecznego

Badania nad kapitałem społecznym doprowadziły do wyróżnienia jego sześciu 

wyznaczników9:

Udział w sieci powiązań. Podstawowym elementem budowania oraz ist-1. 

nienia kapitału społecznego są mniej lub bardziej gęste sieci wzajemnych 

relacji pomiędzy jednostkami i grupami. Ludzie nawiązują relacje z in-

nymi poprzez związki na różnych poziomach, przy czym muszą być one 

dobrowolne i porównywalne. Kapitał społeczny nie może być generowany 

poprzez indywidualne działanie na własną korzyść. Jest więc uzależniony 

od skłonności jednostek do działania w zbiorowości, od zdolności do ge-

nerowania nowych powiązań, kontaktów i sieci.

Wzajemność działań. Kapitał społeczny oznacza działanie jednych osób 2. 

dla korzyści innych nawet kosztem interesu własnego, oczekując, że to 

działanie zostanie w przyszłości odwzajemnione.

Zaufanie. Skłania do podejmowania ryzyka przez uczestników organiza-3. 

cji, co wynika z założenia, że inni zachowają się zgodnie z oczekiwaniami 

i będą się nawzajem wspierać. Zaufanie buduje poczucie bezpieczeństwa 

wśród uczestników organizacji, co sprzyja otwartości informacyjnej.

Normy społeczne. Są one źródłem wewnętrznej, nieformalnej kontroli 4. 

społecznej, która znosi potrzebę wprowadzenia do sieci sankcji bardziej 

formalnych i instytucjonalnych. Normy społeczne są niepisanymi, ale po-

wszechnie rozumianymi prawami, które określają, jakie formy zachowania 

są pożądane i aprobowane w danym kontekście społecznym.

8  M. Woolcock, Th e Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes, 
„ISUMA, Th e Canadian Journal of Policy Research” nr 1 (2001).

9  P. Bullen, J. Onyx, Social Capital: Family Support Services and Neighbourhood and Commu-
nity Centres, in NSW Paul Bullen and Jenny Onyx, April 1999, http://www.mapl.com.au/
socialcapital/soccap1.htm
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Tworzenie wspólnot. Mieszanka zaufania, sieci, norm i wzajemności two-5. 

rzy silną społeczność, w której istnieje wspólnie podzielana własność za-

sobów. Każdy uczestnik sieci ma dostęp do zasobów, ale nikt nie posiada 

ich na własność.

Proaktywność. Rozwój kapitału społecznego wymaga dobrowolnego i ak-6. 

tywnego zaangażowania się ludzi we wspólne uczestnictwo w działaniu 

w obrębie wspólnoty. Ludzie proaktywni to członkowie organizacji. Pro-

aktywność oznacza, że kapitał społeczny defi niuje ludzi jako twórców 

efektywności, nie jako jej ofi ary.

3. Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich

Analizując możliwości rozwoju obszarów wiejskich, należy rozpatrywać je 

w sensie podmiotowym, a nie przedmiotowym, co postulują także różni przed-

stawiciele świata nauki i polityki. Działania ukierunkowane na rozwój obszarów 

wiejskich nie mogą być oderwane od ich mieszkańców, bo to oni są „narzę-

dziem” wdrażania poszczególnych mechanizmów. K. Ardanowski10 podkreśla, 

że nie jest możliwy rozwój obszarów wiejskich „bez świadomego, aktywnego, 

tworzącego lub współtworzącego udziału mieszkańców wsi”, bo to właśnie oni 

mają być w pierwszej kolejności benefi cjentami przemian zachodzących na tych 

obszarach. Tymczasem jak podkreśla I. Bukraba-Rylska11, „niebezpieczeństwo 

wiążące się z przejmowaniem przez wieś gotowych wzorów i dostosowywaniem 

jej do zewnętrznych wymogów jest jak najbardziej realne”. Przytacza ona wypo-

wiedź eurodeputowanego J. Olbrychta, który mówiąc o europejskich funduszach 

strukturalnych przeznaczonych na rozwój regionów i społeczności lokalnych, 

wskazywał na ryzyko, jakie ze sobą niosą. Wynika ono z przyznawania środków 

na określone cele, priorytetowe z punktu widzenia administracji unijnej, ale nieko-

niecznie odpowiadające zapotrzebowaniu i celom danego środowiska. Zagrożenie 

wiąże się zatem z tym, iż „pod presją fi nansową ulegnie zakłóceniu hierarchia 

potrzeb oraz kolejność ich zaspokajania”, co może zahamować proces budowania 

„podmiotowości autentycznej i oddolnej”12.

10  K. Ardanowski, Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców, w: Polska wieś w Unii 
Europejskiej, Wydawnictwo Wieś Jutra, nr 10 (87) 2005; również w: Polska wieś 2025. Wi-
zja rozwoju, red. J. Wilkin, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.

11  I. Bukraba-Rylska, Socjolog wobec przyszłości. Uwagi w sprawie kultury wsi, w: Polska wieś 
2025. wizja rozwoju, red. J. Wilkin, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 31.

12  Ibidem.
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„Aby programy dotyczące podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich 

mogły być z sukcesem realizowane, konieczne jest przywrócenie znaczenia dzie-

dzictwa duchowego lokalnych społeczności, takich jak umiejętność wspólnego 

działania, solidarność, wzajemna lojalność i zaufanie, wspomaganie słabszych, 

szacunek dla państwa i prawa. Wiele z tych wartości nie jest obcych Polakom, 

ale zostały rozchwiane, a w części zniszczone poprzez doświadczenia minionego 

wieku. Nie sprzyjał im też okres szybkiej transformacji, w którym mieszkań-

com wsi trudno było się odnaleźć. Te wartości są podstawą tworzenia kapitału 

społecznego, który umożliwia samoorganizowanie się, wzmacnia gotowość do 

partnerskiej współpracy i umacnia tożsamość grupy. Jest remedium na poczucie 

bezradności i wyalienowania. Socjolodzy, a dziś nawet ekonomiści niedostatek 

kapitału społecznego uznają za jedną z głównych barier rozwoju obszarów wiej-

skich. Wydaje się, że także liderzy społeczności lokalnych w coraz większym 

stopniu są o tym przekonani. Nie znaczy to jednak, że przywrócenie miejsca 

wymienionym wyżej wartościom będzie procesem szybkim i łatwym”13. Budo-

wanie kapitału społecznego wymaga czasu i zaangażowania wielu podmiotów 

środowiska lokalnego.

To właśnie kapitał społeczny uwidoczniony w relacjach między aktorami 

sceny lokalnej sprzyja współpracy i tworzeniu zaufania, co w konsekwencji może 

się przełożyć na rozwój lokalny. Dodatkowo, jak pisze Wojewódzka, kapitał 

społeczny14:

umożliwia cyrkulację tzw. wiedzy milczącej (tj. nie skodyfi kowanej i nie a) 

podlegającej mechanizmom rynkowym, a uwiecznionej w „pamięci tery-

torium”)15;

ma znaczenie w procesie zbiorowego uczenia się, a wiedza skumulowana b) 

w danym środowisku ułatwia pozarynkową dyfuzję wiedzy, umiejętności 

i innowacji;

wobec ciągle zmieniającego się otoczenia i nasilającej się konkurencji c) 

zwiększa zdolności konkurencyjne środowiska lokalnego;

13  A. Potok, Obszary wiejskie jako miejsce zamieszkania i pracy, w: Polska wieś 2025. Wizja 
rozwoju, red. J. Wilkin, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 64.

14  A. Wojewódzka, Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym, w: Zrównoważony 
i trwały rozwój wsi i rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Prace Naukowe 
nr 40, Warszawa 2006, s. 172.

15  I. Pietrzyk, Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2000, s. 28.
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obejmując charakterystyczne relacje sieciowe pomiędzy przedsiębior-d) 

stwami, pozwala na korzyści skali oraz na kreowanie nowej wiedzy, inno-

wacji, stając się podstawowym czynnikiem konkurencyjności regionu;

poprzez „produkowanie” norm społecznych związanych z poczuciem przy-e) 

należności i tożsamości umożliwia redukowanie kosztów transakcji;

umożliwia łatwiejsze podejmowanie decyzji na różnych szczeblach, uła-f ) 

twia przewidywanie reakcji innych16;

dostarczając wzorzec zachowań pozwala zidentyfi kować i wykluczyć ze g) 

społeczności osoby, które nie stosują się do wzorca lub próbują wykorzy-

stać społeczność do swoich prywatnych celów.

Jak podsumowuje T. Kaźmierczak17, ekonomiczna wartość kapitału społeczne-

go przejawia się w „przepływie wiedzy i informacji i dzieleniu się nimi, zwłaszcza 

w sytuacji niepewności, koordynacji działań, opartej przede wszystkim na zaufa-

niu oraz kolektywnym podejmowaniu decyzji, w szczególności w odniesieniu do 

produkcji dóbr publicznych”.

Rys. 1. Wpływ kapitału społecznego pomostowego i spajającego 
na społeczności wiejskie

Źródło: M. Woolcock, D. Narayan, Social Capital: Implications for Development Theory, 
Research and Policy, „The World Bank Research Observer” 2000, Vol. 15 (2), s. 233 

(publ. dostępna też na http://www.csae.ox.ac.uk/conferences/2000-OiA/pdfpapers/woolcock.PDF)

16  K. Kostro, Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, „Go-
spodarka Narodowa” 7-8 (167-168), 2005, s. 19.

17  T. Kaźmierczak, Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, w: Ka-
pitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Pu-
blicznych, Warszawa 2007, s. 50.
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Ze względu na to, iż powiązania pomiędzy jednostkami i grupami mają różną 

siłę, wyróżnia się kapitał spajający (bonding) i pomostowy (bridging). Ten pierwszy 

„tworzą silne powiązania łączące «swoich» – ludzi, którzy się znają: członków ro-

dziny, przyjaciół, krajanów i tym podobnych. Daje on jego posiadaczom poczucie 

przynależności, zapewnia wsparcie, ochronę, ułatwia radzenie sobie”18. Kapitał 

pomostowy z kolei „oparty jest na słabych powiązaniach łączących ludzi obcych, 

innych, różnych. (...) W odróżnieniu od kapitału spajającego, który pełni raczej 

funkcje defensywne, kapitał pomostowy pozwala iść do przodu, rozszerzając 

możliwości dostępu do wymiany zasobów krążących po sieciach19. Wyodrębnienie 

kapitału pomostowego i spajającego, mimo że niełatwe empirycznie, jest istotne 

z punktu widzenia oceny szans rozwojowych społeczności, zwłaszcza społecz-

ności z defi cytem pozostałych zasobów niezbędnych w procesie rozwoju społecz-

no-gospodarczego. Jak pokazuje rys. 1, największe korzyści osiąga społeczność 

z wysokim kapitałem zarówno pomostowym, jak i spajającym. Każda inna kom-

binacja kapitału wiążącego i pomostowego oznacza ograniczenia w wykorzystaniu 

zasobów będących w dyspozycji lokalnej społeczności, co przekłada się na brak 

oddolnych inicjatyw i tym samym zahamowanie procesów rozwojowych.

Podsumowanie

Podmioty gospodarcze bogate w kapitał społeczny dysponują większymi moż-

liwościami w porównaniu z podmiotami charakteryzującymi się jego defi cytem, 

co wynika m.in. z płynnego przepływu informacji, wiedzy i doświadczeń. Rola 

kapitału społecznego polega na tym, że ułatwia on łączenie i efektywniejsze wy-

korzystywanie innych typów kapitałów, co „w nowych warunkach ekonomicznych 

(...) może w znaczącym stopniu wpływać na tworzenie stosownego kapitału ludz-

kiego oraz skuteczną alokację kapitału fi zycznego i fi nansowego dzięki efektywnej 

współpracy lokalnych aktorów”20.

Niektórzy badacze, nakreślając wizję rozwoju polskiej wsi, uważają, że „ka-

pitał ludzki i kapitał społeczny w rolnictwie będzie odgrywał decydującą rolę”21. 

18  Ibidem, s. 57.
19  Ibidem.
20  C. Trigilia, Social Capital and Local Development, „European Journal of Social Th eory”, nr 

4 (2001).
21  J. Wilkin, U. Budzich-Szukała, J. Saloni, Wizja rozwoju polskiej wsi – elementy wspólne i róż-

nicujące. Próba syntezy, w: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, red. J. Wilkin, Fundusz Współ-
pracy, Warszawa 2005, s. 17.
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Warto również zauważyć, że Departament Zrównoważonego Rozwoju Banku 

Światowego wymienia kapitał społeczny jako jeden z fundamentów zamożności 

społeczeństw22. Kapitał społeczny został zatem dostrzeżony i rośnie jego ranga 

w kształtowaniu możliwości rozwoju środowiska lokalnego.

Biorąc pod uwagę, że najważniejszym komponentem kapitału społecznego 

jest zaufanie, a przyjmując za Fukuyamą23 – jest ono „mechanizmem opartym na 

założeniu, że innych członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne 

zachowanie oparte na wspólnie wyznawanych normach”, to według M. Wieru-

szewskiej24 jest to cecha, której nie brakuje właśnie społecznościom wiejskim. 

Należy więc zrobić wszystko, aby potencjał dostrzeżony w kapitale społecznym 

nie został zaprzepaszczony.

SOCIAL CAPITAL – FACTOR OF IMPORTANCE FOR DEVELOPMENT 

OF RURAL AREAS

Summary

Th e concept of social capital has become more and more popular in recent 
years. Th e aim of this paper is presenting the merit of social capital and the 
role of social capital in development of rural areas. Th e article presents the 
importance of this factor for local community in the integration and globali-
zation processes.

Translated by Beata Będzik

22  Trzy pierwsze to: poziom dochodu narodowego, zasoby naturalne i kapitał ludzki.
23  F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997, 

s. 38.
24  M. Wieruszewska, Wieś w scenariuszach dla Europy. Wizja z perspektywy kultury, w: Polska 

wieś 2025. Wizja rozwoju, red. J. Wilkin, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 37.


