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Wprowadzenie

Celem pracy jest wskazanie, iż tak zwane miękkie, czy inaczej niematerialne, czyn-
niki wpływają na wymierne parametry rozwoju gospodarczego, ponieważ już nie tylko 
kapitał finansowy czy kapitał ludzki decydują o sukcesie jednostek i grup społecznych, 
ale na przykład nasze znajomości czy powiązania z innymi ludźmi. Wobec tego „w walce 
o sukces na pierwsze miejsce wysuwa się kapitał społeczny”1, który jako ważny czynnik 
wzrostu gospodarczego stanowi „spoistość relacji międzyludzkich”2.

Pojęcie kapitału społecznego

Najwięcej kontrowersji wokół pojęcia kapitału społecznego budzi kwestia jego 
genezy. Podobnie dzieje się w przypadku debaty nad konsekwencjami istnienia tego 
kapitału, jego wpływu na życie jednostek czy na funkcjonowanie wspólnot i instytucji 
społecznych3.

* Doktor Joanna Kenc jest adiunktem na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych (Zakład Nauk 
Ekonomicznych) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. E-mail: jkenc@wp.

1  B. Będzik, Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, 
„Oeconomia” 2008, nr 7(4), s. 27.

2  J.J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 26.

3  C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, Warszawa 2005, s. 47.
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Kapitał społeczny ma swoich klasyków, których prace zawierają podstawowe kon-
ceptualizacje tego pojęcia, wyznaczając kluczowe obszary studiów oraz badań. Wśród 
wspomnianych klasyków należy wymienić przede wszystkim takich jak: P. Bourdieu,  
J. Coleman i R. Putnam. Stanowiska dwóch pierwszych klasyków wydają się najbardziej 
cenione w literaturze, z kolei to właśnie ostatni z nich rozpowszechnił omawiane pojęcie, 
wskazując na jego nie tylko teoretyczną, lecz także praktyczną atrakcyjność4. Wyjaśnia-
jąc właściwości kapitału społecznego, nie można ominąć także tego, co ma w tej sprawie 
do powiedzenia F. Fukuyama, który podobnie jak R. Putnam, nawiązuje do koncepcji  
J. Colemana, wychodząc jednak w swych pracach poza zakreślony przez niego horyzont5.

Każdy, kto zajmował się teoriami kapitału społecznego, zgodzi się, że mają one po-
dejście interdyscyplinarne, gdyż łączą teoretyczne i empiryczne zainteresowania eko-
nomistów, politologów, socjologów, antropologów społecznych czy psychologów spo-
łecznych. Terminy, które zostały wykorzystane w koncepcjach kapitału społecznego, 
pochodzą z różnych dziedzin nauki, na przykład ekonomii (kapitał), socjologii (wzory 
i normy), psychologii (zaufanie), antropologii (zasada wzajemności) czy matematyki 
(teoria sieci czy teoria gier)6.

Granice omawianej kategorii są dość trudne do wyznaczenia, ponieważ niektóre de-
finicje wyjaśniają pojęcie kapitału społecznego w aspekcie okoliczności, jakie go kreują, 
inne koncentrują się na jego przejawach, a jeszcze inne ukazują go od strony skutków, 
jakie wywołuje. Z kolei same komponenty kapitału społecznego są elementami trudny-
mi do uchwycenia, a tym samym i zmierzenia. Chodzi tutaj o takie elementy kapitału 
społecznego, jak: zaufanie, wzajemność działań, powiązania, normy społeczne, zdolność 
do tworzenia i podtrzymywania kontaktów, współpraca czy zdolność do działania zbio-
rowego7. 

Wiadomo jednak, że brak jednej, akceptowanej przez wszystkich definicji wskazuje 
jedynie na złożoność i wieloaspektowość określonego zjawiska i nie oznacza, że w tej 
dziedzinie mamy do czynienia z niedostatkami metodologicznymi czy niedorozwojem 
samej dziedziny8.

4  T. Kaźmierczak, Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, w: Kapitał 
społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnictwo ISP, Warszawa 2007, s. 41.

5  J. Przybysz, J. Sauś, Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Politech-
niki Poznańskiej, Poznań 2004, s. 14–15.

6  K.J. Arrow, Observations on Social Capital, w: Social Capital: A Multifaceted Perspective, red.  
P. Dasgupta, I. Serageldin, The World Bank, Washington 2000, s. 3; J. Bartkowski, Kapitał społeczny i jego 
oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regional-
ny, red. M. Herbst, Scholar, Warszawa 2007, s. 55.

7  B. Będzik, Bariery i możliwości generowania..., s. 28.
8  J. Bartkowski, Kapitał społeczny..., s. 69.
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W podejściu ogólnym jako kapitał społeczny rozumie się „osadzony w międzyludz-
kich powiązaniach i społecznych normach potencjał współdziałania, który może przy-
nosić korzyści osobom, grupom i społeczeństwom”9. Według szerszej definicji kapitał 
społeczny może być analizowany jako zjawisko występujące na różnych poziomach, 
zarówno na poziomie mikro, mezo, jak i makro10.

Coraz częściej pojęcie kapitału społecznego rozpatruje się w kontekście lokalnym, 
gdzie lokalność przez różnych badaczy rozumiana jest różnie: jako najbliższe sąsiedztwo 
bądź miasto, dzielnicę albo wieś, małą ojczyznę albo nawet cały kraj11. 

Lokalny kapitał społeczny

Gdy kapitał społeczny rozważany jest w ramach lokalnych układów terytorialnych, 
które obejmują społeczność lokalną, instytucje lokalne, władze samorządowe oraz 
lokalne podmioty gospodarcze, to nie powinno koncentrować się wówczas na trudno-
ściach związanych ze zdefiniowaniem tego terminu. Z punktu widzenia rozwoju lokal-
nego, o wiele ważniejsze staje się bowiem zidentyfikowanie źródeł kapitału społecz-
nego oraz określenie sposobu, w jaki korzyści z interakcji społecznych przejawiają się 
w gminie w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, gospodarczych czy 
też przestrzennych. Nie bez znaczenia pozostaje również identyfikacja mierników okre-
ślających zasób kapitału społecznego oraz rodzaj i skalę efektów ekonomicznych, które 
generowane są przez ten kapitał12.

Kapitał społeczny w wymiarze lokalnym obejmuje zarówno aktualne, jak i poten-
cjalne lokalne zasoby społeczne, na które składają się:

a) „trwały porządek (ład) społeczny, rozumiany jako zespół wartości, norm i postaw 
kształtujących lokalne interakcje społeczne;

b) trwała zinstytucjonalizowana sieć relacji, znajomości i wzajemnego uznania i za-
ufania – sieć taką tworzą instytucje samorządu lokalnego i gospodarczego oraz 
różnego rodzaju lokalne związki, stowarzyszenia, organizacje w społeczeństwie 
obywatelskim;

c) relacje społeczne, interakcje lokalne przebiegające między mieszkańcami lokalne-
go układu terytorialnego, między społecznością lokalną a instytucjami samorzą-
dowymi i pozarządowymi, a także w ramach tych instytucji i organizacji, które 

9  M. Theiss, Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 13.

10  M. Lissowska, Type and Role of Social Capital in Post-transition European Economies, „Gospodarka 
Narodowa” 2009, nr 3, s. 3.

11  J.J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy..., s. 26.
12  R. Brol, Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i prak-

tyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 317.
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są źródłem nowej wartości, spoiwa łączącego lokalnych aktorów społecznych, 
utrzymującego lokalną społeczność jako całość, tworząc społeczeństwo lokalne 
z jednostek”13.

Terminu lokalny kapitał społeczny nie można generalizować, ponieważ w różnych 
społecznościach lokalnych kapitał ten ma inną zawartość uwarunkowaną lokalnymi 
okolicznościami14. Wiadomo, że kapitał społeczny, w ujęciu R. Putnama, umożliwia 
„względnie łatwe rozwiązywanie społecznych problemów, współpracę w zróżnicowa-
nym wewnętrznie społeczeństwie”15. Jednak aktywność społeczna co innego oznaczać 
będzie w rozwiniętych demokracjach kapitalistycznych, a co innego w transformujących 
się gospodarkach i społeczeństwach postkomunistycznych. Inaczej pojmowana będzie 
w dużych metropoliach i rozwiniętych zurbanizowanych regionach, a inaczej w zacofa-
nych regionach rolniczych. Również inne znaczenie aktywność społeczna będzie miała 
w „gminie o bogatych korzeniach historycznych, kulturowych, zintegrowanej wspólno-
cie małej ojczyzny i gminie, gdzie zaufanie społeczne jest ograniczone w powiązaniach 
zarówno horyzontalnych (między grupami obywateli), jak i wertykalnych (w relacjach 
władza lokalna – potrzeby społeczności)”16. 

Jakości kapitału społecznego, takie jak: sieci, normy oraz zaufanie „umożliwia-
ją członkom danego społeczeństwa zwiększenie efektywności zbiorowego działania 
i sprawniejsze osiąganie podzielanych przez nich celów”17. Rozpatrując istnienie kapi-
tału społecznego w odniesieniu do celów zbiorowych, a nie jednostkowych, R. Putnam 
pisze, że: „wspólna praca jest łatwiejsza tam, gdzie istnieje znaczący poziom kapitału 
społecznego”18. Integrowanie społeczności lokalnej stanowi więc proces, który jest silnie 
uwarunkowany zdolnością do współpracy. Odnosząc ten fakt do koncepcji rozwoju lokal-
nego, można stwierdzić, że w modelowym ujęciu rozwój lokalny zależy od korzystnego 
układu działań w ramach komponentów przedstawionych na rysunku 119.

13  Tamże, s. 317–318.
14  R. Brol, Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych, w: Gospodarka lokalna i regionalna 

w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 
2009, s. 58.

15  P. Gliński, Przemiany sektora obywatelskiego po roku 2000 – analiza porównawcza wybranych 
wyników badań empirycznych, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne 
w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lebenstein i A. Siciński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 
2004, s. 65.

16  R. Brol, Kapitał społeczny…, s. 318.
17  Tamże.
18  M. Paldam, Social Capital: One or Many? Definition and Measurement, „Journal of Economic 

Surveys” 2000, vol. 14, no. 5, s. 630; C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny..., s. 61.
19  W. Toczyski, J. Lendzion, Lekcja z upadku Programu Inicjatyw Lokalnych w gminie Wicko, w: Kapitał 

społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnictwi ISP, Warszawa 2007, s. 253.
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Rysunek 1. Komponenty i siły społeczne rozwoju lokalnego
Idea  

dobra 
wspólnego 

Rozwój 
lokalny 

Społeczność 
lokalna 

Społeczność 
przedsiębiorców 

Lider  
lokalny 

Instytucje 
lokalne 

Lokalne  
elity  

działania 

Zdolności 
współpracy 

Źródło:  W. Toczyski, J. Lendzion, Lekcja z upadku Programu Inicjatyw Lokalnych w gminie Wicko, w: Kapitał społeczny. Ekonomia 
społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnictwo ISP, Warszawa 2007, s. 253.

Efekty generowane przez kapitał społeczny w wymiarze lokalnym mogą mieć cha-
rakter zarówno pozytywny, czyli stymulujący rozwój lokalny, jak i negatywny, czyli ogra-
niczający możliwości rozwoju lokalnego. Negatywne konsekwencje kapitału społecznego 
najłatwiej można zidentyfikować właśnie na szczeblu lokalnym. Ta sama bowiem siła 
społecznej więzi z jednej strony utrzymuje członków grupy w ścisłym związku, przy-
nosząc im korzyści, a z drugiej strony odpycha innych, którzy nie spełniają określonych 
kryteriów, co w rezultacie obniża aktywność społeczną oraz jakość i skalę interakcji 
społecznych w gminie20.

R. Putnam, badając negatywne konsekwencje, jakie może wywołać kapitał społecz-
ny, dokonał jego podziału na dwie grupy: 

 – kapitał wiążący (kontraktowy lub spajający), 
 – kapitał pomostowy21. 

Kapitał wiążący tworzy silne powiązania wśród ludzi, którzy się znają, a więc człon-
ków rodziny, przyjaciół i tym podobnych. Ma on jednak dwa oblicza. Z jednej strony 
przynosi korzyści jednostkom i grupom, dając im poczucie przynależności, zapewniając 
wsparcie oraz ułatwiając im radzenie sobie. Z drugiej strony może wymuszać lojalność 
wbrew woli niektórych osób i być źródłem szkodliwych dla społeczeństwa praktyk, jak 
na przykład nepotyzm, mafia, kumoterstwo22. 

Kapitał pomostowy oparty jest na powiązaniach wśród ludzi nieznających się oraz 
różniących się między sobą. Może on tworzyć więzi zarówno horyzontalne, łącząc osoby 
zajmujące podobne miejsce w strukturze społecznej, jak i wertykalne, łącząc osoby zaj-

20  R. Brol, Kapitał społeczny…, s. 318.
21  B. Klimczak, Kapitał społeczny a dobrobyt indywidualny i społeczny, w: Kapitał społeczny we 

wspólnotach, red. H. Januszka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 18;  
T. Kaźmierczak, Kapitał społeczny a rozwój..., s. 57.

22  T. Kaźmierczak, Kapitał społeczny a rozwój..., s. 57.
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mujące odmienne pozycje. „W odróżnieniu od kapitału wiążącego, który pełni raczej 
funkcje defensywne, kapitał pomostowy pozwala iść do przodu, rozszerzając możliwości 
dostępu do wymiany zasobów krążących po sieciach”23. Wśród wspomnianych zasobów 
wyróżnia się: symbole (normy, wartości, informacje, pomysły), zasoby materialne (pie-
niądze, rzeczy) oraz emocje (szacunek, sympatia, aprobata)24.

Kapitał społeczny może zostać utrwalony w postaci kapitału rzeczowego, kapitału 
ludzkiego albo innej formy kapitału społecznego, co stanowi potwierdzenie, iż jest on 
kapitałem w rozumieniu ekonomii, ponieważ jego efekty ekonomiczne są trwałe25. Przy-
kładowo, kapitał społeczny utrwala się jako:

a) kapitał rzeczowy, gdy na przykład społeczność lokalna organizuje się i wspólnym 
wysiłkiem buduje szkołę, albo

b) kapitał ludzki, gdy na przykład efekty działań społecznych powodują zwiększenie 
potencjału wiedzy i umiejętności, które następnie będą aktywnie wykorzystywane 
nawet wtedy, gdy ustaną relacje, które doprowadziły do jego uzyskania26.

Kapitał społeczny nie jest zmienną, którą można kształtować przy użyciu metod 
zakładających działania krótkoterminowe i wymaga on raczej zaplanowanych przed-
sięwzięć działających długofalowo27. Główną funkcją kapitału społecznego w wymia-
rze lokalnym jest zmniejszenie niepewności w życiu społecznym i gospodarczym oraz 
w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej28. Grupa ludzi, której „człon-
kowie wykazują, że są godni zaufania i ufają innym będzie w stanie osiągnąć znacznie 
więcej niż porównywalna grupa, w której brak jest zaufania”29. Istnienie bowiem obok  
sieci i norm uspołecznienia – zaufania społecznego – sprzyja koordynacji działań oraz 
wzajemnej współpracy30.

23  Tamże.
24  Tamże.
25  Współcześnie ekonomiści zaliczają kapitał społeczny do podstawowych czynników produkcji. Stanowi 

on bowiem uzupełnienie kapitału ludzkiego, który w latach sześćdziesiątych dołączył do takich czynników, 
jak: ziemia, praca, kapitał finansowy i kapitał fizyczny. „Najnowszy sprzęt i najbardziej innowacyjne idee 
w rękach lub w głowie najmądrzejszej osoby niewiele dadzą, o ile osoba ta nie będzie miała dostępu do 
innych”. Istotą kapitału społecznego, który stanowi uzupełnienie kapitału ludzkiego, jest to, że tkwi on 
w relacjach, a nie, jak kapitał ludzki, w jednostkach. Więcej na ten temat: tamże, s. 49.

26  R. Brol, Kapitał społeczny…, s. 319.
27  W. Goszczyński, Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidło-

wej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER+, w: Społeczne 
aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Pode-
dworna, P. Ruszkowski, Scholar, Warszawa 2008, s. 113.

28  R. Brol, Kapitał społeczny…, s. 319.
29  T. Szawiel, Społeczeństwo obywatelskie, w: Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie po-

lityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, red. M. Grabowska, T. Szawiel, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 132.

30  M. Kempny, Tradycje lokalne jako podstawa kapitału społecznego, w: Oblicza lokalności. Tradycja 
i współczesność, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 150. 
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Lokalny kapitał społeczny, zmniejszając występowanie niepewności, zastępuje lub 
ogranicza, zdaniem A. Matysiaka, materialne wydatki na:

a) „zabezpieczenie (ochronę) zasobów i dóbr podmiotów gospodarki lokalnej;
b) koszty transakcyjne związane z rozpoznaniem lokalnego otoczenia gospodarcze-

go, zgromadzenia informacji o potencjalnych partnerach, o lokalnym rynku pracy, 
społecznych usługach publicznych;

c) redukcję tzw. kosztów sygnalizacji, tj. promocji własnych cech budzących ufność 
otoczenia”31.

Lokalny kapitał społeczny, jako wolne dobro dostępne dla podmiotów gospodarki 
lokalnej, zdecydowanie stymuluje aktywność gospodarczą w gminie poprzez obniżanie 
kosztów działalności oraz tworzenie atmosfery ufności i partnerstwa. Realizacja tego 
typu funkcji umożliwia przeznaczenie wymienionych powyżej zmniejszonych wydatków 
na osiągnięcie innych celów rozwoju lokalnego32.

Wśród propozycji odnoszących się do identyfikacji i pomiaru poziomu lokalnego ka-
pitału społecznego, proponowanych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i przez takie 
instytucje, jak Bank Światowy czy OECD, można wymienić na przykład: 

a) przynależność do stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, związków zawodo-
wych czy grup religijnych;

b) przynależność do partii politycznych, udział w spotkaniach z politykami czy pracę 
na rzecz polityków i partii politycznych, zbieranie podpisów poparcia oraz fundu-
szy w kampaniach wyborczych oraz frekwencja wyborcza;

c) aktywne uczestnictwo w lokalnych mediach, władzach lokalnych, w akcjach na 
rzecz społeczności lokalnej czy też zabieganie o status lidera lokalnego33.

Nie bez znaczenia jest również klimat rozwoju lokalnego. Korzystnym klimatem 
tego rozwoju określa się taki stan warunków, w którym zasoby stają się aktywnymi 
czynnikami rozwoju, ponieważ występują realne możliwości (także konkretne zamiary) 
ich wykorzystania dla rozwoju lokalnego34.

Wśród elementarnych składników społecznego klimatu rozwoju lokalnego można 
wymienić:

 – struktury społeczne szczebla lokalnego zainteresowane rozwojem lokalnym i po-
pierające ten rozwój,

 – doświadczenie i wolę kreowania rozwoju przez samorząd terytorialny,
 – inicjatywność, aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców,

31  R. Brol, Kapitał społeczny…, s. 319.
32  Tamże.
33  Tamże, s. 320–321.
34  Tamże, s. 121.
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 – prawne, organizacyjne, techniczne i technologiczne wspieranie inicjatyw,
 – materialno-finansowe wspomaganie inicjatyw rozwoju lokalnego i inne35.

Warto również podkreślić, że w literaturze ekonomicznej coraz częściej akcentuje się 
znaczenie wartości niematerialnych przy określaniu czynników warunkujących rozwój 
lokalny, co stanowi odzwierciedlenie tendencji istniejących w ekonomii. Dość często 
zwraca się uwagę, że niezbędnym warunkiem rozwoju jest występowanie szeroko rozu-
mianej aktywności mieszkańców, a tym samym ich świadomości co do możliwości wpły-
wania na rzeczywistość. Przykładowo, I. Pietrzyk upatruje wśród endogennych zasobów 
„szczególną i kluczową rolę społeczności lokalnych, sieci powiązań ekonomicznych, 
reguł, norm zachowań, czyli elementów składających się na kapitał społeczny”36. Ponadto, 
I. Pietrzyk podkreśla, że „polityka regionalna coraz częściej nakierowana jest na otoczenie 
niematerialne, w którym zasadniczą rolę odgrywa środowisko społeczno-kulturowe”37.

Podsumowanie

Pojęcie kapitału społecznego ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. 
Zdaniem krytyków, popularność pojęcia kapitału społecznego jest mocno zwodnicza, po-
nieważ pomimo swej obecnej popularności termin ten nie reprezentuje żadnych idei, które 
mogłyby być nowe dla socjologów jak podkreśla A. Portes, oraz funkcjonuje ono jednocześnie 
jako nowa wersja odpowiedzi na dość klasyczne pytania dotyczące spójności społecznej38.

Mimo tych zarzutów, należy stwierdzić, że kapitał społeczny „pozwala zminimalizo-
wać zagrożenia płynące z podejmowanych akcji, umożliwia współpracę różnych aktorów 
oraz pełne synergiczne wykorzystanie zasobów i potencjału, który oni posiadają”39. Jego 
„siła” zawarta jest w sieciach stworzonych pomiędzy członkami wspólnoty, grupami 
i instytucjami. Kapitał społeczny, wyzwalając pozytywną energię w społeczeństwie, 
wpływa nie tylko na jakość norm, formalnych i nieformalnych instytucji, lecz także 
na funkcjonowanie jednostek w społeczeństwie. Gdy zaistnieją odpowiednie warunki, 
kapitał społeczny ułatwia koordynację i komunikację, wzmacniając przepływ informacji 
niezbędnych do utworzenia nowoczesnej, innowacyjnej i skutecznej strategii rozwoju40. 

35  Tamże.
36  A. Wojewódzka, Aktywność wyborcza mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin, w: Go-

spodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 348–349.

37  Tamże.
38  C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny..., s. 46–47. 
39  W. Goszczyński, Kształtowanie synergicznych form..., s. 109.
40  Tamże. 
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Streszczenie

W literaturze ekonomicznej coraz częściej akcentuje się znaczenie wartości niematerialnych przy określaniu 
czynników warunkujących rozwój lokalny, co stanowi odzwierciedlenie tendencji istniejących w ekonomii. Efekty ge-
nerowane przez kapitał społeczny w wymiarze lokalnym mogą mieć charakter zarówno pozytywny, czyli stymulujący 
rozwój lokalny, jak i negatywny, czyli ograniczający możliwości rozwoju lokalnego. Lokalny kapitał społeczny stymuluje 
aktywność gospodarczą w gminie poprzez obniżanie kosztów działalności oraz tworzenie atmosfery ufności i part-
nerstwa.

The Social Capital and Its Role in Local Development

The influence of non-material values on local development is very often underlined in the economic literature, 
which reflects the global tendencies in the economy. The effects of social capital in the local aspect can have both 
positive and negative influence on local development. The social capital on the local level stimutates the economic 
activity in certain municipalities through lowering the cost of running the business and creating the atmosphere of trust 
and partnership. 

Translated by Joanna Kenc
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