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The state and social capital

6áRZDNOXF]RZH Napitaá spoáec]n\ paĔstZo doEUoE\tX pUaZo spoáec]eĔstZo oE\ZatelsNie ZaUtoĞci
Keywords: social capital ZelIaUe state laZ ciYil societ\ YalXes

:sWĊS

%e]poĞUednią inspiUacMą do napisania aUt\NXáX E\áo tZieUd]enie - *Ua\a Īe Ze
Zs]\stNich noZoc]esn\ch JospodaUNach to paĔstZo i U]ąd Z\NUeoZaá\ inst\tXcMe
U\nNoZe 3U]\ taNiP ]aáoĪeniX paĔstZo staMe siĊ podPioteP JeneUXMąc\P Napitaá
spoáec]n\ - *Ua\ Z\daMe siĊ nie ]aXZaĪaü Īe to co Zc]eĞnieM IXnNcMonXMe Z JospodaUce i spoáec]eĔstZie MaNo pUaZo ]Z\c]aMoZe paĔstZo PoĪe Med\nie XsanNcMonoZaü
XstanoZiü MaNo pUaZo oEoZią]XMące 
&eleP aUt\NXáX Mest ]ZeU\IiNoZanie poJlądX o Zpá\Zie paĔstZa na Napitaá spoáec]n\ ,dealist\c]na anali]a UelacMi paĔstZo±Napitaá spoáec]n\ PoĪe U]ec]\ZiĞcie
sXJeUoZaü NapitaáotZyUc]ą IXnNcMĊ teJo pieUZs]eJo :eU\IiNacMa poJlądX Z\PaJa
odpoZied]i pU]\naMPnieM na dZa podstaZoZe p\tania &]\ paĔstZo PoĪe tZoU]\ü
Napitaá spoáec]n\ taN MaN na pU]\Náad tZoU]\ Napitaá lXd]Ni" -aN paĔstZo odd]iaáXMe
na istnieMące ]asoE\ NapitaáX spoáec]neJo" 8]\sNanie odpoZied]i Mest s]c]eJylnie
ZaĪne Z ]Zią]NX ] t\P Īe Napitaá spoáec]n\ Mest deIinioZan\ MaNo doEUo pXElic]ne -ednoc]eĞnie Eadac]e ]ZUacaMą XZaJĊ na IaNt Īe Änie Pa PoZ\ o t\P aE\
]ZiĊNs]enie pXli NapitaáX spoáec]neJo PoJáo E\ü inteUeseP MednostNoZ\P´ >Et]ioni
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s ±@ 2dpoZied]i na taN postaZione p\tania Z\PaJaMą pU]eanali]oZania MaN
paĔstZo PoĪe Zpá\Zaü na tZoU]enie ZaUtoĞci i noUP et\c]n\ch NoU]\stn\ch dla
IXnNcMonoZania spoáec]eĔstZa i JospodaUNi NatoPiast pU]\MPXMąc Īe Z spoáec]eĔstZie Mest ]JUoPad]on\ peZien ]asyE NapitaáX spoáec]neJo naleĪ\ doNonaü ocen\
MaN Ueali]oZane pUoJUaP\ U]ądoZe Zpá\ZaMą na MeJo po]ioP

KDSLWDásSoáeF]Qy

NieMedno]nac]noĞü deIinicMi NapitaáX spoáec]neJo IXnNcMonXMąc\ch Z pos]c]eJyln\ch d\sc\plinach PoĪna táXPac]\ü NUytNiP oNUeseP oEecnoĞci teJo poMĊcia
Z oEieJX naXNoZ\P i pXElic\st\c]n\P NatoPiast IaNt Īe ]naMdXMe siĊ ono Z NUĊJX
]ainteUesoZania ZielX d\sc\plin dodatNoZo NoPpliNXMe PoĪliZoĞü X]Jodnienia
Zspylnie aNceptoZaneM deIinicMi 8tUXdnia to inteUd\sc\plinaUnoĞü d\sNXUsX na tePat
caáoĞcioZeM NoncepcMi NapitaáX spoáec]neJo co nie spU]\Ma doMĞciX do NonsensXsX
Z ]aNUesie MeJo Uoli Z spoáec]eĔstZie i JospodaUce = ZielX Z\stĊpXMąc\ch Z liteUatXU]e deIinicMi naMEliĪs]a Mest Pi ta podana pU]e] ) )XNX\aPĊ NtyU\ stZieUd]a
Ä.apitaá spoáec]n\ PoĪna naMpUoĞcieM ]deIinioZaü MaNo ]estaZ nieIoUPaln\ch ZaUtoĞci i noUP et\c]n\ch Zspyln\ch dla c]áonNyZ oNUeĞloneM JUXp\ i XPoĪliZiaMąc\ch
iP sNXtec]ne Zspyád]iaáanie´ >)XNX\aPa  s @ 8ZaĪaP Īe podNUeĞlenie
nieIoUPalneJo chaUaNteUX ZaUtoĞci i noUP MaNo JáyZn\ch des\JnatyZ NapitaáX spoáec]neJo Pa EaUd]o istotne ]nac]enie dla odUyĪnienia Jo od inn\ch poMĊü -ednaN
Z celX podNUeĞlenia MeJo Z\PiaUX eNonoPic]neJo podaMĊ Záasną deIinicMĊ Napitaá
spoáec]n\ są to naJUoPad]one Z dáXJiP oNUesie NoU]\stne eIeNt\ ]eZnĊtU]ne
inteUaNcMi spoáec]n\ch i eNonoPic]n\ch Z postaci nieIoUPaln\ch ZaUtoĞci i noUP
et\c]n\ch TaN Uo]XPiane NoU]\Ğci ]inteUnali]oZane pU]e] spoáec]noĞci staMą siĊ
ich aNt\ZaPi a XĪ\te ] inn\Pi ]asoEaPi poZodXMą poZstanie eIeNtX s\neUJii
>àoEocNi  s @
*eneUalnie Z liteUatXU]e pU]edPiotX panXMe ]JodnoĞü co do NoU]\stneJo Zpá\ZX
NapitaáX spoáec]neJo na spoáec]eĔstZo i na JospodaUNĊ nie pU]es]Nad]a to MednaN
ZielX Eadac]oP dos]XNiZaü siĊ MeJo neJat\ZneJo odd]iaá\Zania Z peZn\ch s\tXacMach : t\P Z\padNX UepUe]entXMĊ poJląd Īe inst\tXcMa oNUeĞlana MaNo aNt\Za
PaMąteN ]asyE c]\ doEUo nie PoĪe Pieü neJat\ZneJo Zpá\ZX a opis\Zane s\tXacMe
nie PoJą Pieü neJat\Zn\ch sNXtNyZ 2EseUZoZane patoloJie spoáec]ne są Z U]ec]\ZistoĞci Z\niNieP EUaNX NapitaáX spoáec]neJo Lic]na JUXpa Eadac]\ JáyZnie
socMoloJyZ tZieUd]i Īe ]asoE\ NapitaáX spoáec]neJo PoĪna poZiĊNs]aü popU]e]
inZestoZanie Z nieJo =e Z]JlĊdX na EUaN NonNUetn\ch pU]\NáadyZ ponos]enia
Nos]tyZ lXE naNáadyZ Z NtyU\ch Z\niNX ]asyE NapitaáX spoáec]neJo E\ siĊ ]ZiĊNs]aá XZaĪaP Īe nie Pa PoĪliZoĞci inZestoZania Z Napitaá lXd]Ni NatoPiast ZielX
Eadac]\ ZsNa]XMe Napitaá spoáec]n\ MaNo eIeNt ]eZnĊtU]n\ inteUaNcMi spoáec]n\ch
i eNonoPic]n\ch .apitaá spoáec]n\ taN MaN inne eIeNt\ ]eZnĊtU]ne nie Pa cen\
a Mednoc]eĞnie Pa ZaUtoĞü Jd\Ī Mest pUodXNt\Zn\
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*d\E\ spoMU]eü na paĔstZo taN MaN Me postU]eJaá ' +oEEes c]\li MaNo na Ee]stUonneJo sXZeUena to MeJo Uola Z poZiĊNs]aniX NapitaáX spoáec]neJo E\áaE\ U]ec]\ZiĞcie
EaUd]o dXĪa >+oEEes  s  i nast@ Ten idealist\c]n\ Podel nie spUaZd]aá siĊ
Zc]eĞnieM i nie spUaZd]a siĊ oEecnie Anali]a ePpiU\c]n\ch ]achoZaĔ pU]ec]\ te]ie
o odJU\ZaniX pU]e] paĔstZo Uoli Ee]stUonneJo aUEitUa - *Ua\ stZieUd]a ÄENspansMa paĔstZa staáa siĊ pUoZad]oną na ZielNą sNalĊ polit\c]ną ZalNą o ĞUodNi´ >*Ua\
 s @ +oEEesoZsNie paĔstZo NtyUe Piaáo E\ü Uo]MePcą Z pUaNt\ce staáo siĊ
JUac]eP ]aU]ąd]aMąc\P oJUoPn\Pi ĞUodNaPi o NtyUe NonNXUXMe dXĪa lic]Ea EaUd]o
UyĪn\ch inn\ch JUac]\ NaZet MeĞli nie poPinąü NZestiĊ eIeNt\ZnoĞci Z\NoU]\stania
ĞUodNyZ pXElic]n\ch to MXĪ saP pod]iaá pU]\ Z\NoU]\staniX inst\tXcMi UHQWVHHNLQJ
EXd]i X]asadnione ZątpliZoĞci
3oMĊcie UHQWVHHNLQJ do liteUatXU\ eNonoPic]neM ZpUoZad]iáa A .UXJeU Z  UoNX
>.UXJeU  s ±@ Na ]MaZisNo to sNáadaMą siĊ d]iaáania osyE Ii]\c]n\ch
i pUaZn\ch ]aUyZno IoUPalne MaN i nieIoUPalne XNieUXnNoZane na X]\sNanie NoU]\Ğci
PateUialn\ch Z Z\niNX Z\ZieUania Zpá\ZX na inst\tXcMe pXElic]ne odpoZied]ialne
]a Ued\stU\EXcMĊ lXE UeJXlacMe pUaZne =ainteUesoZane podPiot\ anJaĪXMą Záasne
ĞUodNi Z celX ]apeZnienia soEie NoU]\stn\ch Uo]stU]\JniĊü >S]taEa  s @ -est
to pU]eMaZ PaUnotUaZstZa Z JospodaUce Jd\Ī ]aanJaĪoZane ]asoE\ nie poZodXMą
poZstania noZeM ZaUtoĞci a t\lNo pU]esXniĊcia poPiĊd]\ EeneIicMentaPi 2 ile PoĪna
]naleĨü X]asadnienie dla Uent\ eNonoPic]neM o t\le Z pU]\padNX Uent\ polit\c]neM
naNáad\ są Z caáoĞci spoáec]ną stUatą
.oU]\Ğci ]Zią]ane ] aNt\Zn\P pos]XNiZanieP Uent\ X]\sNXMe siĊ JáyZnie
dZoPa sposoEaPi leJalnie loEEinJ i nieleJalnie NoUXpcMa  5yĪnica PiĊd]\ niPi
poleJa na t\P Īe ta pieUZs]a ]ostaáa XsanNcMonoZana pUaZnie ± GH IDFWR Mest to
]aleJali]oZana NoUXpcMa .oUXpcMa to ]MaZisNo Z\soNo neJat\Znie sNoUeloZane
] NapitaáeP spoáec]n\P 5easXPXMąc naleĪ\ stZieUd]iü Īe Uo]s]eU]enie IXnNcMi
Ued\stU\EXc\Mn\ch paĔstZa ilXE nadPieUna UeJXlacMa pUaZna EloNXMe JospodaUNĊ
i nis]c]\ Napitaá spoáec]n\
3aĔstZo Mest stUXNtXUą hieUaUchic]ną NtyUa ] deIinicMi opieUa siĊ na pU]\PXsie
Uo]EXdoZXMąc Jo i XnoZoc]eĞniaMąc co pociąJa ]a soEą laZinoZ\ Z]Uost Z\datNyZ
SaPa stUXNtXUa hieUaUchic]na do sZoMeJo IXnNcMonoZania nie Z\PaJa NapitaáX
spoáec]neJo
: Medn\P ] Z\ZiadyZ tZyUca NoPXnitaU\]PX A Et]ioni nastĊpXMąco opisXMe
UolĊ paĔstZa Ä: ]atoPi]oZan\P spoáec]eĔstZie EoJateJo =achodX poPiĊd]\
EiXUoNUacMą paĔstZa opieNXĔc]eJo a MeJo MednostNaPi ]ieMe pXstNą Z NtyUą Zd]ieUa
siĊ U]ąd ± aspiUXMe do Uoli oEUoĔcyZ inteUesX MednosteN alEo opieNXna ªXpoĞled]on\ch©´ A Et]ioni pU]estU]eJa Īe stąd MXĪ t\lNo NUoN do ÄáaJodneJo despot\]PX
U]ądX dePoNUat\c]neJo´ >Et]ioni @


3U]\ .oPisMi EXUopeMsNieM Z %UXNseli oIicMalnie Mest aNUed\toZan\ch ponad  t\s loEE\styZ
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5yZnieĪ -0 %Xchanan EaUd]o NU\t\c]nie ocenia Zpá\Z paĔstZa na spoáec]eĔstwo Ä>«@ wzglĊdny rozrost sektora publicznego po ,, woMnie ĞwiatoweM przyczyniá siĊ
do erozMi standardyw moralnych czyniąc model ªanarchii moralneM© modelem coraz
czĊĞcieM uĪywanym do opisu spoáeczneM interakcMi´ >%uchanan i inni  s @
Autor bardzo krytycznie ocenia nadmierny rozrost sektora publicznego i obwinia go
za wiĊkszoĞü negatywnych postaw moralnych przeMawiaMących siĊ w zachowaniach
zarywno prywatnych Mak i publicznych 5ozbudowany sektor zasiákyw i paĔstwoweM
opieki Maki istnieMe w rozwiniĊtych kraMach =achodu Mest skutkiem nieprzestrzegania
zasad ekonomiki przez pyá wieku gdy trwaáa polityczna konIrontacMa systemyw
:prowadzenie odpowiednich zmian instytucMonalno-konstytucyMnych zmierzaMących
do zmnieMszenia sektora publicznego pozwoliáoby wygenerowaü wiĊkszą wartoĞü
ekonomiczną 5ywnie istotnym skutkiem byáyby zmiany postaw moralno-etycznych
SwoMą ocenĊ koniecznoĞci zredukowania nadmiernie rozbudowanego systemu socMalnego -0 %uchanan podsumowuMe nastĊpuMąco Ä: tym momencie etyka i ekonomika
áączą siĊ w Medną caáoĞü´ >%uchanan i inni  s @
Licznych przykáadyw negatywnego wpáywu paĔstwa dobrobytu na spoáeczeĔstwo amerykaĔskie i MednoczeĞnie sposobyw na przezwyciĊĪenie nawarstwionych
problemyw dostarcza rzadko cytowana w polskieM literaturze ksiąĪka ' 2sborne¶a
i T *aeblera 5]ąG]Lü LQDF]HM >2sborne *aebler @ Autorzy za zaistniaáą sytuacMĊ obwiniaMą politykĊ socMalną 8SA zwáaszcza prowadzoną w drugieM poáowie
;; wieku 'okáadnie ta sama perspektywa czasowa posáuĪyáa 5 3utnamowi do
analizy zmnieMszaMących siĊ zasobyw kapitaáu spoáecznego Amerykanyw zawarteM
w ksiąĪce 6DPRWQDJUDZNUĊJOH >3utnam @ SkoMarzenie tych dwych Iaktyw ±
po pierwsze rozrostu paĔstwa dobrobytu i po drugie Mednoczesnego ubytku kapitaáu
spoáecznego ± nie pozostawia wątpliwoĞci co do negatywnego wpáywu paĔstwa na
zasyb kapitaáu spoáecznego

3rDwo

,stnieMe powaĪne niebezpieczeĔstwo przeceniania roli paĔstwa i prawa w procesie
kreacMi kapitaáu spoáecznego czego dowodem Mest poniĪszy cytat z artykuáu - *raya
zamieszczonego w )LOR]RILLOLEHUDOL]PX ÄTeoria +ayeka >«@ sugeruMe Īe instytucMe
rynkowe powstaMą Mako nieplanowany skutek dziaáaĔ ludzkich >«@ instytucMe rynkowe we wszystkich nowoczesnych gospodarkach powstaáy nie w ten sposyb lecz
zostaáy wykreowane przez prawo i rząd´ >*ray  s @ -est to podstawowy
báąd gdyĪ prawo stanowione to Iorma kodyIikacMi lub inkorporacMi prawa zwyczaSkonstruowany przez -0 %uchanana model Äanarchii moralneM´ opisuMe pogoĔ za wąsko zdeIiniowanym
i oportunistycznym interesem wáasnym przez caáe spoáeczeĔstwo lub wiĊkszoĞü biorących udziaá w interakcMi
spoáeczneM : modelu tym ludzie traktuMą innych Mako czĊĞü Ğwiata przyrody i nie okazuMą szacunku innym
ani nie doznaMą go od innych
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Mowego wáaĞciwie w przypadku wszystkich istotnych instytucMi rynkowych 3rawo
zwyczaMowe nie ma pochodzenia instytucMonalnego ale stanowi wynik historycznego
procesu ewolucMi daneM instytucMi ktyreM dotyczy Na wczeĞnieMszych etapach historii byáo prawem niepisanym i przekazywanym ustnie Niemal wszystkie aktualnie
IunkcMonuMące instytucMe rynkowe kiedyĞ nie miaáy skodyIikowaneM Iormy 'otyczy
to rywnieĪ wspyáczeĞnie wprowadzanych do praktyki gospodarczeM instytucMi rynkowych 2becnie obserwuMemy w 3olsce bardzo wydaMną ÄIabrykĊ prawa´ produkuMącą
kiepskieM MakoĞci arteIakty prawne
.onsekwencMe toku rozumowania - *raya moĪna znaleĨü w waĪneM dla teorii
kapitaáu spoáecznego polskieM literaturze ± u A 0atysiaka ħUyGáD NDSLWDáX VSR
áHF]QHJR) i 0 *aMowiak .DSLWDáVSRáHF]Q\3U]\SDGHNSROVNL) w ktyrych autorzy
powoáuMąc siĊ na wyĪeM cytowany pogląd - *raya traktuMą paĔstwo i prawo Mako
naMwaĪnieMsze Ĩrydáa kapitaáu spoáecznego >0atysiak  s  *aMowiak 
s @ A 0atysiak zakáada moĪliwoĞü substytucMi brakuMącego zauIania w kulturze
indywidualistyczneM instytucMami prawnymi >0atysiak  s @ Mednak w innym
mieMscu swoMeM ksiąĪki stwierdza Ä: niczym nie umnieMszaMąc roli prawa w stosunkach miĊdzy ludĨmi trzeba powiedzieü Īe Mest to instytucMa bardzo kosztowna
w zastosowaniu´ >0atysiak  s @
-ako przykáad instytucMi dotychczas IunkcMonuMąceM bez regulacMi prawnych
a siĊgaMąceM swoim rodowodem czasyw staroĪytnych moĪna podaü ÄhawalĊ´ ± system szybkich przekazyw pieniĊĪnych rywnieĪ miĊdzynarodowych realizowanych
bez MakieMkolwiek dokumentacMi +DZDOD w MĊzyku hindi znana rywnieĪ Mako KXQGL
oznacza ÄzauIanie´ System ten opiera siĊ wyáącznie na zauIaniu i codziennie pozwala setkom tysiĊcy niezamoĪnych ludzi pracuMących w ryĪnych czĊĞciach globu
przesyáaü rodzinom pieniądze na drugi kraniec Ğwiata ± tanio i bardzo szybko
&zyĪ nie Mest to dowyd na potĊgĊ kapitaáu spoáecznego" = drugieM zaĞ strony istnieMe
zhierarchizowany system bankowy dziaáaMący na podstawie precyzyMnego prawa
stanowionego przez paĔstwo ktyry Ğwiatową gospodarkĊ potraIi doprowadziü do
wielkiego kryzysu a swoich klientyw do utraty caáego zgromadzonego maMątku
>'embinski  àobocki @
-ak zatem dochodzi do powstania norm prawnych" =daniem ) )ukuyamy ÄrelacMe
spoáeczne nie są naturalne są Ğrodkami do osiągniĊcia celyw ktyrych Mednostka nie
potraIi osiągnąü w izolacMi >«@ relacMe spoáeczne rodzą siĊ tam gdzie racMonalne
dąĪenia Mednostek wymagaMą wspyádziaáania z innymi ludĨmi´ >)ukuyama 
s @ 3owtarzaMące siĊ relacMe prowadzą do uksztaátowania siĊ w spoáeczeĔstwie
okreĞlonych systemyw )A +ayek dodaMe Ä3rawa wywodzą siĊ z systemyw relacMi´
>+ayek  s @ Autor =JXEQHMS\FK\UR]XPX stawia warunek Ä5elacMe pomiĊdzy Mednostkami mogą istnieü Medynie Mako rezultat ich woli´ >+ayek  s @
httpenwikipediaorgwiki+awala dostĊp ) ÄAs far as issues of culture identity and the
need for close nit relationships to ensure surYiYal go it is no wonder that +awala has become the preferred
method of moYing money around the ªthird© world´
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Na dáugo przed upowszechnieniem siĊ praktyk okreĞlanych Mako paĔstwo opiekuĔcze francuski socMolog E 'urkheim zauwaĪyá znaczenie wszelkiego rodzaMu wspylnot
dla funkcMonowania paĔstwa ÄNarodem moĪna efektywnie kierowaü Medynie wtedy
gdy miĊdzy paĔstwem a Mednostkami istnieMe wiele mnieMszych grup wystarczaMąco
bliskich Mednostkom by wciągnąü Me w sferĊ swoMego dziaáania i tym sposobem
przybliĪyü do ogylnego nurtu Īycia spoáecznego´ >'urkheim  s ±@
=mnieMszaMąca siĊ liczba tego typu grup oraz ich liczebnoĞü w spoáeczeĔstwie amerykaĔskim to wedáug 5 3utnama gáywne przeMawy ubytku kapitaáu spoáecznego
w tym kraMu >3utnam @
-0 %uchanan mywiąc o swoich badaniach sfery publiczneM stwierdza Īe
w Äbadaniu etyki i ekonomii >«@ formalne ograniczenia swobyd zapisane w ryĪnych
dokumentach prawnych i w konstytucMi nigdy nie wystarczaMą aby zapewniü trwaáy
porządek spoáeczny ,stotny Mest rywnieĪ zestaw norm i standardyw etycznych mimo
Īe przyznaMmy iĪ formalne i nieformalne ograniczenia staMą siĊ ich substytutami przy
pewnych niewielkich korektach´ >%uchanan  s @
:edáug ) )ukuyamy instytucMe demokracMi i kapitalizmu dla prawidáowego
dziaáania muszą wspyáistnieü z okreĞlonymi wartoĞciami kulturowymi StabilnoĞü
i dostatek spoáeczeĔstwa postindustrialnego nie moĪe opieraü siĊ Medynie na prawie
umowie i gospodarczym racMonalizmie konieczne Mest wzmocnienie powszechną akceptacMą obopylnoĞci interesyw moralnym obowiązkiem sáuĪby spoáeczeĔstwu oraz
zaufaniem Autor mywi o wartoĞciach opartych raczeM na zaufaniu niĪ na cháodneM
kalkulacMi i okreĞla Me warunkiem VLQHTXDQRQ funkcMonowania systemu >)ukuyama
 s @
: związku z tym Īe paĔstwo staáo siĊ wielkim gestorem Ğrodkyw o ktyre wszyscy
zabiegaMą ± walcząc ze sobą ± Mest ono odpowiedzialne za walkĊ osáabiaMącą przede
wszystkim spoáeczeĔstwo obywatelskie ,stnienie spoáeczeĔstwa obywatelskiego Mest
warunkiem poprawnego funkcMonowania paĔstwa tymczasem to wáaĞnie paĔstwo
niszczy tĊ instytucMĊ :páyw rozrastaMących siĊ funkcMi paĔstwa na uwiąd spoáeczeĔstwa obywatelskiego zostaá MuĪ wczeĞnieM naleĪycie opisany przez )A +ayeka
>+ayek  s @ 3aĔstwo ktyre miaáo zapewniü áad spoáeczny sukcesywnie go
burzy gdyĪ doprowadza do walki grup interesu o paĔstwowe Ğrodki
- *ray ocenia Īe Ärząd bĊdzie naMlepieM wypeániaá swoMe obowiązki nie poprzez
dalszą rozbudowĊ rozpadaMącego siĊ paĔstwa opiekuĔczego ale poprzez demontowanie go i kierowanie Ğrodkyw na powryt do sfery prywatneM 5ząd o ograniczonych
uprawnieniach zawsze bĊdzie miaá konkretne obowiązki MeĞli chodzi o zmnieMszenie
ubystwa wspieranie oĞwiaty opieki zdrowotneM oraz ochronĊ wartoĞciowych tradycMi
kultury´ >*ray  s @
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5ola paĔstwa w zakresie budowania kapitaáu spoáecznego Mest bardzo odmiennie
widziana w ryĪnych teoriach -eĞli przyMąü Īe kapitaá spoáeczny Mest dobrem publicznym
to rzeczywiĞcie na paĔstwie spoczywa obowiązek Mego dostarczania Taki obowiązek
na paĔstwo Änakáada´ T +obbes -ednak - *ray ktyry z pewnoĞcią przeceniaá rolĊ
paĔstwa w kreowaniu instytucMi gospodarki rynkoweM uwaĪa Īe pomimo istnienia
takiego obowiązku i kolosalnego rozrostu swoich instytucMi paĔstwo nie wywiązuMe
siĊ z niego :edáug - *raya wspyáczesne paĔstwo zamiast dostarczaü dobra publiczne ± dostarcza prywatne 2becnie paĔstwo zaspokaMa przede wszystkim prywatne
preferencMe zorganizowanych grup interesu >*ray  s @
Noblista -0 %uchanan powoáuMąc siĊ na )A +ayeka rywnieĪ noblistĊ i na
Mego koncepcMĊ Äwielkiego spoáeczeĔstwa´ stwierdza Ä: áadzie moralnym ludzie
nie traktuMą interesyw innych Mak swoich wáasnych z wyMątkiem interesyw czáonkyw
naMbliĪszeM rodziny) ale zarazem nie traktuMą teĪ innych Mako wyrzutkyw moralnych
>«@ czyli Mako czĊĞci Ğwiata przyrody´ >%uchanan i inni  s ±@ =daniem
autora inne osoby istnieMą Mako partnerzy do przeprowadzenia wzaMemnie korzystnych
interakcMi w tym rywnieĪ wymiennych 5elacMe moralne charakteryzuMą siĊ wzaMemnym
szacunkiem i tolerancMą Ludzie przestrzegaMą zasad ktyre umoĪliwiaMą Mednakowe
traktowanie wszystkich w przeciwieĔstwie do oportunistycznego wykorzystania
i dyskryminacMi >%uchanan i inni  s @
NawiązuMąc do poMĊü uĪywanych przez +ayeka -0 %uchanan stawia retoryczne
pytanie o to czy Äáad moralny´ ktyry Mest uznawany za klasyczno-liberalny ideaá
mygá zostaü osiągniĊty na początku ;; wieku czy teĪ Mego realizacMa byáa realna
dopiero pod koniec stulecia Autor Mednoznacznie stwierdza Īe Äkapitaá spoáeczny
przeMawiaMący siĊ zarywno w normach zachowaĔ Mak i w postawach spoáecznych
ulegá bez wątpienia znaczneM erozMi w ciągu ;; wieku´ >%uchanan i inni 
s @ -0 %uchanan widzi niezbĊdnoĞü rywnolegáeM realizacMi transformacMi instytucMonalneM konieczneM do tworzenia bodĨcyw do odnowy i MednoczeĞnie potrzebĊ
odradzania ducha i poczucia wspylnego celu w spoáeczeĔstwie skáadaMącym siĊ
z wolnych obywateli
:arto przytoczyü opiniĊ Mednego z bardzieM znanych ekonomistyw zaMmuMących siĊ
ekonomią sektora publicznego w Stanach =Mednoczonych 5A 0usgraYe¶a rywnieĪ
laureata Nagrody Nobla ktyrego z pewnoĞcią nie moĪna posądziü o poglądy liberalne
Stwierdza on Īe ÄfunkcMą zasad Mest zapewnienie ram ograniczaMących zachowania
szkodliwe dla konstruktywnych interakcMi Mednostek w spoáeczeĔstwie lecz funkcMą
zasad Mest takĪe umoĪliwienie zaistnienia wywoáanie takich konstruktywnych interakcMi´ >%uchanan i inni  s @
3rybuMąc odpowiedzieü pytanie o to czy paĔstwo moĪe kreowaü kapitaá spoáeczny
Meszcze raz przytoczĊ opiniĊ ) )ukuyamy Ä5ządy paĔstw maMą moc by wdraĪaü
politykĊ nakierowaną na wykorzystanie kapitaáu spoáecznego ale ciągle sprawia im
trudnoĞü poznanie sposobu na Mego ponowne odbudowywanie´ >)ukuyama 
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s @ AnalizuMąc koncepcMĊ kapitaáu spoáecznego w kontekĞcie paĔstwa nie sposyb
nie zauwaĪyü Īe paĔstwo zbyt czĊsto Mest konsumentem kapitaáu spoáecznego natomiast sáabo wykorzystuMe swoMe moĪliwoĞci tworzenia infrastruktury spoáeczneM
w wyniku czego Mego poziom mygáby wzrastaü
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5easumuMąc MeĞli przyMmiemy Īe na kapitaá spoáeczny skáadaMą siĊ nieformalne
wartoĞci i normy etyczne a paĔstwo moĪe tworzyü Medynie normy prawne to w ten
sposyb otrzymamy negatywną odpowiedĨ na pierwsze pytanie postawione we wstĊpie
Natomiast paĔstwo ma moĪliwoĞci poĞrednie ± moĪe poprzez budowĊ infrastruktury
spoáeczneM edukacMa kultura nauka wymiar sprawiedliwoĞci) korzystnie oddziaáywaü na budowanie kapitaáu spoáecznego 2bowiązkiem paĔstwa Mest tworzenie
mechanizmyw ochronnych utrudniaMących zachowania oportunistyczne i sprzeczne
nie tylko z prawem ale i zasadami wspyáĪycia spoáecznego ± dobrymi obyczaMami
-eĞli prawo stanowione i system Mego egzekwowania chroni zasady wspyáĪycia spoáecznego ± poziom kapitaáu spoáecznego wzrasta w przeciwnym wypadku nastĊpuMe
Mego spadek
2dpowiedzą na drugie pytanie ± o kierunek oddziaáywania paĔstwa na istnieMący
zasyb kapitaáu ± są opinie cytowanych powyĪeM badaczy reprezentuMących poglądy
zarywno liberalne Mak i lewicowe Autorzy ci Mednoznacznie negatywnie oceniaMą
wpáyw realizowanych programyw socMalnych na wartoĞci i normy podzielane przez
poszczegylne spoáeczeĔstwa
Szeroki zakres Ğrodkyw Makimi dysponuMe paĔstwo oraz znaczna swoboda
w nakáadaniu podatkyw sprawiaMą Īe staMe siĊ ono konkurentem spoáeczeĔstwa obywatelskiego 2becnie wiĊkszoĞü rządyw o ile nie wszystkie odchodzi od koncepcMi
paĔstwa ograniczonego .onsekwencMą tego Mest deprecMacMa nieformalnych wartoĞci
i norm niezbĊdnych do prawidáowego funkcMonowania demokracMi i rynku
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7KesWDWeDQdsoFLDOFDSLWDO
The problems associated with social capital reTuire due to their releYance and short history that
this institution be compared with the enYironment in the broad sense The state and law are without
doubt institutions whose functioning is determined by social capital but the state can only indirectly
influence the leYel of social capital through creating social infrastructure :hen adopting a definition
of social capital as the external beneficial results of social and economic interactions in the form of
informal Yalues and ethical norms we do not take the state into account in this definition The institution
of ciYil society allows us to understand the relationship between social capital and the state and law)

