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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК НЕЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК СУЧАСНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

На основі вивчення економічної літератури і проведеного в статті емпіричного аналізу, існують підстави стверджу-
вати, що кількість і специфіка факторів, що впливають на економічне зростання в постіндустріальну епоху, розвиток
інформаційного суспільства та економіки основаної на знаннях виходять далеко за визначені неокласичною економіч-
ною теорією «традиційні» економічні фактори зростання (фізичний капітал та інші види капіталу, які використовують-
ся в процесі виробництва, природні ресурси, земля, праця, технічний прогрес). Стає очевидним, що з’явилися «нетра-
диційні», неекономічні фактори економічного зростання, які охоплюють невиробничі сфери. До недавнього часу ці
фактори не привертали уваги економістів, а відтак, вони недостатньо вияснені та обґрунтовані в економіці.
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ВСТУП
Упродовж останніх десятиліть у наукових роботах, публікаціях, як вітчизняних, так і західних

економістів все частіше з’являються ствердження щодо появи «нових» чинників, які впливають
на економічне зростання. Результати сучасних емпіричних досліджень дають підстави стверджу-
вати, що такі чинники, відрізняються значною мірою від «традиційних», усталених в економіці
факторів економічного зростання. Вони виходять далеко за межі мейнстріма неокласичної еконо-
мічної теорії та охоплюють сфери, які не привертали до недавнього часу уваги економістів. Дійсно,
суспільний розвиток гіпотетично призводить до розширення коло факторів економічного зрос-
тання, які залишаються недостатньо з’ясованими та обґрунтованими в економічній науці.

Про те, що сучасним чинникам економічного зростання притаманна «загадковість» звертає
увагу в своєму емпіричному дослідженні фінський економіст Рено Хєрппе [5, с. 1]. За його
підрахунками від 40% до 60 % чинників економічного зростання залишаються нез’ясовними з
причин їхньої невизначеності, непомітності та мінливості. Парадоксальною і незрозумілою є
наразі ситуація, в якій країни світу за наявності відносно однакових значень економічних по-
казників, які характеризують економічний потенціал, обсяги наявних запасів природних ре-
сурсів і капіталу, демонструють досить відмінні рівні ВВП, темпи економічного зростання та
інші економічні показники.

Аналіз цілої низки сучасних економічних джерел економічного зростання дає підстави ствер-
джувати, що фізичний капітал, як усталена в економіці форма капіталу, не відіграє вирішальну
роль в економічному зростанні. Нині в будь-якій країні світу все більшого впливу на економічне
зростання справляють неекономічні чинники до яких, зокрема, відносять соціальний капітал. Цей
феномен на рівні з такими традиційно визнаними базовими факторами, як праця, фінансовий
капітал, природні ресурси, підприємницькі здібності, значною мірою детермінує економічне зро-
стання. Сучасні реалії суспільного розвитку, які характеризуються частими фінансово-економіч-
ними кризами, ставлять все нові виклики, до найбільш важливих з яких відносять пошук нових
джерел сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної
економіки.

Написанню статті передувало вивчення автором результатів фундаментальних досліджень соц-
іального капіталу, поданих у цілій низці наукових робіт і публікацій, зокрема Г. Беккера, П. Бурд’є,
Г. Вестланда, П. Вілсона, О. Вільямсона, М. Вулкока, Д. Гаггіо, К. Грутаерта, Дж. Коулмена,
Д. Нараяна, Р. Патнема, Г. Свендсена, Р. Роуза, М. Шиффа, Б. Файна, П. Франкоіса, Ф. Фукуями,
Ф. Херрероса, Р. Хєрппе та ін.

Різні аспекти неекономічних факторів та соціального капіталу розглядалися в наукових робо-
тах російських дослідників, зокрема П.Л. Іпатова, О.Т. Конькова, О.О. Конєва, А.В. Ланцман,
Н.І. Ларіонової, Д.В. Меркулова, Д.Д. Попова, В.В. Радаєва, С.В. Ракші, О.М. Татарко, М.Я. Фей-
зби, С.А. Штирбул та ін.

Цінним і корисним для дослідження став доробок до розроблення сучасної теорії соціального
капіталу, зроблений такими вітчизняними науковцями і дослідниками, як Ю.М. Бажал, С.І. Бан-
дур, М.Є. Горожанкіна, В.М. Геєць, О.А. Грішнова, М.С. Дороніна, Є.С. Драгомірова, Ю.К. Зай-
цев, Е.М. Лібанова, Ю.Р. Мішин, О.О. Убейволк та ін.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У сучасних наукових працях і публікаціях, автори яких вказано вище, розглядається широке

коло питань, пов’язаних з соціальним капіталом. Незважаючи на те, сучасні неекономічні чинни-
ки, а саме соціальний капітал, їх особливості та значення в економічному зростанні залишаються
наразі недостатньо вивченим у вітчизняній економічній науці та практиці. В контексті викладено-
го вище актуалізується потреба у вивченні обраної автором теми дослідження та обґрунтовується
її вибір.

Метою і завданням дослідження статті є виявлення неекономічних факторів сучасного еконо-
мічного зростання та теоретичне обґрунтування зв’язку з ними соціального капіталу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Перш ніж безпосередньо перейти до здійснення аналізу, варто проаналізувати трактування

окремих понять дослідження, а саме значення слів: «фактор» — умова, рушійна сила будь-якого
процесу, явища; іншими словами це об’єкт, який своїм впливом змінює власні ознаки та (або)
ознаки інших об’єктів; «чинник» — умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що визна-
чає його характер або одну з основних рис; фактор. Оскільки проаналізовані поняття за своєю
сутністю та значенням є подібними, то вказані поняття розглядатимуться як синоніми. Разом з
тим, більш коректним для використання у даному дослідженні видається слово «чинник».

Під економічним зростанням розуміють збільшення сукупних обсягів виробництва та спожи-
вання економічних благ в окремо взятій країні за певний період часу. Економічне зростання вим-
ірюється, передусім, позитивною динамікою змін (темпами зростання або приросту) таких мак-
роекономічних показників, як валовий національний продукт (ВНП), валовий внутрішній про-
дукт (ВВП), національний дохід [3, с. 440]. Варто відмітити, що термін «економічне зростання»
та «економічний розвиток» співвідносяться між собою, як складова цілого та ціле. Вирізняють
такі види економічного зростання, як :прогресивне; стагнаційне; регресивне.

Поняття «соціальний капітал» автор пропонує розуміти систему соціальних зв’язків, контактів,
взаємовідносин між економічними агентами, індивідуумами, яка базується на нормах неофіційних
або соціальних (довіра, партнерство, визнані моральні цінності) та офіційних або правових (зако-
нодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, контракти тощо), які використовуються ними для
отримання конкурентних переваг (доступ до ресурсів, зменшення трансакційних витрат, обмін
інформацією тощо).

Здійснюючи короткий історичний екскурс ґенези факторів економічного зростання, слід відміти-
ти, що ще в ХV ст. у робота ранніх меркантилістів торгівельний і грошовий капітал розглядався,
як основний чинник «зростання багатства». У ХVIII ст. Адам Сміт, шотландський економіст, один
з основоположників сучасної економічної теорії, у своїх роботах розглядає працю фактором «доб-
робуту нації». Пізніше Жан-Батист Сей, французький економіст, представник класичної школи
політекономії, який був прихильником і популяризатором ідей А. Сміта виділив три фактори ви-
робництва : працю, капітал і землю («Теорія трьох факторів»).

К. Маркс і Ф. Енгельс в праці «Капітал» виокремили дві базових групи факторів виробництва
: працю (особисті) та засоби виробництва (речові). Вони зазначали, що «які б не були суспільні
форми виробництва, робітники та засоби виробництва завжди залишаються його факторами»,
для того, щоб щось виробляти ці фактори мають поєднатися [1, с. 43].

Відповідно до положень теорії економічного зростання, яка з’явилася наприкінці 30-х та на
початку 40-х рр. ХХ ст. є основний капітал, чисельність населення, розподіл робочої сили та
технічний прогрес. У 80-90-х рр. XX ст. в моделях економічного зростання фактори (недосконала
конкуренція, можливі зміни норми прибутку та ін.), які впливають на економічне зростання розг-
лядалися, як ендогенні (генеровані внутрішніми чинниками).

У традиційній неокласичній теорії зростання (neo-classical growth theory) важливого значення
також надається накопиченню капіталу (переважно основному капіталу), праці та технічному про-
гресу. Вважається, що механізми ринкового регулювання за умов повного використання капіталу та
ресурсів приводять економічну систему в стан рівноваги попиту і пропозиції. Накопичення ресурсів
і капіталу в обсягах, достатніх для забезпечення задоволення попиту у капіталовкладеннях, розгля-
далося базовим чинником зростання виробництва. Такі заощадження (гроші, фабрики, заводи, ус-
таткування тощо) є видимими, відчутними на дотик, мали невідкладно та безперешкодно втілюва-
тися в інвестиції. До середини 70-х рр. ХХ ст. особливий інтерес викликала модель економічного
зростання Роберта Солоу (the Solow economic growth model), в якій технічний прогрес розглядається
нарівні з капіталом і працею чинниками економічного зростання [6, с. 65–94].
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Найбільш відомими напрямами теорії економічного зростання є такі моделі зростання, як кей-
нсіанська, посткейнсіанська, неокласична та ін. Всі вони в цілому придають важливого значення
впливу на економічне зростання факторів, які мають безпосереднє відношення до традиційних
ресурсів виробництва — капіталу та праці. Ці та вказані вище фактори можна виокремити в еко-
номічні фактори економічного зростання (рис. 1).

ЕКОНОМІЧНІ
ФАКТОРИ:

 фізичний капітал;
 капітальні фонди;
 земля;
 природні ресурси;
 праця;
 технічний прогрес

НЕЕКОНОМІЧНІ
ФАКТОРИ:

 технологічний;
 людський капітал;
 екологічний;
 енергетично-
ресурсний;
 інформаційний;
 культурно-
релігійний;
 політико-
інституціональний

Економічне
зростання

Рис. 1. Діаграма класифікації базових факторів економічного зростання (Розроблено автором на базі
аналізу моделей економічного зростання та емпіричного досвіду)

Втім, упродовж останніх десятиліть в економічній літературі при поясненні та обґрунтуванні
сучасного економічного зростання все більше посилаються на існування «прогалин», невідомості.
Дійсно, пояснити темпи зростання ВВП виключно в межах «традиційних», економічних факторів
стає все складніше. Іншими словами, гіпотетично мають існувати інші, «нетрадиційні», «нееко-
номічні» детермінанти, що справляють вплив на економічне зростання. В межах дослідження,
здійснюваного в даній статті, зробимо спробу їх виявити, висвітлити їхню сутність і сучасні особ-
ливості впливу на зростання економіки.

У новій інституціональній економічній теорії, основоположниками якої є Д. Норт і Р. Томас,
економічне зростання асоціюється з накопиченням факторів зростання, освітою та інноваціями.
На думку прихильників цієї теорії, важливим чинником, що детермінує сучасне зростання, є інсти-
тути, як системи механізмів і правил, усталених у суспільстві, які впливають на накопичення
капіталу, стимулюють до праці, генерують та впроваджують нові ідеї. Інститути призначені для
забезпечення виконання цих механізмів і правил, а також для врегулювання норм поведінки, струк-
турування взаємодій між людьми [2, с. 69-91].

Як вже йшлося вище, інститути, формальні норми та неформальні правила поведінки є не-
від’ємними складовими соціальний капіталу. Іншими словами, відповідно до постулатів нової
інституціональної економічної теорії соціальний капітал є неекономічним чинником, який впли-
ває на економічне зростання.

Емпіричні знання та досвід, набуті автором, а також викладене вище дають йому змогу виок-
ремити та стисло охарактеризувати такі неекономічні фактори економічного зростання (рис. 1).
До економічних чинників економічного зростання відносять технологічний фактор, який пов’яза-
ний з новими видами продукції, патентами, тенденціями в науково-дослідних та дослідно-конст-
рукторських роботах тощо. Іншими словами, технології є результатом розумової праці, інвесту-
вання в людський капітал, які дають змогу значно розширити межі використання біологічних,
фізичних, хімічних та інших властивостей матерії в сфері матеріального виробництва. Впровад-
ження та використання безвідходних і низьковідходних технологій уможливлює утилізувати та
переробляти відходи, економно використовувати наявні обмежені ресурси. В медицині, харчовій
промисловості, сільському господарстві використання біотехнологій суттєво розширює можли-
вості цих галузей, сприяє життєдіяльності людини та ін. Сфери застосування сучасних технології
помітно розширюються, що призводить до появи нових понять, зокрема, інформаційно-телекому-
нікаційні технології, нанотехнології тощо.

Важливою неекономічною детермінантою сучасного економічного розвитку економічного зро-
стання є інформаційні потоки або інформаційний фактор. Постіндустріальна епоха еволюції еко-
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номіки базується на таких «трьох китах», як знання, наука, інформація. Інформація є «ядром»
сучасної економіки, яка її перетворення інформаційні продукти та послуги є об’єктом широкого
виробництва та споживання. Інформаційні потоки є цінним ресурсом, який детермінує в значній
мірі економічне зростання. Інформаційно-технологічний прогрес модифікував ведення бізнесу та
сучасне виробництво, призвів до ліквідацією проміжних ланок виробничого процесу. Передача
інформаційних потоків через мережу Інтернет прискорила швидкість укладання угод з поста-
чальниками сировини і покупцями готової продукції, відкрила можливість для надомної роботи
призводить до скорочення витрат, підвищує економічну ефективність. Інформація має нині важ-
ливе значення в економічному зростанні: вона є фактором виробництва, який дає змогу певною
мірою компенсувати обмеженість інших видів ресурсів.

Процеси інформатизації суспільства та глобалізації інформаційного простору тісно взаємопо-
в’язані зі створенням соціальних мереж, формуванням та розвитком соціального капіталу. Як відо-
мо, в соціальних мережах відбувається обмін інформаційними потоками, які з огляду на викладе-
не вище можна віднести до важливих ресурсів в економічній діяльності. Соціальні мережі є базо-
вою складовою соціального капіталу. А відтак, інформаційні потоки генеруються соціальним ка-
піталом, який в даному випадку можна розглядати неекономічним детермінантом економічного
зростання.

Інформаційний і технологічний фактори економічного зростання тісно пов’язані з людським
капіталом, носієм якого є людина, якій відводиться ключова роль серед інших факторів вироб-
ництва. Ще А. Сміт у своїх роботах показав, що не техніка (фізичний капітал), а людина (людсь-
кий капітал), її соціальні зв’язки і відносини (соціальний капітал) є рушійною силою економічно-
го зростання, а витрати в людину, а точніше в розвиток її здатності до праці є продуктивними.
Відомий сучасний американський економіст Г. Беккер економічно обґрунтував ефективність вкла-
день в людський капітал, довів, що інвестування в людину, в її освіту, здоров’я підвищує ефек-
тивність, продуктивність її праці та є чинником розвитку економіки. Дійсно, сучасні технології,
засоби виробництва створює людина, яка володіє відповідними науковими знаннями та якій відво-
диться ключова роль в управлінні високотехнологічними процесами. А відтак, людський капітал
є важливим фактором економічного зростання.

Упродовж останніх десятиліть помітно підвищується значимість ще одного неекономічного
чинника економічного зростання — екологічного. Це явище є закономірним, оскільки бурхливе
розширення масштабів використання технічних засобів виробництва призводить до підвищення
рівня забруднення навколишнього середовища. Екстенсивне нарощування темпів виробництва є
надмірним навантаженням на екологію, призводить до парникового ефекту, потепління, виник-
нення техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. Нині внаслідок недбалої господарської
діяльності в багатьох місцях планети можна спостерігати необоротну деградацію екології, яка
перетворює ці місця непридатними для безпечного проживання людини. Намагання економічних
агентів максимізувати прибутки шляхом збільшення обсягів промислового виробництва та ніве-
лювання екологічної безпеки вкрай негативно відображається на стані останньої — фауна і флора
спустошується. Надмірне екологічне навантаження, підвищення рівня аварійності у великих про-
мислових центрах, міських агломераціях призводить і до погіршення стану здоров’я їх мешканців,
відтоку кваліфікованих кадрів, підвищення рівнів безробіття, злочинності та ризику перетворен-
ня таких територій на депресивні. А відтак, сукупні природоохоронні видатки з державного та
місцевих бюджетів мають зростати та спрямовуватися на охорону навколишнього середовища, на
очищення повітряного і водного басейнів. Про важливість екологічного чинника на сучасному
етапі суспільного розвитку свідчить внесення екології на рівні з економічною та соціальною скла-
довими до трьох складових сталого розвитку.

Важливим фактором сучасного економічного зростання є енергетично-ресурсний. На ранніх
стадіях економічного розвитку цей чинник певною мірою нівелювався, оскільки основним дже-
релом механічної енергії, яку використовували у виробництві, була сила людини та тварин. З
розвитком механічних приладів, устаткування, сучасної техніки, які широко почали використову-
ватися на промислових підприємствах, потреба в споживанні енергії різко збільшилася. В умовах
індустріального розвитку підвищується попит на енергію, нарощування видобутку і виробництво
якої перетворюється у вирішальний чинник розширення масштабів виробництва та економічного
зростання. Оскільки запаси ресурсів є обмеженими та мають властивість закінчуватися, то це
призводить до додаткових витрат на пошуки та видобуток енергетичних ресурсів у важкодоступ-
них місцях. Варто також відмітити, що окремі економічно розвинуті держави, зокрема США,
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вдаються до здійснення зовнішньої політики, прихованого застосування сили, ведення військових
операцій, які спрямовані на отримання доступу до джерел енергії (нафта, газ та ін.), заволодіння
ними та широкого використання з метою підвищення темпів зростання національних економік.

Як свідчить світова практика, культурно-релігійний фактор також справляє значний вплив на
економічне зростання. Переконливим прикладом цього є китайський позитивний досвід Китайської
Народної Республіки щодо успішного проведення економічних реформ, розвитку ринкової еконо-
міки на базі культурно-релігійної концепції соціальних мереж ґвенсі (англ. — guanxi), яка є базо-
вою ідеєю, неформальною ідеологію китайського суспільства. Нині, як відомо, КНР демонструє
безпрецедентне в світі зростання темпів економічного зростання та лідерство в світі за цілою
низкою економічних показників. В основу даної концепції покладено динамічні міжособистісні
зв’язки та відносини в соціальних мережах. У контексті ведення китайськими підприємствами
бізнесу на внутрішніх і світових ринках філософія ґвенсі є, передусім, система таких важливих
культурно-релігійних цінностей, як морально-етичні почуття у міжособистісних відносинах, мо-
ральні зобов’язання підтримувати відносини, бездоганна ділова репутацію, престиж, соціальний
статус, сумлінність та ін. Джерелом виникнення концепції ґвенсі є конфуціанство, яке упродовж
2,5 тисячоліть є основою організації соціального устрою, формування національної ментальності,
свідомості та ведення способу життя китайців. Найважливішими цінностями конфуціанства є :
тісні взаємозв’язки та взаємовідносини між людьми, в сім’ї та в державі; почуття обов’язку; пова-
га та шанобливе ставлення до старших; благопристойність; довіра; любов до людей та ін. Зазна-
чені якості — це не тільки морально-культурними цінностями конфуціанства, вони є загальновиз-
наними у китайському суспільстві та на них сформована культура зв’язків ґвенсі. Саме на цих
цінностях китайської «традиційної моралі» базуються нині відносини в економіці, веденні підприє-
мницької діяльності та в інших сферах життєдіяльності суспільства КНР 4, с. 137-146].

До неекономічних детермінантів сучасного економічного розвитку слід віднести політико-інсти-
туціональний чинник. За своєю сутністю політичний фактор має природу «надбудови»: політики
визначають фіскально-бюджетну, податкову, цінову, митну, соціальну й інші види політики, які
впливають на господарську діяльність і сферу національної економіки в цілому. Політики на різних
рівнях управління державою здійснюють законодавче та нормативно-правове забезпечення гос-
подарсько-економічної діяльності через прийняття правових актів, здійснення контролю за їх ви-
конанням. Інституціональний фактор економічного зростання характеризується тим, що в межах
системи інститутів держави здійснюється реалізація відповідних правових актів, економічної та
іншої політики, а також визначаються пріоритетні напрями її розвитку. Як правило, ці питання
відносяться до компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Питання за-
безпечення законності в дотриманні та виконанні встановлених правовими актами норм, які рег-
ламентують господарсько-економічну діяльність, ринкові відносини, умови функціонування рин-
ку, взаємовідносини між економічними агентами віднесено до компетенції системи правоохорон-
них та судових органів влади. Політико-інституціональний чинник у значній мірі детермінує тем-
пи економічного зростання, оскільки від ефективності діяльності інститутів держави залежить і
розвиток національної економіки.

Інститути та формальні норми, які регламентують економіко-господарську діяльність, є не-
від’ємними складовими соціального капіталу. Громадянське суспільство, яке покликане здійсню-
вати громадський контроль за діяльністю політиків та інститутів держави (органів державного
управління), також є складовою соціального капіталу. Оскільки громадянське суспільство — це,
передусім, соціальні мережі (громадські об’єднання громадян, профспілки, політичні партії та
ін.), в яких формуються та розвивається позитивний соціальний капітал.

Резюмуючи результати здійсненого вище емпіричного аналізу, можна стверджувати, що кількість
чинників, які впливають на економічний розвиток, виходить за межі визначених положеннями
неокласичної теорії зростання економічних, «традиційних» факторів (фізичний капітал, праця,
земля, капітальні фонди та ін.) економічного зростання в значній мірі та охоплює такі нееко-
номічні, «нетрадиційні» фактори, які залишалися до недавнього часу за межами інтересів еко-
номістів, як технологічний, інформаційний, екологічний, енергетично-ресурсний, культурно-рел-
ігійний, політико-інституціональний та ін.

Посилаючись на результати проведеного вище аналізу, економічні та неекономічні чинники
економічного зростання є взаємопов’язаними між собою, а відтак, їх слід аналізувати, оцінювати
не окремо один від одного, а в сув’язі. Зрозуміло, що між досліджуваними чинниками є відмінності,
які за природою, характером і часовими вимірами окупності можна розглядати умовними.
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ВИСНОВКИ
1. Виявлено, що неекономічні чинники економічного розвитку, до яких, зокрема, віднесено

інформаційний, культурно-релігійний і політико-інституціональний (виділено жирним шрифтом
на рис. 1) є складовими соціального капіталу, а саме:

 інформаційний чинник — в соціальних мережах здійснюється обмін інформаційними ресур-
сами, що, як зазначалося, вище, є важливою перевагою соціального капіталу, який накопичується
на реалізуються через членство в цих мережах;

 культурно-релігійний чинник — «неписані» релігійно-культурні правила, неформальні (соц-
іальні) норми, суспільні традиції, моральні цінності є елементами соціального капіталу;

 політико-інституціональний чинник, який включає в себе інститути та відносини між ними,
які врегульовують певною політикою, також елементами соціального капіталу.

Соціальному капіталу, як і неекономічним факторам економічного розвитку в цілому, прита-
манні вказані вище недоліки, якщо розглядати через призму економічної науки: невиробничі фак-
тори економічного розвитку; труднощі у вимірюванні та оцінюванні економічними показниками;
недостатньо узгоджуються з економічними категоріями; залишаються недостатньо досліджени-
ми в економіці.
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