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Sociālais kapitāls: koncepcija, īpatnības un ietekme uz mikro-makro 
ekonomisko izaugsmi 

Lekcijas struktūra: 

 sociālā kapitāla definīcijas;  
 formas, veidi un dimensijas, to ietekmes pozitīvie un 

negatīvie aspekti; 
 sociālā kapitāla salīdzinājums ar citiem kapitāla 

veidiem;  
 Sociālā kapitāla loma reģionu attīstībā – Latvijas 

piemērs 
 



 
 

Sociālais kapitāls: koncepcija, īpatnības un ietekme uz mikro-makro 
ekonomisko izaugsmi 

Sociālā kapitāla definīcijas 

 „Sociālais kapitāls (angliski social capital) ir 
būtiskās priekšrocības, ko indivīdam, ģimenei 
vai grupai dod labāki kontakti.” [1]  

 
 
 
[1] Zīverte, L., Austers, I., Zilinska, Dz. Sabiedriskie tīkli kā drošumspējas faktors. Izdots 

LATVIJA. Pārskats par tautas attīstību. Cilvēkdrošība. -  Rīga: UNDP, 2003. – 82. - 
97. lpp. 

http://wzus.ask.com/r?t=p&d=us&s=a&c=p&l=dir&o=0&sv=0a300515&ip=51c62578&id=C70F5935072948C284C16B0D79BA2665&q=network&p=1&qs=2072&ac=30&g=1a01xMHDuIWkKJ&en=js&io=8&ep=&eo=&b=img&bc=&br=&tp=d&ec=16&pt=JS thumbnail&ex=&url=http://hosting.applelinks.com/network.shtml&u=http://images.ask.com/fr?q=network&desturi=http://hosting.applelinks.com/network.shtml&fm=i&ac=30&ftURI=http://images.ask.com/fr?q=network&desturi=http://hosting.applelinks.com/network.shtml&imagesrc=http://hosting.applelinks.com/images/network.jpg&thumbsrc=http://65.214.37.88/ts?t=8827183835930739296&thumbuselocalisedstatic=false&fn=network.jpg&f=2&fm=i&ftbURI=http://images.ask.com/pictures?q=network&page=1&qt=0
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Sociālā kapitāla definīciju iedalījums: 

1.) Sabiedriskais labums 
2.) Privātais labums 
3.) Apvienotā pieeja 
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Piemēri: Sociālais kapitāls sabiedrības 
līmenī 
 „cilvēku spēja strādāt kopā grupās un 

organizācijās kopīgu mērķu sasniegšanai” 
(Fukuyama, 1995) 

 
 „sociālais kapitāls attiecas uz sociālo 

organizāciju iezīmēm, tādām kā 
uzticēšanās, normas un sadarbības tīkli, 
kas var uzlabot sabiedrības produktivitāti, 
atvieglojot saskaņotu darbību” (Putnam, 
1993)   
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ekonomisko izaugsmi 

Piemēri: Sociālais kapitāls indivīdu 
līmenī 
 „draugi, kolēģi un vispārīgāki kontakti, kas 

sniedz iespēju izmantot jūsu finansiālo un 
cilvēkkapitālu” (Burt, 1992) 

 “spēlētāju spēja nodrošināt sev labumu 
ņemot dalību sabiedriskajos tīklos un citās 
sociālajās struktūrās” (Portes, 1998) 

 „sociālajās struktūrās iestiprinātie resursi, kas 
tiek sasniegti un/vai mobilizēti mērķtiecīgā 
darbībā” (Lin, 2002) 
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Piemēri: apvienotā pieeja 

 „reālo un potenciālo resursu apkopojums, kas 
ir saistīti ar vairāk vai mazāk institucionalizēta 
savstarpējās pazīšanās un atzīšanas ilgstoša 
sadarbības tīkla uzturēšanu” (Bourdieu, 
1985) 

 „reālo un potenciālo resursu summa, kas ir 
iestiprināti, pieejami un iegūstami indivīdu vai 
sociālo vienību attiecību sabiedriskajos 
tīklos.” (Nahapiet & Ghoshal, 1998) 
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Sociālā kapitāla dimensijas: 

Strukturālā 
(sociālie tīkli)  

Attiecību 
(uzticēšanās) 

Kognitīvā 
(vērtības)  

http://wzus.ask.com/r?t=p&d=us&s=a&c=p&l=dir&o=0&sv=0a30050f&ip=51c62578&id=E58B6695C74C42257CB99CA71D8EF4DB&q=entrepreneurship&p=1&qs=31&ac=35&g=6251%B9ewmlgc9&en=js&io=6&ep=&eo=&b=img&bc=&br=&tp=d&ec=16&pt=JS thumbnail&ex=&url=http://www.colinamiddle.org/Pages/extracurric.html&u=http://images.ask.com/fr?q=entrepreneurship&desturi=http://www.colinamiddle.org/Pages/extracurric.html&fm=i&ac=35&ftURI=http://images.ask.com/fr?q=entrepreneurship&desturi=http://www.colinamiddle.org/Pages/extracurric.html&imagesrc=http://www.colinamiddle.org/Media/entrepreneurship-2.gif&thumbsrc=http://65.214.37.88/ts?t=5553330885754762876&thumbuselocalisedstatic=false&fn=entrepreneurship-2.gif&f=2&fm=i&ftbURI=http://images.ask.com/pictures?q=entrepreneurship&page=1&qt=0
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Uzticēšanās veidi: 

 vispārināta uzticēšanās (generalized 
trust)  

 personificēta uzticēšanās (personalized 
trust) 
 

 

http://wzus.ask.com/r?t=p&d=us&s=a&c=p&l=dir&o=0&sv=0a300528&ip=51c62578&id=87B64AD5BBE17F82EFAF05F79FC6C8F5&q=trust&p=1&qs=31&ac=28&g=09ad%xSVycdKyM&en=js&io=1&ep=&eo=&b=img&bc=&br=&tp=d&ec=16&pt=JS thumbnail&ex=&url=http://www.empire.net/~merlin/trust.htm&u=http://images.ask.com/fr?q=trust&desturi=http://www.empire.net/~merlin/trust.htm&fm=i&ac=28&ftURI=http://images.ask.com/fr?q=trust&desturi=http://www.empire.net/~merlin/trust.htm&imagesrc=http://www.empire.net/~merlin/images/trust.JPG&thumbsrc=http://65.214.37.88/ts?t=9354992187221331336&thumbuselocalisedstatic=false&fn=trust.JPG&f=2&fm=i&ftbURI=http://images.ask.com/pictures?q=trust&page=1&qt=0
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Salīdzinot ar citiem kapitāla veidiem: 

 Sociālais kapitāls ir ilgtermiņa līdzeklis, kurā 
var tikt investēti resursi ar mērķi gūt virkni 
labumu nākotnē. 

Tomēr: 
ieguldījums sociālajā kapitālā ir riskantāks  
un raksturojas ar nenoteiktu atmaksas termiņu  
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Svarīgākās sociālā kapitāla 
“dividendes”:  

 Informācija,  
 Ietekme, 
 Emocionālā 

apmierinātība   

http://wzus.ask.com/r?t=p&d=us&s=a&c=p&l=dir&o=0&ld=3132&sv=0a300529&ip=51c62578&id=9152ADAF82D1F60AE6F6886276283D1F&q=informations&p=2&qs=31&ac=24&g=2857B4duEuXiGp&en=js&io=0&ep=&eo=&b=img&bc=&br=&tp=d&ec=16&pt=JS thumbnail&ex=&url=http://www.stakes.fi/promise/book/de/pr00intr.htm&u=http://images.ask.com/fr?q=informations&desturi=http://www.stakes.fi/promise/book/de/pr00intr.htm&fm=i&ac=24&ftURI=http://images.ask.com/fr?q=informations&desturi=http://www.stakes.fi/promise/book/de/pr00intr.htm&imagesrc=http://www.stakes.fi/promise/pictures/pr03-1a.gif&thumbsrc=http://65.214.37.88/ts?t=15560474170655819078&thumbuselocalisedstatic=false&fn=pr03-1a.gif&f=2&fm=i&ftbURI=http://images.ask.com/pictures?q=informations&page=2&qt=0


Sociālo tīklu teorijas:  

Analīzes instrumenti un atšķirīgie 
pētniecības līmeņi  
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Sociālo tīklu teorijas attīstība 

 Triādu pētniecība (Simmel (1955 trans.)) 
 Sociometrija (Moreno (1953)) 
 70jos un 80jos strauja tīklu analīzes 

metodoloģijas attīstība (UCINET) 
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Tīklu veidi, svarīgākās īpašības un 
mērīšanas iespējas 
 Tīkls ir attiecību sistēma (sakari) starp atsevišķiem 

elementiem (punktiem).  
 Attiecības bieži vien ir svarīgākas uzvedības noteicējas, 

salīdzinot ar punktu īpašībām (piem. cilvēku 
psiholoģiskajām vai demogrāfiskajām īpašībām). 

 “Sometimes it is more important who you know than 
what you know.” 

 Svarīgas ir ne tikai tiešās attiecības (sakari starp 
punktiem), bet arī kopējā attiecību struktūra tīklā.  

 Tīkla koncepcija ir pielietojama jebkurā analīzes līmenī  
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Sociālā kapitāla loma reģionu 
attīstībā  

Latvijas piemērs 
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Sociālā kapitāla formas Pozitīvie iznākumi  Negatīvie iznākumi  

Strukturālais 
 
 
 
 

Attiecību 
 
 
 
 

Kognitīvais 

Informācija 
 
 
 
 

Vara; ietekme; 
kontrole 

 
 
 

Solidaritāte 

Izslēgšana; negodīga 
konkurence 

 
 
 
 

Neuzticība formālajām 
institūcijām 

 
 
 
 

Morāles normu un 
standartu mazināšanās 

 
 
 
 
 











Civilā iesaistīšanās Latvijā – normas 
neatbilst realitātei   
 76.7% respondentu Latvijā uzskata, ka 

piedalīties vēlēšanās ir ļoti svarīgi 
 Vēlētāju skaits pēdējās saeimas vēlēšanās – 
60.9% (2006), 63.1% (2010), 59.4% (2011),  
Un vēl zemāks pašvaldību vēlēšanās  -  
52.8% (2005), 53.8% (2009), 46.0% (2013). 
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Neuzticība formālajām institūcjām :  

Tikai 15.4% piekrīt apgalvojumam:  «Pašreizējā nodokļu sistēma 
Latvijā ir godīga pret mani un manu ģimeni» 
 
77 % pilnībā vai daļēji nepiekrīt apgalvojumam «Kopumā 
nodokļu sadale Latvijā ir godīga» 
 
Bezspēcība formālo institūciju priekšā - 29.6% respondentu 
norāda, ka viņu spēja ietekmēt valdības likumus ir «diezgan 
maza», un 58.1%  - “ļoti maza”  



Paldies par uzmanību!  

Jautājumi?  
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