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Wstêp
Celem artyku³u jest omówienie znaczenia zaufania jako wartoœci
spo³eczno-ekonomicznej, która wspiera lub ogranicza sprawne funkcjonowanie przedsiêbiorstwa. Przedsiêbiorstwo realizuje swoje cele, dzia³aj¹c w danym otoczeniu (szczególnie spo³ecznym, ekonomicznym i prawnym), które mo¿e byæ przyjazne i inspiruj¹ce lub nie¿yczliwe i zbyt
ryzykowne. W artykule scharakteryzowano rodzaje zaufania, porównuj¹c uwarunkowania prowadzenia biznesu w Polsce i na œwiecie.
Przedstawiono istotê kapita³u spo³ecznego oraz zaufania jako g³ównej kategorii tego kapita³u, a nastêpnie omówiono rolê i znaczenie zaufania w funkcjonowaniu przedsiêbiorstw. Zwrócono uwagê na koszty
transakcyjne i zagadnienie reputacji, równie¿ w aspekcie empirycznym.
Nastêpnie przedstawiono aktualne wyniki badañ dotycz¹ce zaufania
personalnego, zaufania do biznesu i zaufania do instytucji publicznych.
Poziom zaufania w Polsce zanalizowano na tle miêdzynarodowym oraz
w ujêciu historycznym, wyznaczaj¹c liniê trendu na przysz³oœæ. Ponadto
poszukiwano rozwi¹zañ, w jaki sposób mo¿na poprawiæ i przyœpieszyæ
rozwój kapita³u spo³ecznego w Polsce.

1. Kapita³ spo³eczny i zaufanie a koszty transakcyjne
Kapita³ spo³eczny nale¿y rozumieæ, jak sugeruj¹ Bourdieu, Fukuyama i Putman, jako zbiór relacji spo³ecznych, które mog¹ prowadziæ do
sukcesu spo³ecznego [Dzwoñczyk, 2009, s. 81–94]. Aby by³o to mo¿liwe,
relacje spo³eczne musz¹ opieraæ siê na zaufaniu, moralnoœci, lojalnoœci,
wzajemnoœci, solidarnoœci, szacunku, ¿yczliwoœci i sprawiedliwoœci
[Sztompka, 2016, s. 1–3]. Kapita³ spo³eczny dotyczy umiejêtnoœci wspó³pracy (w ramach grup i organizacji) zwiêkszaj¹cych sprawnoœæ funkcjonowania instytucji. Kapita³ spo³eczny jest czynnikiem maj¹cym wp³yw na
wzrost dobrobytu spo³ecznego poprzez zwiêkszenie aktywnoœci gospodarczej. Kapita³ ten pozwala na wymianê dóbr, zasobów, a tak¿e na
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tworzenie nowych organizacji gospodarczych. Jest on gwarantem stabilizacji rynku. Pozwala te¿ na rozwijanie przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw [Krzyminiewska, 2003, s. 227].
Spoistoœæ relacji i wiêzi miêdzyludzkie s¹ istot¹ gospodarki. Tworz¹
potencja³ rozwi¹zywania problemów spo³ecznych i ekonomicznych. Dlatego tak istotne jest rozpowszechnienie ogólnej œwiadomoœci znaczenia
kapita³u spo³ecznego w rozwoju gospodarczym, zarówno pojedynczych
przedsiêbiorstw, jak i ca³ego kraju. Najlepszym predykatorem wiêzi spo³ecznych jest bliskoœæ emocjonalna partnerów przejawiaj¹ca siê we wzajemnym poleganiu na sobie i ufaniu sobie nawzajem [Growiec, 20011,
s. 35]. Brak zaufania prowadzi do krytycznej sytuacji, w której jednostki
i organizacje nie funkcjonuj¹ w przestrzeni spo³ecznej w sposób efektywny [Konopka, 2015, s. 26]. Zaufanie pojmuje siê jako g³ówn¹ wartoœæ organizacyjn¹, której osi¹ganie wymaga silnych podstaw etycznych. Wartoœæ
ta wp³ywa na wyniki ekonomiczne i powinna byæ przedmiotem trwa³ych
pragnieñ i dzia³añ. Zaufanie jest wiar¹ w to, ¿e nikt nie bêdzie dzia³a³ na
szkodê organizacji, ale w sposób dla niej korzystny i przewidywalny,
zgodnie z przyjêtymi normami [KoŸmiñski, 2004, s. 114].
W relacjach biznesowych partnerzy kszta³tuj¹ postawy zaufania wobec siebie i te relacje przekazuj¹ wzajemnie. Gdy partnerzy biznesowi
ufaj¹ sobie, wówczas relacje miêdzy nimi s¹ du¿o bardziej p³ynne, szybsze, a w konsekwencji tañsze. Maj¹c pewnoœæ, ¿e druga strona wywi¹¿e
siê z warunków umowy, mo¿na wyeliminowaæ wszelkie koszty zwi¹zane
z transakcj¹. Koszty transakcyjne pojawiaj¹ siê w czasie procesu gospodarczego. S¹ to koszty zwi¹zane z obs³ug¹ bankow¹, prawn¹, ksiêgow¹
oraz ubezpieczeniami, sprzeda¿¹ hurtow¹ i detaliczn¹, badaniem rynku
i sprawdzaniem wiarygodnoœci drugiej strony. Spo³eczeñstwa charakteryzuj¹ce siê niskim zaufaniem maj¹ wy¿sze koszty transakcji zwi¹zane
z monitorowaniem, egzekwowaniem i ochron¹ umów. Partnerzy, którzy
ufaj¹ sobie, nie marnuj¹ czasu i œrodków pieniê¿nych na ochronê swoich
praw maj¹tkowych. Polega to miêdzy innymi na skróceniu czasu negocjacji i ³atwiejszym porozumiewaniu siê stron. Mniejsza jest równie¿
potrzeba monitoringu na etapie realizacji umowy. W koñcowym efekcie
skutkuje to ni¿szymi kosztami funkcjonowania biznesu. Zaufanie i doœwiadczenie zabezpiecza nabywcê, ¿e uzgodnione parametry dostawy
bêd¹ zrealizowane, zaœ dostawca otrzyma zap³atê w ustalonym terminie.
Partnerzy zwracaj¹ uwagê na interesy drugiej strony i dbaj¹ o jakoœæ
dwustronnej wspó³pracy [Lin, 2001, s. 147].
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P. Sztompka [2007, s. 69–70] twierdzi, ¿e „zaufanie jest zak³adem
podejmowanym na temat niepewnych, przysz³ych dzia³añ innych ludzi”.
Zaufanie zdecydowanie wi¹¿e siê z postaw¹ wobec przysz³oœci. Oznacza
ono wiêksze prawdopodobieñstwo dotrzymywania zobowi¹zañ, a jest to
czynnik, który stymuluje wzrost przedsiêbiorczoœci, wyzwala inicjatywê
i pobudza aktywnoœæ jednostek [Domañski, 2014, s. 8]. Zale¿noœæ miêdzy
zaufaniem spo³ecznym a innowacyjnoœci¹ gospodarki potwierdza wysoki wspó³czynnik korelacji Pearsona na poziomie 0,71, oszacowany przez
Strychalsk¹-Rudzewicz i Rudzewicza [2014, s. 41–48].

2. Zaufanie jako podstawa reputacji przedsiêbiorstwa
Henry Ford powiedzia³ kiedyœ: „Nie mo¿esz zbudowaæ reputacji na
tym, co zamierzasz zrobiæ”. Podobnego zdania by³ Warren Buffet, który
stwierdzi³: „Je¿eli stracisz dolary firmy z powodu z³ych decyzji, zrozumiem to. Jeœli zniszczysz jej reputacjê, bêdê bezwzglêdny” [cyt. za: D¹browski, 2010, s. 9].
Reputacja stanowi cenny zasób przedsiêbiorstwa, okreœla poziom zaufania, jakim firma obdarzana jest przez klientów, pracowników, inwestorów, kontrahentów oraz inne podmioty, od których zale¿y jej bezpieczeñstwo i pomyœlny rozwój. Skoro reputacja jest tak wa¿na, to istotn¹
kwesti¹ musi byæ pytanie, jakie czynniki j¹ kszta³tuj¹ i w jakim stopniu.
OdpowiedŸ przynosz¹ wyniki badañ z 2011 r. przeprowadzone na próbie
5075 osób z 23 krajów (rysunek 1). Najwa¿niejszym czynnikiem przes¹dzaj¹cym o reputacji firmy, a tym samym o jej zdolnoœci do generowania zaufania, jest jakoœæ oferowanych przez ni¹ produktów i/lub us³ug. Na
drugiej pozycji ex aequo uplasowa³y siê przejrzyste i szczere praktyki biznesowe przedsiêbiorstwa oraz wizerunek firmy godnej zaufania. Czwartym
istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na reputacjê jest dobre traktowanie
pracowników, które dotyczy zaufania w relacji pracodawca–pracownik.
Na rysunku 2 zaprezentowano wyniki badania, czy zaufanie mo¿e
zmniejszyæ wp³yw z³ych wiadomoœci o firmie. OdpowiedŸ jest jednoznacznie pozytywna, poniewa¿ ponad po³owa ankietowanych (57%)
uwierzy w negatywne informacje o firmie, której nie ufaj¹, po zapoznaniu
siê z nimi tylko raz lub dwa razy. Jednak gdy firma jest zaufana, jedynie
25% badanych jest sk³onnych uwierzyæ w negatywne informacje po us³yszeniu ich raz lub dwa razy. Podobna zale¿noœæ wystêpuje w przypadku
pozytywnych informacji. Z du¿o mniejsz¹ wiar¹ badani podchodz¹ do
dobrych informacji o niezaufanej firmie. Te wyniki daj¹ silny bodziec do
tworzenia fundamentów zaufania w przedsiêbiorstwie.
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Rysunek 1. Najwa¿niejsze czynniki wp³ywaj¹ce na reputacjê firmy

ród³o: Ppracowanie w³asne na postawie [Edelman Trust Barometer 2011 Findings].

Rysunek 2. Wp³yw poziomu zaufania na sk³onnoœæ do wiary w pozytywne
i negatywne informacje o przedsiêbiorstwie

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Edelman Trust Barometer 2011 Findings].

3. Zaufanie interpersonalne
Obecny dynamiczny rozwój techniki, technologii i dostêpnoœci informacji obliguje spo³eczeñstwo do wzajemnej ufnoœci. Wed³ug European
Social Survey w 2014 r. Polska plasowa³a siê na jednej z najni¿szych
w Europie pozycji pod wzglêdem zaufania spo³ecznego (rysunek 3). Niespe³na 16% Polaków powy¿ej 18 roku ¿ycia deklarowa³o, ¿e ufa innym
ludziom. Od krajów skandynawskich, gdzie zaufanie siêga³o 70% w Danii
i 66% w Finlandii, Polskê dzieli ogromny dystans. W Polsce z opini¹, ¿e
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wiêkszoœci ludzi mo¿na ufaæ, zgadza³o siê ponad cztery razy mniej osób
ni¿ w przypadku Danii, Finlandii i Norwegii.
Rysunek 3. Zaufanie interpersonalne w przekroju miêdzynarodowym w roku
2014

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [European Social Survey, 2014].

W Diagnozie spo³ecznej [Czapiñski, Panek, 2015, s. 333–334] z 2015 r.
uzyskano podobne wyniki. Poziom zaufania w Polsce przez kilkanaœcie
ostatnich lat niewiele siê zmieni³ (rysunek 4). Zak³adaj¹c, ¿e wysoki poziom kapita³u spo³ecznego jest istot¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego,
zdolnego do rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, mo¿na pesymistycznie s¹dziæ, ¿e Polska z bardzo niskim wskaŸnikiem zaufania nie ma najlepszych perspektyw na przysz³oœæ. Natomiast
mimo niskiego poziomu zaufania mo¿na zauwa¿yæ pozytywne tendencje. W stosunku do roku 2003 poziom zaufania (10,5%) wzrós³ o 50%,
w 2015 r. osi¹gaj¹c poziom 15%. Wzrost zaufania jest oczywiœcie zauwa¿alnie wysoki, jednak obliczony z bardzo niskiej wielkoœci bazowej. Zjawisko to nale¿y oceniæ bardzo pozytywnie, aczkolwiek osi¹gniêcie poziomu krajów skandynawskich jest przy tym tempie wzrostu zapewne kwesti¹
kilku pokoleñ.
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Rysunek 4. Zaufanie interpersonalne w Polsce w latach 2003–2015

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Czapiñski, Panek, 2015, s. 334].

4. Zaufanie do biznesu
Poziom zaufania interpersonalnego mo¿e wp³ywaæ na zaufanie do
biznesu. Na rysunku 5 przedstawiono wyniki okreœlaj¹ce zaufanie instytucjonalne do biznesu w wybranych pañstwach. Wysokie zaufanie do biznesu jest domen¹ krajów azjatyckich i Ameryki Pó³nocnej. W zaprezentowanym rankingu liderem s¹ Chiny i Emiraty Arabskie, a dalej Kanada
i Stany Zjednoczone. Kolejne miejsca zajmuj¹ ju¿ z regu³y wy³¹cznie kraje
europejskie, wœród których niechlubna pozycja przypad³a Polsce oraz
Rosji. Te postkomunistyczne kraje charakteryzuj¹ siê dwukrotnie ni¿szym zaufaniem do biznesu ni¿ wymieniona czo³ówka.
Rysunek 5. Zaufanie do biznesu w przekroju miêdzynarodowym w roku 2016

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Edelman Trust Barometer 2016].
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O ograniczonej otwartoœci Polaków mo¿na mówiæ nie tylko w aspekcie personalnym, ale równie¿ w przypadku zaufania w relacjach biznesowych. Przekonanie, ¿e zaufanie do partnerów w interesach jest op³acalne,
wyra¿a mniej wiêcej jedna trzecia ankietowanych (rysunek 6). Zaufanie
jest stosunkowo niskie i musi odbijaæ siê na wynikach ekonomicznych
przedsiêbiorstw. Przedsiêbiorcy mo¿e nawet nie zdaj¹ sobie sprawy, jak
du¿e koszty alternatywne ponosz¹ z tego powodu. W latach 2002–2012
opinie na temat zaufania w biznesie charakteryzowa³y siê coraz wiêksz¹
otwartoœci¹ na partnerów biznesowych. W tym czasie odsetek osób wyra¿aj¹cych zaufanie do partnerów w interesach wzrós³ o 14 punktów (z 24%
do 38%). By³ to wzrost niemal o 60%. Rok 2014 pogorszy³ warunki prowadzenia biznesu i przyniós³ wyraŸny spadek zaufania o 5 p.p. Ogólnie
mimo wszystko w Polsce tendencja jest ci¹gle wzrostowa.
Rysunek 6. Zaufanie do biznesu w Polsce w latach 2002–2014

ród³o: Opracowanie w³asne na postawie [Boguszewski, 2014, s. 7].

Niski poziom zaufania w biznesie uwidocznia siê równie¿ w niskiej
przynale¿noœci organizacyjnej przedsiêbiorców (jedynie oko³o 20% spoœród nich nale¿y do ró¿nego rodzaju stowarzyszeñ bran¿owych i izb)
oraz wyraŸnej niechêci (ponad 60% przedsiêbiorców) do bycia cz³onkiem
jakiejkolwiek formalnej organizacji [Herman, 2015, s. 51].

5. Zaufanie do instytucji publicznych
Bez wzajemnego zaufania ludzi do siebie – zarówno znajomych, jak
i obcych – nie ma mo¿liwoœci tworzenia wspólnot i wspó³dzia³ania, budowania relacji i skutecznego dbania o wspólne interesy. Klimat zaufania
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sprzyja w walce z inflacj¹, powoduje wzrost inwestycji i PKB [Bugdol,
2010, s. 41–42]. Wa¿n¹ rolê w budowaniu zaufania pe³ni równie¿ pañstwo
i instytucje publiczne. G³ównym zadaniem instytucji pañstwa jest stworzenie wszystkim obywatelom warunków do swobodnego prowadzenia
dzia³alnoœci, poprzez uproszczenie skomplikowanych procedur, ograniczenie iloœci instytucji kontroluj¹cych, uproszczenie systemu podatkowego,
zmniejszenie biurokracji. Zaufanie do instytucji publicznych i aparatu pañstwowej administracji jest tym wy¿sze, im wiêksza jest sprawnoœæ dzia³ania tej infrastruktury. Otoczenie prawno-instytucjonalne oddzia³uje na
oczekiwania, nastroje, postawy i zaufanie biznesowe przedsiêbiorców.
Przeciwdzia³a ono zachowaniom korupcyjnym, przerostom biurokracji,
egoizmowi i nadmiernej chciwoœci [Herman, Konopka, 2013, s. 491].
Na podstawie reprezentatywnych badañ zamieszczonych w Diagnozie spo³ecznej 2015 mo¿na przeœledziæ zaufanie do konkretnych instytucji
¿ycia publicznego w Polsce w roku 2015. Oczywiœcie, zgodnie z wczeœniejszymi analizami nie mog³o byæ ono wysokie (tablica 1). Liderem braku
zaufania jest ZUS. Niewiele lepsz¹ opiniê maj¹ towarzystwa ubezpieczeniowe i banki komercyjne. Wszystkie analizowane podmioty maj¹ problem z uzyskaniem wyraŸnego zaufania. Stosunkowo du¿ym zaufaniem
charakteryzuje siê jedynie NBP (chocia¿ to jedynie 13,6%). Wiêkszoœæ pozosta³ych instytucji jest obdarzona zaufaniem jedynie przez kilka procent
badanych. S³abe b¹dŸ umiarkowane zaufanie do instytucji publicznych
œwiadczy o s³aboœci pañstwa i spo³eczeñstwa.
Tablica 1. Zaufanie do wybranych instytucji publicznych w Polsce w roku 2015
Stopieñ zaufania (%)
Instytucja

umiarkowany

du¿y

brak

nie mam
zdania

³¹cznie

Banki komercyjne

5,1

38,9

25,6

30,4

100

Zak³ady ubezpieczeñ
¿yciowych

1,9

33,5

31,8

32,8

100

Zak³ady ubezpieczeñ
maj¹tkowych

1,6

29,4

31,7

37,3

100

1

15

28,2

55,8

100

3,9

35,2

42,4

18,5

100

13,6

49,6

12,2

24,6

100

Gie³da
Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych
Narodowy Bank Polski

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Czapiñski, Panek, 2015, s. 84–88].
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6. Rozwi¹zania wspieraj¹ce zaufanie spo³eczne
Z przytoczonych danych wynika jednoznacznie, ¿e w Polsce dominuje nieufnoœæ. Brak zaufania do ludzi przek³ada siê na nieufnoœæ do
instytucji. Pod tym wzglêdem Polska wyraŸnie ró¿ni siê od wiêkszoœci
krajów Europy Zachodniej. Polska rzeczywistoœæ charakteryzuje siê kultur¹ nieufnoœci. Utrudnia ona funkcjonowanie spo³eczeñstwa i niszczy
ludzk¹ podmiotowoœæ [Konopka, 2015, s. 21–22]. Przyczyn tego negatywnego wymiaru polskiego kapita³u spo³ecznego mo¿na szukaæ w [Dzwoñczyk, 2009, s. 81–94]:
– nierównym wp³ywie obywateli na otoczenie spo³eczne,
– braku mechanizmów samooczyszczania klasy politycznej,
– wysokim wskaŸniku korupcji,
– zacieraniu siê granicy miêdzy sfer¹ publiczn¹ i prywatn¹,
– innych normach dla wybranych, w stosunku do reszty spo³eczeñstwa,
– przenikaniu siê œwiata polityki i biznesu,
– amoralnoœci – wy¿szoœci w³asnych interesów nad interesami innych
grup spo³ecznych.
Tworzone w Polsce rozwi¹zania legislacyjne opieraj¹ siê g³ównie na
argumentacji politycznej. W znacznie mniejszym stopniu przewiduje siê
ich realne skutki w sferze ekonomicznej i spo³ecznej. Mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e tworzenie polskiego prawa jest oparte na doraŸnym zapotrzebowaniu politycznym z pominiêciem racjonalnoœci i efektywnoœci
ekonomicznej. Ponadto ustalone prawo w zasadzie wymaga natychmiastowej nowelizacji. Z tego wynika, ¿e Polskê charakteryzuje bardzo niska
kultura prawna. Oprócz u³omnoœci ustawodawczej nale¿y zauwa¿yæ nieefektywnie dzia³aj¹ce instytucje, które nie potrafi¹ zapewniæ czytelnych
regu³ gry rynkowej [Herman, 2007, s. 18–19].
Polacy generalnie nie darz¹ zaufaniem ani siebie, ani instytucji. Jest
to stan, który ogranicza rozwój gospodarczy i spo³eczny. Wymaga on
ca³kowitej zmiany, która jest bardzo trudna do zrealizowania, poniewa¿
tkwi w kulturze narodowej. Zachowania spo³eczne s¹ uwarunkowane
czynnikami kulturowymi, a ich konsekwencje maj¹ silny wp³yw na zjawiska ekonomiczne [Postu³a, 2012, s. 38]. Zaufanie, b¹dŸ jego brak, jak
podkreœla A. Herman [2009, s. 83–87], jest jedn¹ z najwa¿niejszych cech
kulturowych, która decyduje o sukcesach gospodarczych. Przed Polsk¹
stoi szczególnie wa¿ne wyzwanie, jakim jest zwiêkszenie zasobów kapita³u spo³ecznego, a przede wszystkim zaufania.
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Nasuwa siê wiêc pytanie: co nale¿y zrobiæ, aby podwy¿szyæ poziom
zaufania spo³ecznego i tym samym przyczyniæ siê do rozwoju kapita³u
spo³ecznego w Polsce. S. R. Covey i R. R. Merrill [2009, s. 103–109]
sugeruj¹ nastêpuj¹ce rozwi¹zania:
– poprawiæ jakoœæ wszelkich kompetencji i kwalifikacji obywateli Polski,
– wzmocniæ aktywnoœæ obywatelsk¹ we wszystkich grupach spo³ecznych i zarazem wiekowych,
– promowaæ normy, wartoœci oraz postawy, które przyczyniaj¹ siê do
wspó³pracy i aktywnoœci spo³ecznej,
– poprawiæ dostêp do wszystkich zasobów kulturowych i dziedzictwa
narodowego,
– poprawiæ uczestnictwo obywateli w obszarze kulturowym,
– wzmocniæ kreatywnoœæ,
– poszerzyæ tradycyjn¹ rolê instytucji kulturowych,
– zbudowaæ stabiln¹ i trwa³¹ to¿samoœæ spo³eczn¹ i narodow¹,
– kszta³towaæ wizerunek Polski, który oparty musi byæ na otwartoœci,
kreatywnoœci i powszechnej tolerancji,
– wspieraæ wszelkie dzia³ania na rzecz miêdzynarodowej wspó³pracy,
– kszta³towaæ debaty publiczne, wykorzystuj¹c nowoczesne technologie i innowacje.
S¹ to wytyczne, które dotycz¹ budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego, zaanga¿owanego w sprawy publiczne. Teoretycznie nie s¹ to
dzia³ania bardzo skomplikowane, jednak realia spo³eczno-gospodarcze
pokazuj¹, ¿e nie jest to ³atwe zadanie.

Zakoñczenie
Zaufanie w œwietle nauki o zarz¹dzaniu jest pojêciem stosunkowo
nowym. Nie umniejsza to jednak faktu, ¿e zaufanie zyskuje coraz wiêksze
uznanie zarówno w œwiecie naukowym, jak i w praktyce funkcjonowania
przedsiêbiorstw. Zaufanie staje siê jednym z bardziej znacz¹cych kryteriów przetrwania przedsiêbiorstw w konkurencyjnym otoczeniu. Zaufanie ma wp³yw na wyniki gospodarcze poprzez ograniczanie kosztów
transakcyjnych. Organizacje dziêki wysokiej kulturze zaufania s¹ w stanie niwelowaæ koszty funkcjonowania wynikaj¹ce z dzia³añ kontrolnych,
ochronnych i zabezpieczaj¹cych.
Na kapita³ spo³eczny sk³ada siê zarówno zaufanie ludzi do siebie
nawzajem, jak i zaufanie obywateli do instytucji publicznych. Polacy
zdecydowanie opowiadaj¹ siê za zachowaniem ostro¿noœci w stosunkach
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z innymi ludŸmi. Nie ufaj¹ równie¿ instytucjom. Wskazuje to na fakt, ¿e
Polska jest krajem o s³abej kulturze zaufania. Byæ mo¿e w nastêpnych
pokoleniach uda siê zmniejszyæ ró¿nicê miêdzy polskim spo³eczeñstwem
a na przyk³ad skandynawskim, charakteryzuj¹cym siê najwy¿szym poziomem zaufania spo³ecznego.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest omówienie znaczenia zaufania jako wartoœci spo³eczno-ekonomicznej, która wspiera lub ogranicza sprawne funkcjonowanie przedsiêbiorstwa. W artykule scharakteryzowano rodzaje zaufania, porównuj¹c uwarunkowania prowadzenia biznesu w Polsce i na œwiecie. Zwrócono uwagê na
koszty transakcyjne i zagadnienie reputacji. Nastêpnie przedstawiono aktualne
wyniki badañ dotycz¹cych zaufania personalnego, zaufania do biznesu i zaufania do instytucji publicznych. Poziom zaufania w Polsce przedstawiono na tle
miêdzynarodowym oraz w ujêciu historycznym. Ponadto poszukiwano rozwi¹zañ, w jaki sposób mo¿na poprawiæ i przyœpieszyæ rozwój kapita³u spo³ecznego w Polsce.
Reputacja stanowi cenny zasób przedsiêbiorstwa, okreœla poziom zaufania,
jakim firma obdarzana jest przez klientów, pracowników, inwestorów, kontrahentów oraz inne podmioty, od których zale¿y jej bezpieczeñstwo i pomyœlny
rozwój. Spo³eczeñstwa charakteryzuj¹ce siê niskim zaufaniem maj¹ wy¿sze
koszty transakcji zwi¹zane z monitorowaniem, egzekwowaniem i ochron¹ umów.
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Niespe³na 16% Polaków deklarowa³o, ¿e ufa innym ludziom. Od krajów
skandynawskich, gdzie zaufanie siêga oko³o 70%, Polskê dzieli ogromny dystans. O ograniczonej otwartoœci Polaków mo¿na mówiæ nie tylko w aspekcie
personalnym, ale równie¿ w przypadku zaufania w relacjach biznesowych oraz
zaufania do instytucji publicznych. Natomiast mimo niskiego poziomu zaufania
mo¿na zauwa¿yæ pozytywne tendencje na przestrzeni kilku ostatnich lat. Z przytoczonych danych wynika jednoznacznie, ¿e w Polsce dominuje nieufnoœæ. Przed
Polsk¹ stoi wa¿ne wyzwanie, jakim jest zwiêkszenie zasobów kapita³u spo³ecznego, a przede wszystkim zaufania.
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kapita³ spo³eczny, zaufanie, biznes, spo³eczeñstwo, instytucje

Social capital in the company environment (Summary)
The aim of this article is to discuss the importance of trust as a socio-economic values that supports or restricts functioning of the company. The article describes types of trust, comparing the conditions of doing business in Poland
and in the world. Attention was paid to the issue of transaction costs and reputation. Then it presents the latest results of research on personal confidence, business confidence and trust in public institutions. The level of confidence in Poland
is presented against the background of international and historical perspective.
Moreover they sought solutions on how to improve and accelerate the development of social capital in Poland.
Reputation is a valuable corporate asset, which determines the level of confidence which is shaped by customers, employees, investors, contractors and other
entities, on which depends the safety and successful development of a company.
Society characterized by low trust have higher transaction costs of monitoring,
enforcement and protection agreements.
Less than 16% of Poles declared that they trust other people. It is an immense
distance from the Scandinavian countries where the trust reaches about 70%, Poland. The limited openness of Poles can speak not only in terms of personnel, but
also for trust in business relationships and trust in public institutions. In contrast,
despite the low level of trust positive trends over the last few years are noticed.
From the above data clearly it shows that in Poland is dominated by distrust. It
seems that it is a key challenge to increase the resources of social capital, especially confidence in Poland.
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