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PYTANIA SPECJALNE – KONFLIKT POLITYCZNY 

 
 
Pytania specjalne w ramach listopadowej edycji badania „Kondycja gospodarstw domowych” prowadzonego wspólnie przez IRG SGH i Związek Przedsiębiorstw 
Finansowych. N=1000. 
 

 
Prawie 90% społecze ństwa uwa ża, że powszechny konflikt polityczny negatywnie wpływa na 
zaufanie społeczne i przez to jest barier ą dla rozwoju gospodarczego Polski …  
 

 
Wydaje się, że liderzy władzy, liderzy polityczni, a szczególnie liderzy zajmujący się gospodarką albo 
rozumiejący gospodarkę w swoim postrzeganiu bieżącej sytuacji w kraju nie dostrzegają silnego wpływu 
konfliktu społeczno-politycznego na procesy ekonomiczne, na długookresowe szanse rozwojowe naszej 
gospodarki. Panuje przekonanie, że gospodarka to jedno, a niebotyczny konflikt w naszym społeczeństwie, 
rozgrzany teraz do czerwoności, to „jakaś tam” polityka, to nieistotny czynniki, bo nie związany bezpośrednio 
z ekonomią. To skrajnie błędne podejście. Konflikt rozlał się na wszystkie obszary naszego życia. Tego  nie 
da się tak po prostu wyłączyć, odseparować. 
 
Jednak doskonale rozumieją to obywatele. W połowie III kw. Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównie 
Handlowej w swoim cyklicznym badaniu nastrojów gospodarstw domowych, prowadzonym wspólnie ze 
Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych zadał respondentom pytanie o ocenę tego aspektu. Podobne badanie 
przeprowadzono pod koniec 2019 r. Wyniki badania są miażdżące, a nie uwzględniają one konfliktu z ostatnich 
dni. Prawie 90% społeczeństwa uważa, że powszechny konflikt polityczny negatywnie wpływa na zaufanie 
społeczne i przez to jest barierą dla rozwoju gospodarczego Polski, barierą w doganianiu najbogatszych 
i najnowocześniejszych gospodarek w Europie i na świecie. 
 
 



 

Taką opinię podzielają wszystkie grupy społeczne, z lewa czy z prawa, ze wschodu czy zachodu. Największe 
obawy co do wpływu konfliktu politycznego na gospodarkę zanotowano na przykład na Podlasiu (94 proc.), 
wyższe od średniej też były w Małopolsce oraz Łódzkim i Zachodniopomorskim (91 proc.). Jednak 
generalnie, w całej Polsce społeczeństwo dostrzega problem, że silny konflikt jest barierą w rozwoju 
gospodarczym (Załącznik). 
 
Aby wejść na ten najwyższy poziom rozwiniętych, innowacyjnych gospodarek potrzebny jest kapitał społeczny. 
Podobnie jak w sporcie drużynowym. Na przykład w siatkówce, tzw. poziom światowy osiąga wiele 
reprezentacji, charakteryzują się wysokim i podobnym poziomem fizycznym, wydolnościowym, technicznym, 
wyposażenia. Ale aby osiągnąć najwyższe cele, być w ścisłej czołówce, potrzebne jest to „coś”, zespół 
wszystkich graczy, niezależnie z jakiego klubu się wywodzą, mentalne zaufanie i zrozumienie, co w gospodarce 
jest właśnie nazywane „kapitałem społecznym”. 
 
Kapitał społeczny m.in. obniża koszty transakcji, ułatwia negocjacje, konsultacje, skraca proces inwestycyjny, 
redukuje prawdopodobieństwo zaskarżania kolejnych decyzji władz administracyjnych, obniża korupcję, sprzyja 
rzetelności kontrahentów, sprzyja długoterminowym inwestycjom i dyfuzji wiedzy, zapobiega nadużywaniu 
dobra wspólnego i zwiększa solidarność międzygrupową, a także poprzez rozwój trzeciego sektora sprzyja 
społecznej kontroli działania władz. 
 
Niestety sprawy idą w złym kierunku. Konflikt się zaostrza. Perspektywy nie są więc optymistyczne. Pozornie 
na bieżącą sytuację można spojrzeć też z nieco innej perspektywy. Ludzie w ramach protestu tworzą nowe 
inicjatywy obywatelskie, społeczne. Nie siedzą przed telewizorem ale aktywnie interesują się przyszłością kraju, 
włączają się w dyskusję o przyszłości. To dobrze, to paradoksalnie tworzy kapitał społeczny po jednej stronie 
barykady. Ale to nie zmienia faktu, że jako całość nasze społeczeństwo jest mocno podzielone. W przyszłości 
nie możemy dopuścić aby wahadło przechyliło się w drugą stronę, bo to nic nie zmieni. Kapitał społeczny nie 
wzrośnie jeżeli zantagonizowane grupy zamienią się władzą. Jakbyśmy przenieśli analogię na aktywa rzeczowe. 
Nawet jeżeli zbudujemy nowoczesny, wydajny komputer i będziemy go udoskonalać, a z drugiej strony 
zbudujemy nowoczesną elektrownię, a nie będzie między nimi połączenia, sieci, to mimo, że osobno te aktywa 
są bardzo cenne. Razem ich wartość jest zerowa. Bo bez prądu komputer jest bezużyteczny, a elektrownia, która 
nie może dystrybuować prądu również. Identycznie jest w przypadku kapitału społecznego. Ale tą siecią, są więzi 
społeczne, obywatelskie, jest wzajemne zaufanie, zaufanie do państwa, współpraca, konsensus i wspólne dążenie 
do najważniejszych celów. 
 
Na konflikcie nie da się zbudować nowoczesnej, społecznej, obywatelskiej gospodarki. Nie da się zbudować 
sprawnej administracji, silnego Państwa, bo silne Państwo to silne społeczeństwo. 
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Czy uważa Pani/Pan, że powszechny konflikt polityczny negatywnie wpływa na zaufanie społeczne i przez to jest barierą dla 
rozwoju gospodarczego Polski, barierą w doganianiu najbogatszych i najnowocześniejszych gospodarek w Europie i na świecie. 
Rozkład odpowiedzi wg cech respondentów (zdecydowanie zgadzam się + zgadzam się) 

 
Źródło: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowy. 
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Źródło: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowy. 

 


