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Wprowadzenie

Współczesny świat przez wielu autorów opisywany jest często poprzez takie kate-
gorie, jak: zaufanie, ryzyko, nieprzejrzystość i globalizacja2. Znaczeń tego ostatniego 
pojęcia jest wiele. Nie jest to zjawisko nowe i charakterystyczne jedynie dla współcze-
sności, ponieważ kultury i różne formy życia przenikały się od pradawnych czasów.

Globalizację można rozumieć jako „wyraz fundamentalnych aspektów rozsuwania 
czasu i przestrzeni”3. W przeszłości, w warunkach przednowoczesnych, czas i prze-
strzeń łączyły się przede wszystkim za pośrednictwem miejsca. Obecnie w wyniku 
braku tej styczności wytworzony zostaje „pusty” wymiar czasu, za pomocą którego 
także przestrzeń została oderwana od miejsca. Istotą globalizacji jest to, że dotyczy 
ona punktów przecięcia obecności i nieobecności. Rozdzielenie czasu i przestrzeni 

1 Niniejszy tekst jest kontynuacją badań autorki dotyczących zaufania w sferze publicznej 
(zob. D. Konopka, Glokalizacja zaufania publicznego jako nowa kategoria socjoekonomiczna, „Kwartal-
nik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2015, nr 3 (36); D. Konopka, Rewitalizacja zaufania do administracji 
publicznej w Polsce, w: Samorządność w warunkach kryzysu, red. S. Patrycki, KUL, Lublin 2013; A. Her-
man, D. Konopka, Zaufanie publiczne w warunkach niekompletnej globalizacji, w: Wpływ przemian cywi-
lizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, red. J. Zimmerman, P. J. Suwaj, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2013).

2 Zob. Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Sic!, Warszawa 2007; U. Beck, Społeczeń-
stwo ryzyka, Scholar, Warszawa 2004; R. Hardin, Zaufanie, Sic!, Warszawa 2009; A. Giddens, Nowocze-
sność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; R. Robertson, Globalization: Social 
Theory and Global Culture, Sage, London 1992.

3 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, op.cit., s. 31.
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nie oznacza jednak zerwania struktury organizacji społeczeństwa. Podejście globa-
listyczne charakteryzuje się traktowaniem świata całościowo, uznając go za swo-
isty megasystem, w ramach którego procesy społeczne, polityczne, ekonomiczne 
i kulturowe rozwijają się ponad państwami narodowymi, zmierzając w kierunku 
ich uniwersalizacji. Procesy te są zazwyczaj traktowane w czasie przyszłym doko-
nanym, ukazując swoisty rodzaj napięcia pomiędzy tym, co uniwersalne a party-
kularne, lokalne a ponadlokalne, jednostkowe czy też ogólne.

Według A. Giddensa współcześnie mamy do czynienia z tzw. efektem działania 
na odległość (action at a distance). Przejawia się on w ten sposób, iż każde działanie 
podjęte na poziomie globalnym daje natychmiastowy skutek lokalny. W ten spo-
sób powstaje globalna sieć współzależności, w ramach której coraz trudniej można 
odróżnić to, co jest wewnętrzne (narodowo-państwowe) od tego, co jest zewnętrzne 
(międzynarodowe). Taki stan rzeczy oznacza pojawienie się nowego etapu w roz-
woju stosunków społecznych4.

10.1. Globalna sieć współzależności i spadek wpływu państwa

Proces globalizacyjny zapoczątkował ewolucję natury władzy: od klasycznej 
władzy formalnej (opartej na skodyfikowanych regułach prawnych) do władzy 
bezpodmiotowej, nieformalnej (nastawionej na efektywne osiąganie celów)5, zwa-
nej w literaturze anglosaskiej public governance6 (równoznaczne z polskim termi-
nem „władztwa”, „partycypacyjnego zarządzania publicznego”). Ewolucja władzy, 
jak i organizacji publicznej następuje od organizacji hierarchicznych w kierunku 
systemów przeplatających się sieci, charakteryzujących się mniejszą kontrolą, bar-
dziej rozproszoną władzą, wieloma centrami decyzyjnymi. Proces spłaszczania 
struktur organizacyjnych determinuje rozwój kolegialnych systemów sprawowania 
władzy z wykorzystywaniem reguł partycypacyjnych7. Rozwijane są zarówno idea 
podmiotowości społeczeństwa obywatelskiego, jak i wartości kapitału społecznego. 

4 A. Giddens, Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics, Polity Press, Cambridge 
Oxford 1994.

5 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2008, s. 141.
6 Prekursorem governance sektora publicznego był Harlan Cleveland; H. Cleveland, The Future 

Executive: A Guide for Tomorrow’s Managers, Harper & Row, New York 1972, s. 12–13.
7 W. Rudolf, Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do najniż-

szych szczebli władzy, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2010, nr 245, s. 73.
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„Rządzenie partycypacyjne można realizować tylko poprzez interaktywne komuni-
kowanie, w ramach pojawiających się coraz liczniejszych sieci aktorów, podmiotów 
działań społecznych /elity władzy, gospodarki, aktywności społecznej/, podejmując 
koordynacyjne i integracyjne działania, poprzez rozwijanie wirtualnej administracji, 
usług oraz sieciowej gospodarki sektora publicznego”8. Pomimo wielu zalet, krytycy 
zauważają problemy dotyczące spowolnienia decyzji i działań, a przede wszystkim 
rozmywanie się „dobra wspólnego”, czyli „wartości publicznej”. Dopełnieniem tej 
koncepcji jest koncepcja dobrego rządzenia – Good Governance9, w którym coraz 
większego rozumienia wagi i znaczenia nabierają problemy rozwoju społeczności 
lokalnych, pomyślności rodziny wspierane mocami postępu i sił witalnych przed-
siębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz instytucji „otoczenia biznesu” poprzez 
partycypację oraz kreatywne zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów i kon-
fliktów. Daje to możliwości do budowy zaufania poprzez moce synergii i wzmac-
nianie kapitału społecznego.

Nieprzypadkowe wydają się opinie, rady i propozycje Banku Światowego, który 
jako „dobre rządzenie” (Governance and Development) przedstawia takie cechy, jak10:
• otwarta i rozwojowa polityka,
• profesjonalna administracja,
• działanie dla dobra publicznego,
• transparentność procesów,
• stosowanie zasad prawa (rule of law)
• silne społeczeństwo obywatelskie.

Z kolei Komisja Europejska w Białej Księdze11 sformułowała zasady dobrego rzą-
dzenia, mając na uwadze szczególnie kraje przygotowywane do wstąpienia w krąg 
państw już stowarzyszonych:
• otwartość (openness),
• uczestnictwo (participation),
• odpowiedzialność (accountability),
• skuteczność (effectiveness),
• spójność (coherence).

 8 J. Biernat, Globalizacja miejsca społeczności lokalnej. Management – Zarządzanie społeczne, Insty-
tut Sądecko-Lubelski, Lublin-Wrocław 2012, s. 44.

 9 J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008, s. 396–426.
10 G. Scholer, C. Walther, A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Administra-

tion, The World Bank, Bertelsmann Foundation, 2003, s. 13.
11 European Commission, White Paper of the European Union on Good Governance, Brussels 2001, s. 10.
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Dotychczas to państwo było gwarantem oczekiwań i realizacji interesów jego 
obywateli, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także głównym mediatorem, kiedy 
dochodziło do różnych konfliktów interesów. Współcześnie, sytuacja ulega zasadni-
czej zmianie. Państwo i jego instytucje stają się obecnie tylko jednym z wielu uczest-
ników tych procesów i to niekoniecznie uczestnikiem najważniejszym. W wyniku 
dominującego w wielu obszarach gospodarki światowej podejścia antyetatystycznego, 
państwo jest rugowane z wielu ważnych sfer, które szybko ulegają prywatyzacji. Jest 
to tym bardziej groźne, że miejsca te nie są wypełniane przez nowe instytucje, które 
gwarantowałyby obywatelom minimalny poziom szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa i tworzyłyby rosnący klimat zarówno zaufania indywidualnego, jak i publicz-
nego. Tradycyjne narzędzia regulacji, kontroli i władzy przestają już funkcjonować, 
a nowych nie ma i coraz bardziej staje się odczuwalny ich niedosyt.

Zwolennicy takiego sposobu myślenia nie negują całkowicie wpływu państw 
na przebieg tych procesów. Równocześnie jednak są zdania, że państwa przestały 
być już czynnikiem autonomicznym i decydującym o przebiegu wielu procesów, 
gdyż ich działania stały się podporządkowane logice procesów globalnych. Państwa 
i ich instytucje są zbyt małe, aby mogły uporać się z narastającymi problemami glo-
balnymi współczesnego świata. Dzieje się też tak nie tylko z powodu rosnącej skali 
problemów, które wymagają adekwatnej do nich skali rozwiązań. Istotnym powo-
dem jest również i to, że kierunki tych procesów coraz silniej określają obiektywne 
prawa wewnętrzne globalnego megasystemu. Co więcej, tej nowej prawidłowo-
ści państwa nie są w stanie zmienić. Tak rozumiany rozwój współczesnego świata 
jest więc, według zwolenników tego podejścia, zdeterminowany, a kierunek jego 
ewolucji zależy jedynie od relacji między całym systemem i jego różnego rodzaju 
podsystemami, czyli społecznością globalną i jej częściami – np. państwami, naro-
dami, kulturami, religiami, rasami, korporacjami ponadnarodowymi itp. W takiej 
sytuacji, wpływ państwa na przebieg tych procesów w coraz bardziej widocznym 
stopniu maleje i jak się wydaje, nadal będzie maleć12. Jest to pogląd coraz bardziej 
powszechny nie tylko w środowisku ekonomistów, ale również i wśród przedsta-
wicieli innych nauk społecznych.

Miejsce państwa nie zostaje wypełnione nowymi instytucjami ponadnarodo-
wymi, które skutecznie zastępowałyby tę lukę regulacyjną, koordynacyjną i zarząd-
czą, która po nim pozostaje. Taka sytuacja stwarza nie tylko wiele nowych zagrożeń, 
ale w oczywisty sposób obniża zaufanie publiczne zarówno do jego instytucji, jak 

12 A. Touraine, Po kryzysie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 34.
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też i do zachodzących zmian w otoczeniu zewnętrznym. Podmioty gospodarcze stają 
się przede wszystkim graczami rynkowymi, którzy funkcjonują w rzeczywistości 
bliskiej do tej, którą opisuje w swoich pracach Jean Baudrillard, czyli wirtualnej13.

Państwo, stając się coraz mniej zdolne do wywiązywania się z zaciągniętych 
zobowiązań wobec swoich obywateli, traci tym samym zdolność do egzekwowania 
udzielonych im gwarancji, a więc zaufania. Przykładów tego typu zjawisk można 
przytaczać wiele (np. dyskusja na temat przyszłego kształtu systemu emerytalnego 
w Polsce).

Douglas C. North stwierdza, że to „instytucje są regułami gry, a organizacje jej 
graczami”14. Rozwiązania regulacyjne i ich efektywne funkcjonowanie są niewątpli-
wie jedną z najważniejszych instytucji. W rezultacie brakuje odpowiednich instru-
mentów teoretycznych, które pozwalałyby nie tylko na trafny opis i zrozumienie 
zachodzących zmian, ale także ułatwiałyby podejmowanie niezbędnych działań 
praktycznych – zarówno na szczeblu globalnym, jak też i odpowiednio lokalnym 
– inaczej mówiąc do tego, co określa się współcześnie mianem glokalizacji. Jest 
to połączenie globalizacji i lokalizacji, które umożliwia włączanie się społeczności 
lokalnych w szersze układy przestrzenne.

Glokalizacja łączy w sobie przede wszystkim dwie zależności: „globalną pro-
dukcję idei, symboli i dóbr itp. z lokalnym charakterem kultur”15. Poprzez glo-
kalizacyjną inżynierię społeczną, znacznie łatwiejszy i bardziej dostosowany do 
uwarunkowań miejscowych staje się też rozwój lokalnych rozwiązań instytucjonal-
nych i pobudzanie lokalnych procesów innowacyjnych16. Zdaniem Roberta Robert-
sona, twórcy pojęcia glokalizacji, globalizacja wiąże ze sobą kilka sfer aktywności 
ludzkiej: indywidualną, lokalną, narodową i światową, uzależniając uniwersalizm 
od partykularyzmu. Poprzez glokalizację Robertson wyraża przekonanie, że globa-
lizacja realizuje się lokalnie, że wpływa na lokalne kultury i odwrotnie17. Glokaliza-
cja nie jawi się już jako rodzaj napięcia, ale coraz częściej jako symbioza pomiędzy 
lokalnym a globalnym. Ponadto, procesy globalizacji ostatecznie zawsze dopasowują 
się do określonego miejsca. Piotr Sztompka sugeruje wprost, że wszystkie krzywe 

13 Zob. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Sic!, Warszawa 2005; W cieniu milczącej większości, 
Sic!, Warszawa 2006; Pakt jasności. O inteligencji Zła, Sic!, Warszawa 2005.

14 Zob. D. C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge Uni-
versity Press, New York 1990.

15 A. Pomieciński, Lokalne wymiary globalizacji, „Kultura i Historia” 2009, nr 16, http://www.kul-
turaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1492 (29.10.2016).

16 Zob. Glokalizacja, red. K. Kuciński, Diffin, Warszawa 2011.
17 R. Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage, London 1992, s. 100.
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spadku zaufania są niemal równoległe do postępującego procesu globalizacji18. Poja-
wia się zatem pytanie, czy jest to jedynie pozorna korelacja, czy też istotny związek 
przyczynowo-skutkowy?

Według P. Sztompki głównymi filarami, na których buduje się zaufanie i które 
wydają się być istotne w kontekście wpływu globalizacji, są: strategiczna (racjonalna) 
kalkulacja i rozpowszechniona kultura19. Racjonalna kalkulacja dąży przede wszystkim 
do zmniejszenia ryzyka20 związanego z aktem zaufania i opiera się na różnych wskaź-
nikach wiarygodności w stosunku do innych, np.: reputacji, symbolicznym uznaniu, 
projekcji interesu czy też obietnicach. Jesteśmy skłonni zaufać komuś, jeśli ktoś dał 
nam dowód swojej wiarygodności. Zakładając, że zaufanie innym jest czymś ryzy-
kownym, to przyjęcie, że jest jednocześnie cennym narzędziem zmniejszenia ryzyka, 
staje się pierwszym krokiem w korzystaniu z tego ryzyka21. Natomiast jeżeli możemy 
zaufać, to możemy przede wszystkim podjąć korzystną dla obu stron współpracę22.

Zaufanie publiczne rozumiane jako przekonanie o kompetencji, rzetelności, 
uczciwości, prawdomówności, bezinteresowności rządu i instytucji publicznych23 
– nie może być jedynie wynikiem wąsko i narzędziowo rozumianego rachunku 
ekonomicznego czy racjonalnej kalkulacji. Koniecznym dopełnieniem jest poja-
wienie się „klimatu zaufania”. W społeczeństwie „wysokiego zaufania” wytwarza się 
i następnie umacnia „kultura zaufania”, a więc normatywny ideał ufności. Ludzie 
są pod presją, aby ufać innym i aby być wiarygodnym wobec innych. W tym sen-
sie zdolność do obdarzania innych zaufaniem staje się cechą ludzkich zbiorowości, 
kapitałem kulturowym, z którego jednostki czerpią, podejmując różne działania24. 
„Kultura zaufania” wyzwala i mobilizuje ludzkie działanie, uwalniając kreatywną, 
swobodną innowacyjność oraz wzmacnia prospołeczność. Wpływa na swoje własne 
strukturalne uwarunkowania, zwiększając stabilność normatywną, przejrzystość 
organizacji społecznych, odpowiedzialność władzy.

Tak rozumiana „kultura zaufania” to oczywiście stan idealny – jak to było 
powiedziane wcześniej: przyszły dokonany. Powstaje pytanie, w jakim stopniu jest 

18 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 381.
19 Trzeci filar to impuls moralny wytworzony w procesie socjalizacji.
20 Zob. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa 2004; P. Sztompka, Trust. A Sociological 

Theory, Cambridge University Press 1999; N. Luhmann, Trust and Power, John Wiley, New York 1979.
21 M. Deutsch, Trust and Suspicion, “Journal of Conflict Resolution” 1956, no. 2 (4), 265–279.
22 R. Hardin, Zaufanie, op.cit., s. 8.
23 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, op.cit., s. 377.
24 D. Konopka, J. Sitniewska, Dysfunkcje administracji publicznej a kapitał społeczny, „Kwartalnik 

Nauk o Przedsiębiorstwie” 2011, nr 3 (20), s. 33.
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on możliwy do osiągnięcia współcześnie? Samo dążenie do jego uzyskania jest już 
wyzwaniem. Na to, czy wytwarza się kultura zaufania, czy nieufności, zdaniem 
P. Sztompki wpływ mają przede wszystkim różne sekwencje zmiennych: zmienne 
kontekstowe (związane z tradycją zaufania lub nieufności), niezależne zmienne 
strukturalne (spójność normatywna, trwałość porządku społecznego, przejrzy-
stość organizacji, odpowiedzialność osób i instytucji), zmienne pośredniczące, jak 
nastroje społeczne (aktywizm, optymizm, orientacja na przyszłość), kapitał zbio-
rowy (zamożność, pewność zatrudnienia, władza, edukacja, sieci kontaktów spo-
łecznych, wierzenia religijne i inne)25.

Zaufanie publiczne to zaufanie wertykalne, w którym relacja zaufania wystę-
puje między partnerami umiejscowionymi hierarchicznie i nierównomiernie, mię-
dzy władzą a obywatelami. Rodzi się tu wiele nowych pytań – czy budowanie więzi 
w globalizującym się społeczeństwie jest w ogóle możliwe? I jak dalece jest to moż-
liwe w „społeczeństwie sieci”26?

W globalizującym się świecie wszelkie informacje o „Innych” (w tym o różnego 
rodzaju instytucjach) są coraz rzadziej bezpośrednie, a coraz częściej pośrednie, 
uzyskiwane za pośrednictwem mediów. Często są wzajemnie sprzeczne, niepełne, 
wynikające ze stereotypów, zmanipulowane czy wręcz nieprawdziwe. Wyzwalają 
wśród opinii publicznej rosnące poczucie niepewności i zagubienia. Wobec insty-
tucji, organizacji i sieci globalnych możliwości poznawcze, niezbędne do oceny ich 
wiarygodności przez przeciętnego obywatela, są ograniczone. Stwarza to poczucie 
uprzedmiotowienia, tworząc klimat ogólnej nieufności.

10.2. Poziom zaufania publicznego na świecie i w Polsce

W przypadku spadku poziomu zaufania do instytucji publicznych dochodzi do 
krytycznej sytuacji, w której jednostki i organizacje przestają sobie radzić w coraz 
mniej czytelnie zorganizowanej przestrzeni społecznej. Zaufanie to swoistego rodzaju 
wiara, która w takim samym stopniu jest uzależniona od wiedzy, jak i jej braku. Widać 
to szczególnie w epoce szybko rozwijających się organizacji zarządzania opartych 

25 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, op.cit., s. 292.
26 Zob. M. Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford 1996 (wyd. pol. Społeczeń-

stwo sieci, tłum. K. Pawluś, M. Marody, J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2007); D. Barney, The Network Society, Polity Press, Cambridge 2004 (wyd. pol. Społeczeństwo 
sieci, tłum. M. Fronia, Sic!, Warszawa 2008).
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na systemach eksperckich, które z punktu widzenia przeciętnego obywatela posłu-
gują się coraz mniej przejrzystymi procedurami oraz środkami symbolicznymi.

Zaufanie jest w tej sytuacji społecznym stanem świadomości, oznaczającym 
redukcję niepewności, strachu, ryzyka27. Nabiera ono szczególnego znaczenia wraz 
z rozwojem nowoczesnych form społecznych28, stają się niezbędnym elementem 
kapitału społecznego w obecnej fazie postmodernizmu29. M. Deutsch zauważa, 
że zrozumienie związku między ryzykiem i zaufaniem ma podstawowe znacze-
nie w rozwiązywaniu problemów każdej organizacji. Ufanie innym jest zawsze 
w jakimś stopniu czymś ryzykownym. Tak więc przyjęcie, że zaufanie jest cennym 
narzędziem w celu zmniejszenia ryzyka, staje się pierwszym krokiem w korzysta-
niu z tego ryzyka30.

Współcześnie, jak zauważa P. Sztompka, mamy do czynienia zarówno z większą 
rzeczywistą obecnością ryzyka, jak też z jego silniejszą niż kiedykolwiek percepcją. 
W wymiarze obiektywnym, obserwujemy uniwersalizację ryzyka (np. możliwość 
katastrof zagraża każdemu, bez względu na przynależność etniczną czy piastowane 
stanowisko), globalizację ryzyka (następuje ekspansja ryzyka na duże segmenty 
populacji ludzkiej) i instytucjonalizację ryzyka (pojawienie się organizacji, w których 
ryzyko jest wpisane w funkcjonowanie, np.: rynki finansowe, giełdy). W wymiarze 
subiektywnym istnieją elementy czyniące doświadczenie ryzyka wyraźniejszym. 
Ma miejsce silniejsza wrażliwość na zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające 
ze zmniejszenia się roli mechanizmów obronnych, wyższy poziom wykształcenia 
i uświadamianie niedoskonałości wiedzy ekspertów i powtarzających się błędów31.

Obecnie poziom zaufania zarówno uogólnionego32, jak i publicznego, wyraźnie 
się obniża (dotyczy to również krajów wysokorozwiniętych33). Nieufność w wielu 

27 H. Domański, Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Scholar, Warszawa 2009, 
s. 143.

28 Po raz pierwszy Niklas Luhmann opublikował ważną analizę problemu zaufania, w której 
powiązał je z charakterystycznym dla współczesnego społeczeństwa wzrostem złożoności, niepew-
ności i ryzyka. Zob. N. Luhmann, Trust and Power, John Wiley, New York 1979.

29 W zakresie zagadnień dotyczących czasu wydaje się, że najbardziej kompletną interpretację 
postmodernizmu zaproponował J. F. Lyotard: „Postmodernizm powinien być rozumiany zgodnie 
z paradoksem czasu przyszłego (post) dokonanego (modo)”; J. F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co 
to jest postmodernizm? w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Baran i Suszyński, Kra-
ków 1997, s. 61.

30 M. Deutsch, Trust and Suspicion, “Journal of Conflict Resolution: 1956, no. 2 (4), s. 265–279.
31 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2010, s. 91.
32 Mierzone pytaniem: „Czy sądzisz, że można zaufać większości ludzi w twoim społeczeństwie?”.
33 Tytuł książki R. Putnama, Samotna gra w kręgle (Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2008), jest trafną metaforą tego zjawiska.
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krajach wzrasta i coraz więcej z nich możemy zaliczyć do grona obszarów o niskim 
stopniu zaufania i wiarygodności. Potwierdzają to badania realizowane przez Edel-
man, Trust Barometer, w których na przestrzeni ostatnich 15 lat widoczna jest ten-
dencja spadkowa.

Według raportu Edelman Trust Barometer34 (15. edycja), Polacy na początku 
2014 roku postrzegani byli jako najbardziej nieufny naród na świecie. W styczniu 
2015 roku poziom zaufania nieznacznie wzrósł, ale nadal zajmujemy jedną z ostat-
nich pozycji wśród krajów objętych badaniem (wykres 10.1).

Wykres 10.1. Zaufanie uogólnione w latach 2014 i 2015

Źródło: Edelman, Trust Barometer, http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2015-edelman-trust-
-barometer/ (20.01.2015).

34 http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2015-edelman-trust-barometer/ 
(20.01.2015), badania przeprowadzono wśród 5 600 osób (po 500 respondentów w Stanach Zjed-
noczonych i Chinach oraz po 200 w pozostałych badanych krajach; w wieku 25–34 i 35–64) w 25 
krajach na 5 kontynentach. Techniką realizowaną podczas badań były 20-minutowe wywiady telefo-
niczne CATI (Computer Aided Telephone Interview). 
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Wykres 10.2. Zaufanie do rządu w poszczególnych krajach w latach 2014 i 2015

Źródło: Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2015-edelman-trust-
-barometer/ (20.01.2015).

Powyższe dane odzwierciedlają historyczny już spadek zaufania do instytucji 
rządu i jego różnego rodzaju agencji.

Wyniki VI rundy Europejskiego Sondażu Społecznego (2012)35 również dowodzą, 
że zmniejszyło się zaufanie do instytucji w Polsce. Podobnie jak w przypadku zaufa-
nia do innych ludzi, zwraca uwagę zahamowanie tendencji wzrostowej po 2010 roku. 
Największym zaufaniem obdarzamy instytucje międzynarodowe (średnia ocen 
w skali od 0–10) – Parlament Europejski (4,22) i Organizację Narodów Zjedno-
czonych (5,04). Mniejsze zaufanie deklarujemy do krajowych instytucji politycz-
nych: systemu prawnego (3,6), Sejmu i Senatu (2,95), polityków (2,22) oraz partii 
politycznych (2,22) (wykres 10.3).

35 Zob. Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002–2012, red. P. B. Sztabiński, 
F. Sztabiński, IFiS PAN, Warszawa 2014.
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Andrzej Rychard, interpretując uzyskane wyniki sondażu VI rundy ESS stwier-
dził, że obniżenie się i tak bardzo niskiego poziomu zaufania można tłumaczyć pola-
ryzacją sceny politycznej w Polsce. Konflikt polityczny – skoncentrowany wokół 
sporu partii politycznych, miejsca religii w życiu publicznym czy też stosunku do 
modernizacji – początkowo utrzymywał się na poziomie debaty medialnej, stop-
niowo wkroczył jednak do sfery przekonań oraz „twardej” struktury społecznej. 
Innymi słowy, spory polityczne widoczne są już nie tylko w języku, ale pokrywają 
się z liniami ważnych podziałów społecznych ze względu na wiek, wykształcenie, 
miejsce zamieszkania czy też położenie ekonomiczne36.

Zdaniem A. Rycharda, chociaż spór polityczny nabiera ostrzejszego charakteru, 
to – paradoksalnie – dotyczy coraz mniejszej zbiorowości i coraz mniejszy krąg osób 
chce brać w nim udział. A to dlatego, że mamy do czynienia z głębokimi zmianami 
społecznymi i politycznymi. Obok instytucji tradycyjnej polityki – partii, rządu czy 
parlamentu – pojawiają się na scenie nowi aktorzy, tacy jak międzynarodowe kor-
poracje, rozmaite ruchy społeczne czy organizacje pozarządowe. W rezultacie zaczy-
namy budować zaufanie w obrębie nowych instytucji społecznych, poza domeną 
tradycyjnej polityki i władzy.

Wykres 10.3. Zaufanie Polaków do instytucji w latach 2002–2012

Źródło: P. Teisseyre, Łączy nas brak zaufania, http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/955642.html (19.02.2015); dane 
na podstawie: VI runda Europejskiego Sondażu Społecznego (2012).

36 P. Teisseyre, Łączy nas brak zaufania, http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/955642.html 
(19.02.2015).
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Niezależnie od różnic związanych z przyczynami powstania i rozwoju kry-
zysu zaufania w różnych krajach i różnych społeczeństwach, wyraźnie widoczna 
jest wspólna tendencja, czyli gwałtowny spadek zaufania, rozprzestrzenianie się 
nieufności, cynizmu i różnego rodzaju konfliktów społecznych. Następuje zmiana 
klimatu społecznego, którą różni uczeni nazywają w podobny sposób. Z. Bau-
man określa te zmiany jako stan czasów niepewności37, U. Beck – społeczeństwo 
ryzyka38. R. Hardin stwierdził, że żyjemy w wieku nieufności, co jest przede wszyst-
kim spowodowane tym, że utrzymujemy więcej kontaktów z ludźmi, którym nie 
ufamy, niż z osobami, którym ufamy39. W efekcie, jak twierdzi L. W. Zacher: „spo-
łeczeństwa są dość zdezintegrowane, zatomizowane, zindywidualizowane (m.in. 
w wyniku indywidualizacji sieciowej), zmasyfikowane (będące pod […] wpływem 
propagandy politycznej i reklamy), coraz częściej przypominające […] masę, tłum 
(z dodatkiem e) o postaci »roju«” 40.

10.3.  Nowa architektura stosunków społecznych 
– glokalizacja zaufania publicznego

Wzrost niepewności i ryzyka oraz ich negatywny wpływ na zaufanie jednost-
kowe i publiczne, jest związany także z dużo większą niż dotychczas częstotliwo-
ścią sytuacji kryzysowych, które pojawiają się pod coraz to nowymi postaciami. 
Zwykle najbardziej widoczne ich objawy są najszybciej dostrzegalne w sferze eko-
nomicznej, głównie finansowej. Rzeczywiste ich źródła znajdują się jednak często 
poza tymi sferami. Negatywne następstwa sytuacji kryzysowych prowadzą do dal-
szego spadku społecznego zaufania. Zaufanie, które jest podstawowym społecznym 
mechanizmem koordynującym rynek, przestaje spełniać tę rolę i dochodzi do coraz 
częściej i szybciej powtarzających się deformacji rynkowych. Z kolei jego istnienie 
bądź brak – to jedna z najważniejszych cech kulturowych, która decyduje o sukcesie 
gospodarczym. Każdy kryzys ekonomiczny powoduje bowiem spadek i osłabienie 
zaufania nie tylko do rządzących polityków, ale również ich doradców, ekspertów, 
generalnie świata akademickiego.

37 Zob. Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, op.cit.
38 Zob. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, op.cit.
39 R. Hardin, Zaufanie, op.cit., s. 20.
40 L. W. Zacher, Globalne rządzenie i globalne społeczeństwo obywatelskie, w: Transformacje demokra-

cji. Doświadczenia. Trendy. Turbulencje. Perspektywy, red. L. W. Zacher, Difin, Warszawa 2011, s. 394.
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Wszystkie powyższe uwagi na temat rosnącej globalnej współzależności, obni-
żającego się wciąż stopnia zaufania, wzmożonej niepewności, wręcz zarządzania 
i manipulowania kryzysami ekonomicznymi41 sprawiają, że współcześnie zaufanie 
publiczne jest bardziej potrzebne niż kiedykolwiek.

Kiedy jest mowa o globalnym kryzysie zaufania, pojawia się szansa na pożą-
daną zmianę społeczną. Dotychczasowe, tradycyjnie rozumienia procesów globali-
zacji nie ułatwiają przezwyciężenia spadku zaufania publicznego do ich przebiegu. 
Wprost przeciwnie, pogłębia się społeczna nieufność, co sprzyja rodzeniu się róż-
nych form społecznego oporu. Procesom tym towarzyszy postępujący zanik tradycyj-
nych form komunikacji międzyludzkiej, kontroli politycznej i sprawowania władzy 
na jej wszystkich poziomach. Ujawnia się nie tylko coraz większa nieefektywność 
procesów globalizacyjnych, ale także ich irracjonalność społeczna, która potęguje 
widoczny spadek zaufania publicznego.

Jednocześnie na naszych oczach powstaje nowa architektura stosunków społecz-
nych – tak globalnych, jak i lokalnych. Prowadzi to do szybkich, głębokich zmian 
strukturalnych oraz instytucjonalnych w gospodarce światowej. Nie wystarczy już 
sam dyskurs ekonomiczny. Wymaga on tego, aby towarzyszył mu szeroki dyskurs 
społeczny, ekologiczny i kulturowy. Jego celem powinno stać się wspólne poszu-
kiwanie podstawowych i powszechnie akceptowalnych wartości, które umożliwią 
przezwyciężenie dotychczasowych braków niekompletnej globalizacji.

Interesującym kierunkiem poszukiwań teoretycznych jest obszar, który określam 
jako glokalizację zaufania publicznego42, aby poprzez nią stało się możliwe większe 
przybliżenie problemów lokalnych do uniwersalnej rzeczywistości globalnej. Stwa-
rzałoby to szansę, w wyniku której zaufanie publiczne nie będzie maleć, lecz wzro-
śnie. Glokalizacja zaufania publicznego oznacza jednak akceptację innego widzenia 
procesów globalizacyjnych – o wiele bardziej niż dotychczas wielowymiarowych 
(hybrydowych), dopuszczającego ich pluralistyczny charakter.

Państwo i jego instytucje, jak zostało to przedstawione, na szczeblach lokalnych 
i regionalnych stopniowo przestają być wystarczająco aktywnym czynnikiem inte-
grującym istniejące społeczności i w dostatecznym stopniu przeciwstawiającym się 
narastającym zagrożeniom. To co jeszcze nie tak dawno było dostępne dla wszystkich, 

41 J. Osiński, Niestabilność i niepewność a próby neoliberalizacji funkcjonowania współczesnego pań-
stwa, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2013, s. 29.

42 Szerzej na ten temat: D. Konopka, Glokalizacja zaufania publicznego jako nowa kategoria socjo-
ekonomiczna, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2015, nr 3 (36), s. 20–29.
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obecnie uległo komercjalizacji, a następnie prywatyzacji – stając się zamknięte 
i dostępne tylko dla nielicznych. W miejsce dotychczasowych wartości wspólnych 
pojawiają się takie, które stają się dostępne tylko dla wybranych. Coraz szybsze kur-
czenie się przestrzeni publicznej jest przede wszystkim spowodowane wdrażaniem 
neoliberalnej wizji organizacji polskiego społeczeństwa43. Ewidentnie aksjologiczna 
sfera życia publicznego (sfera funkcjonowania wartości) kurczy się na rzecz sfery 
funkcjonowania interesu. Konflikt pomiędzy tymi sferami staje się widoczny.

Glokalizacja zaufania publicznego oznacza koncentrację na budowaniu wartości 
publicznej w ścisłym kręgu zaufania, na podstawie silnych i gęstych relacji w prze-
strzeni publicznej44, rozciągającej się pomiędzy poziomem życia prywatnego (grupy 
pierwotne) a poziomem makro (formalne instytucje państwa). Celem powinno stać 
się wspólne poszukiwanie podstawowych i powszechnie akceptowalnych wartości 
publicznych, „wartości, które są wspólne dla wszystkich podmiotów w społeczeń-
stwie: obywateli, przedsiębiorstw, organizacji i grup nieformalnych. Jest to wynik 
wszystkich decyzji dotyczących alokacji zasobów podjętych przez wszystkich inte-
resariuszy w społeczeństwie jako całości”45. Konstrukcją nośną niniejszego modelu 
teoretycznego jest pojęcie „dobra publicznego” (public good) Mancura Olsona, które 
definiowane jest jako „niewyłączność”, czyli każdy członek grupy (społeczności) 
korzystający z tego dobra, nie odbiera go innym członkom grupy; traktując je jako 
„wspólny zasób” (jointness of supply)46.

Glokalizacja zaufania publicznego oznacza także akceptację innego widzenia 
procesów globalizacyjnych – o wiele bardziej niż dotychczas wielowymiarowych, 
dopuszczającego ich pluralistyczny charakter. Natomiast wszystkie systemy admi-
nistracji (organizacje publiczne) powinny stać się bardziej współpracujące, zacie-
rając granice administracyjne. Powinny gromadzić zasoby, wiedzę i doświadczenie 
(know-how) wszystkich istotnych podmiotów publicznych, prywatnych i obywatel-
skich w ścisłym kręgu. W tym kontekście organizacje publiczne muszą podejmować 

43 P. Żuk, Zmiana jest możliwa i konieczna, „Le Monde Diplomatique Polska” 2014, nr 15, „Dol-
nośląski Dodatek Kulturalny”.

44 Zob. D. Konopka, Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce, w: Samorządność 
w warunkach kryzysu, red. S. Patrycki, KUL, Lublin 2013, s. 216–224.

45 M. Botterman, J. Millard, E. Horlings, C. van Oranje, M. van Deelen, K. Pedersen, Wartość dla 
obywateli. Wizja zarządzania publicznego w 2020 roku. Raport stworzony dla Komisji Europejskiej. 
Grudzień 2008., s. 5, http://www.opsi.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=ite-
m&id=1137&Itemid=50 (11.12.2014).

46 M. Olson, The Logic of Collective Action, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 
1965, s. 14.
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wyzwanie współzarządzania z partnerami publicznymi i prywatnymi, dążąc do 
wykorzystywania posiadanych zasobów na rzecz społeczności. Niezbędnym kro-
kiem jest ewolucja władzy w ramach koncepcji good governance.

Współczesna (nowoczesna) organizacja społeczeństwa musi zatem zakładać 
współdziałanie wielu osób, podmiotów, organizacji, instytucji, które nie muszą być 
fizycznie współobecne. Zaufanie może być sposobem radzenia sobie „z nieobecno-
ścią w czasie i przestrzeni, i z niewiedzą”47, a glokalizacja zaufania – z powrotem 
do wspólnotowości w nowej odsłonie rozumienia Gemeinschaft versus Gesellschaft 
F. Tönniesa48, czyli budowania wspólnoty stowarzyszeń lub stowarzyszenia wspól-
not49 w glokalnej rzeczywistości.

Pilnie potrzebna jest zatem rewitalizacja zaufania publicznego we współcze-
snej epoce globalizacji, która prowadzi do wcześniejszej reorganizacji hierarchiza-
cji stosunków międzypaństwowych. Zmianie ulegnie dotychczasowa architektura 
gospodarki światowej, umocnią się w niej nowi gracze, co wpłynie na zmiany 
dotychczasowych globalnych i lokalnych reguł gry. W rezultacie tych zmian może 
mieć miejsce powrót do rozważań na temat poznawczych fundamentów i nowych 
możliwości praktycznych zastosowań tej podstawowej kategorii dla nauk społecz-
nych i humanistycznych, jaką jest wartość. Odnosi się to zarówno do biznesu, jak 
też sfery publicznej. Rosnące znaczenie powiązań między zarządzaniem wartością 
ekonomiczną i zarządzaniem przez wartości a glokalizacją zaufania publicznego 
wskazują na nowe kierunki w sferze poszukiwań teoretycznych.

W świetle perspektywy glokalizacyjnej społeczeństwo – zarówno w ujęciu lokal-
nym, regionalnym, jak i ponadnarodowym – może stać się istotnym podmiotem 
mogącym ograniczać niepewność i niestabilność współczesnego świata.
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Streszczenie

Uniwersalną cechą współczesnych przemian cywilizacyjnych jest postępujący proces globali-
zacji. Towarzyszy mu wzrastający poziom niepewności, ryzyka i pogłębiającej się nieufności 
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(braku zaufania) między uczestnikami tego procesu. Zjawiska te przybierają różne formy 
i charakteryzują się różnym stopniem intensywności w rozmaitych sferach życia społecz-
nego i gospodarczego. Nie omijają one także sektora publicznego.
Wzrost niepewności i ryzyka ma równocześnie rosnący, negatywny wpływ na zaufanie jed-
nostkowe i publiczne. Współcześnie odpowiedzią na taki stan rzeczy stały się procesy, które 
są określane mianem glokalizacyjnych, czyli połączenie ogólnych tendencji globalizacyjnych 
z równoczesnymi próbami ich adaptacji i dostosowaniem do warunków lokalnych.
Szczególnie interesującym kierunkiem poszukiwań teoretycznych w tej sferze staje się 
obszar, który w niniejszym rozdziale określam jako glokalizację zaufania publicznego. Pro-
cesy glokalizacyjne stwarzają szansę na wzrost zaufania publicznego. Glokalizacja zaufania 
publicznego, jako nowe podejście teoretyczne i metodologiczne w sferze publicznej, oznacza 
jednak nie tylko potrzebę akceptacji innego sposobu widzenia procesów lokalnych poprzez 
pryzmat zjawisk globalnych, ale także konieczność wprowadzania dostosowanych do niego 
nowych mechanizmów zarządzania w sektorze publicznym w Polsce.

Słowa kluczowe: zaufanie, glokalizacja, niepewność, ryzyko, sektor publiczny.

Summary

The universal feature contemporary civilizational change is progressing process of globali-
zation. It is accompanied by increasing levels of uncertainty, risk and deepening distrust 
(mistrust) among the participants of this process. These developments take multiple forms 
and are characterized by different degrees intensity in different spheres of social and eco-
nomic life. They also do not miss the public sector.
The increase in uncertainty and risk is at the same time increasing negative impact on the 
individual and the public trust. Today, in response to this state of affairs they have become 
the processes that are called glocalization, or a combination of the general trend of globali-
zation of simultaneous attempts of adaptation and adjustment to local conditions.
Particularly interesting direction of theoretical research in this area, it becomes an area 
which in this section refer to as glocalization public trust. Glocalization processes provide 
an opportunity to increase public trust. Glocalization of public trust, as new theoretical and 
methodological approaches in the public sphere is not only need the approval of another 
way of seeing local processes through the prism of global phenomena, but also the need 
to introduce adapted to his new governance mechanisms in the public sector in Poland.

Keywords: trust, glocalization, uncertainty, risk, the public sector.


