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KApiTAŁ spoŁecznY polsKich sTUdenTów  
nA Tle międzYnARodowYm z wYKoRzYsTAniem 

wYniKów bAdAń eKspeRYmenTAlnYch1

streszczenie
artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych nad wybranymi aspek-
tami kapitału społecznego w Polsce na tle innych państw. w odróżnieniu od 
wcześniejszych badań zastosowano inną metodę pomiaru poziomu kapitału 
społecznego, która umożliwia obiektywizację oceny zasobów tego kapitału. 
zastosowana metoda badawcza bazuje na obserwacjach, nie zaś na deklara-
cjach respondentów, co pozwala na uchwycenie luki intencjonalno-behawio-
ralnej. analizowane są w nim następujące aspekty: zaufanie, wiarygodność 
i współpraca. w artykule porównano wyniki typowych gier eksperymental-
nych – gry „zaufanie” oraz gry „dobro publiczne” – przeprowadzanych na 
całym świecie, w tym polskie badania autorów przeprowadzone na grupie 
1540 studentów w 16 miastach – stolicach regionów Polski. wyniki analizy 
porównawczej wskazują na niski poziom zaufania obserwowanego, co po-
twierdza wyniki przeprowadzanych cyklicznie badań sondażowych, niski 
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poziom wiarygodności, jednak towarzyszy im zaskakująco wysoki poziom 
współpracy obserwowany w grze „dobro publiczne”. 

słowa kluczowe: kapitał społeczny, ekonomia eksperymentalna, luka 
intencjonalno-behawioralna, zaufanie, gra „zaufanie”, gra „dobro publiczne”, 
porównanie międzynarodowe

wsTęp

badania na temat kapitału społecznego Polaków wskazują na jego niski poziom 
[Młokosiewicz 2009; wallace, Pichler 2007]. Dotyczy to zarówno oceny przyna-
leżności Polaków do sieci organizacji formalnych, zaangażowania obywatelskie-
go, jak i poziomu zaufania. oceny te – a zwłaszcza ostatniego z wymienionych 
aspektów – opierają się głównie na danych ankietowych. ze względu na charakter 
tego źródła danych do wyników badań należy podchodzić z pewnym dystansem, 
zwłaszcza że pytania związane z kapitałem społecznym mogą być: 

 – różnie rozumiane i interpretowane przez respondentów (zwłaszcza w róż-
nych kulturach);

 – pytania o wrażliwe kwestie i odpowiedzi na nie mogą być świadomie lub 
nieświadomie zafałszowane.

w związku z tym istnieje potrzeba obiektywizacji oceny kapitału społecznego 
Polaków – co jest celem niniejszej pracy – tym bardziej, że wcześniejsze badania 
(głównie nad zaufaniem) wskazują na rozdźwięk pomiędzy tym, co deklarowa-
ne, a tym, co obserwowane – z badań wynika, że często deklaracjom wyższego 
zaufania nie towarzyszą zachowania świadczące o jego wyższym poziomie 
[ashraf i in. 2006; Ermisch i in. 2009; Glaeser i in. 2000; Holm, Nystedt 2008; 
Johansson-stenman i in. 2013; lazzarini i in. 2004; Markowska-Przybyła i in. 
złożone do redakcji; Markowska-Przybyla, ramsey 2016]. 

Cel ten może być osiągnięty dzięki zastosowaniu metody pozwalającej na 
pozyskanie wiedzy o zachowaniach badanych. w pracy jako podstawę oceny 
zasobów kapitału społecznego zastosowano metodę eksperymentu teoriogrowe-
go. ocena ta bazuje na badaniach przeprowadzonych w Polsce w 2014 r., które 
następnie porównano z analogicznymi badaniami przeprowadzanymi w różnych 
krajach. oceniano trzy aspekty kapitału społecznego: zaufanie, wiarygodność 
i współpracę. zaznaczmy jednak, że nie są to badania nad kapitałem społecznym 
Polaków, a jedynie ich jednej grupy: studentów publicznych szkół wyższych. 
Tak dobrana próba badawcza umożliwiła jednak porównywanie wyników badań 
z analogicznymi badaniami z innych krajów przy wykorzystaniu przyjętej meto-
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dy badawczej, jaką jest eksperyment teoriogrowy. w zdecydowanej większości 
takich badań na świecie podstawowymi uczestnikami eksperymentów są właśnie 
studenci. 

KApiTAŁ spoŁecznY

Pojęcie kapitału społecznego nie doczekało się powszechnie akceptowanej defini-
cji ani spójnej interpretacji. kategoria ta analizowana jest na różnych poziomach 
(od jednostkowego poprzez grupowy, na poziomie makro kończąc), w różnych 
ujęciach (strukturalnym, czyli dotyczącym sieci relacji, normatywnym, tj. sku-
pionym na normach i wartościach, i behawioralnym, tj. analizującym konkretne 
przejawy zachowań). kapitał społeczny, definiowany z wykorzystaniem podejścia 
pozytywnego (unikającego wartościowania) oraz normatywnego (subiektywnego, 
stosującego wartościowanie), traktowany jest jako dobro jednostkowe albo dobro 
wspólne czy publiczne.

James s. Coleman definiuje kapitał społeczny jako „cechy charakterystyczne 
życia społecznego – sieci, normy i zaufanie – które ułatwiają współpracę i koor-
dynację działań ludzi dla wspólnego dobra” [Coleman 1988: 98]. według roberta 
Putnama kapitał społeczny „odnosi się [...] do takich cech społeczeństwa, jak 
zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa, 
ułatwiając skoordynowane działania” [Putnam 1995: 258]. również Francis 
Fukuyama definiuje kapitał społeczny przez pryzmat skuteczności działań zbio-
rowych i określa go jako „umiejętność współpracy poprzez nieformalne reguły 
i normy między ludźmi w obrębie grupy oraz organizacji w celu realizacji 
interesów wyznawanych przez członków” [Fukuyama 1997: 7]. z kolei N. lin 
kapitał społeczny wiąże z sieciami i zasobami w nich zawartymi, przedstawiając 
go jako „zasób zawarty w społecznych relacjach” [lin 2001: 3], choć podkreśla 
jednocześnie, że kapitał społeczny to zasoby zawarte w strukturze sieci, które są 
mobilizowane dzięki działaniom aktorów; chodzi zatem nie o wszystkie te zasoby, 
które tworzą jedynie potencjał kapitału społecznego, a o zasoby mobilizowane. 
siłę sieci akcentuje także Janusz Czapiński, opisując je w następujący sposób: 
„sieci społeczne regulowane normami moralnymi lub zwyczajem (a nie, lub nie 
tylko formalnymi zasadami prawa), które wiążą jednostkę ze społeczeństwem 
w sposób umożliwiający jej współdziałanie z innymi dla dobra wspólnego” [Dia-
gnoza Społeczna 2007: 257]. według Christiana Grootaerta i Thierry’ego van 
bastelaera siła sieci to: „zespół instytucji, relacji, stosunków oraz wartości, które 
regulują interakcje między ludźmi oraz przyczyniają się do rozwoju społeczno-
-gospodarczego” [Grootaert, van bastelaer 2002: 3–4]. inni autorzy podkreślają 
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z kolei zasadniczą rolę norm i wartości, np. stephen knack: „wspólne wartości, 
normy, nieformalne sieci i uczestnictwo w stowarzyszeniach, które wpływają 
na zdolność jednostek do zbiorowego działania na rzecz osiągania wspólnych 
celów” [knack 2002: 15];, Grootaert: „normy i społeczne relacje zakorzenione 
w strukturze społecznej, które umożliwiają współdziałanie ludzi w celu realizacji 
wytyczonych celów” [Grootaert 1998: 1–2] czy Elinor ostrom: „normy i reguły, 
podzielana władza, zrozumienie oraz oczekiwanie, co do wzorców postępowania 
jednostek oraz grup, a nawet struktura rodziny” [ostrom 2000: 43]2. 

Problem z definicjami kapitału społecznego polega na tym, że usiłują one 
często zawrzeć zbyt wiele elementów naraz. Często powstaje z tego zlepek takich 
elementów, jak: zaufanie, normy ogólne i konkretne (np. wzajemność), zdolność 
do tworzenia i utrzymywania kontaktów, transakcje, dostęp do zasobów, dobra 
publiczne, więzi, kanały informacyjne, współpraca, działania obywatelskie itd.

w literaturze proponowane są trzy grupy definicji kapitału społecznego 
[bartkowski 2007: 69 i n.]:

1. Funkcjonalne – kapitał społeczny definiuje się poprzez jego funkcje. 
kapitału społecznego nie traktuje się jako zjawiska uniwersalnego, występującego 
wszędzie w identycznej lub podobnej formie. Na kapitał społeczny składa się 
wiele elementów życia społecznego, które łączy ich społeczny efekt; służą one 
tworzeniu dobrobytu jednostkowego lub zbiorowego, a sam kapitał społeczny 
ujawnia się przede wszystkim w działaniu. 

2. Definiowane zgodnie z paradygmatem działania zbiorowego, kooperacji 
i sieci powiązań – to ujęcie skupia się na perspektywie działania zbiorowego, sieci 
i kooperacji, a kapitał społeczny określa jako moralno-społeczną infrastrukturę 
współdziałania i koordynacji zachowań ludzkich. kapitał społeczny odnoszony 
jest do tych cech społecznej organizacji, które je ułatwiają, gdyż powiększa 

2 kapitał społeczny jest szeroko opisany także w polskiej literaturze przedmiotu. badania te 
zapoczątkowane zostały przez socjologów pod koniec lat 70., między innymi przez P. bourdieu. 
w latach 90. popularność zyskiwać zaczęły prace Colemana i Putnama. Nie bez znaczenia były 
przemiany polityczne, gdyż towarzyszyła im zmiana kontekstu badań nad kapitałem społecznym. 
wcześniej używano go do badań wzajemnych relacji klas społecznych, a od lat 90. – w kontekście 
przemian transformacyjnych. intensyfikacja zainteresowania kapitałem społecznym nastąpiła po 
polskim wydaniu książki roberta Putnama Demokracja w działaniu. Do grona polskich badaczy 
kapitału społecznego należą m.in.: P. sztompka, J. Czapiński, a. Giza-Poleszczuk, M. Marody, 
a. rychard, M. Theiss, J. bartkowski, b. Pogonowska, M. Herbst, P. swianiewicz, w. Dziemia-
nowicz, a. Matysiak, J. sztaudynger, C.Trutkowski, s. Mandes, T. kaźmierczak, a. rymsza, 
k. Growiec, D. Moroń, a. klimczuk, temat podejmowali także a. Przymeński, H. zboroń, 
b. klimczak, M. klimowicz, w. bokajło, T. Żukowski, k. Janc, J. Działek, M. Gajowiak czy 
E. skawińska. 
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zakres korzyści uzyskiwanych dzięki współpracy i wymianie społecznej i podnosi 
wydajność istniejących zasobów. 

3. wykorzystujące podejście strukturalne – kapitał społeczny w tym ujęciu 
występuje w ścisłym i organicznym związku ze strukturą społeczną i jest jedną 
z trzech podstawowych form kapitału w zbiorowościach ludzkich, obok kapitału 
ekonomicznego i kulturowego. 

Trudności z podaniem zakresu znaczeniowego kapitału społecznego skutkują 
problemami z pomiarem tego zjawiska oraz porównywalnością wyników badań 
nad kapitałem społecznym. w szerokim rozumieniu kapitału społecznego – na 
poziomie makro – wskazuje się na trzy składniki tego kapitału, które są punktem 
wyjścia do konstrukcji wielu miar kapitału społecznego [Theiss 2005: 61]: 

 – element strukturalny, czyli sieci społeczne, grupy, struktury i instytucje 
społeczne, kanały informacyjne, znajomości; 

 – element regulatywny (cognitive social capital), czyli normy społeczne, 
a szczególnie te odnoszące się do współdziałania oraz wzory realizowania war-
tości i interesów, zaufanie, solidarność, zwyczaj i obyczaj; 

 – element behawioralny – odnosi się do konkretnych przejawów współ-
działania – współpracy, pomocy, wolontariatu, działań zbiorowych i wymiany 
informacji. Element ten jednak nie jest obecny we wszystkich analizach, gdyż nie 
ma pewności co do tego, czy traktować go jako składnik kapitału społecznego, 
czy jako wskaźnik korelacji zewnętrznej; 

w niniejszym opracowaniu autorzy rozumieją kapitał społeczny zgodnie 
z definicją r. Putnama, J. Colemana czy F. Fukuyamy, uznając, że punktem 
odniesienia identyfikacji tego kapitału nie jest tylko istnienie sieci relacji czy 
zaufania, ale także skutek ich istnienia, czyli przejawy współpracy na rzecz dobra 
wspólnego. zastosowana metoda badawcza analizuje element regulatywny oraz 
behawioralny, pomija natomiast aspekt strukturalny. 

wYbRAne KomponenTY KApiTAŁU spoŁecznego  
w polsce 

zaufanie jest jednym z najczęściej przywoływanych atrybutów kapitału spo-
łecznego. Dzięki zaufaniu może rozwijać się kooperacja sprzyjająca wszystkim 
stronom transakcji, a pośrednio przynosząca także korzyści całemu społeczeń-
stwu. Tym tłumaczyć można tak duże znaczenie zaufania i fakt, że jest ono także 
najczęściej wykorzystywaną miarą kapitału społecznego. 

badania European social survey (Ess) wskazują, że pod względem ogól-
nego zaufania Polacy zajmują jedno z ostatnich miejsc wśród krajów objętych 
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badaniem. w siódmej edycji badania Ess (2014) 16,6% deklarowało zaufanie 
do innych osób3, podczas gdy w Danii prawie 70%, a w Norwegii czy Finlandii 
ponad 60%. Także w porównaniu do innych państw Europy Środkowo-wschod-
niej Polacy deklarują stosunkowo niskie zaufanie, jedynie w bułgarii i albanii 
jest ono niższe. wśród 35 państw poddawanych badaniu cyklicznie od 2002 roku 
(co dwa lata) tylko w 5 z nich zaufanie to jest niższe niż w Polsce (por. rysunek 1). 

rysUNEk 1. większości ludzi można ufać – odsetek pozytywnych odpowiedzi według badania 
Ess w wybranych krajach (średnia ważona z lat 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014)
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Uwaga: odsetek pozytywnych odpowiedzi oznacza odsetek odpowiedzi 7–10 na skali 0–10, 
gdzie 0 – ostrożności nigdy nie za wiele, 10 – większości ludzi można ufać.

Źródło: European social survey. 

Na tle innych krajów europejskich Polacy także stosunkowo słabo wierzą 
w dobre intencje innych ludzi. Tylko 11% Polaków uważa, że inni ludzie starają 
się być pomocni dla innych, a 19,5% sądzi, że większość ludzi jest fair wobec in-
nych. To około trzykrotnie mniej niż w krajach skandynawskich (por. rysunek 2).

Powszechnie analizowanym wskaźnikiem kapitału społecznego są więzi spo-
łeczne, zarówno te formalne, jak i nieformalne. Dane na temat skłonności Polaków 
do uczestnictwa w organizacjach dostarczane przez world value survey świadczą, 

3 Tj. odpowiedzi 7–10 na 10-stopniowej skali zaufania. 
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że skłonność ta gwałtownie spadła z 30,5% w 1989 r. do 14,8% i utrzymała się 
na tym poziomie (w 2013 r. – 13,7%), na co niewątpliwie wpływ miał fakt, że 
przynależność ta stała się po 1989 dobrowolna [Diagnoza Społeczna 2013: 287]. 
Przed 1989 r. przynależność do wielu organizacji była o ile nie przymusowa, to 
przynajmniej wskazana, umożliwiała awanse, działalność zawodową czy rozwój. 

rysUNEk 2. wiara w dobre intencje innych ludzi według badania Ess w 2014 w wybranych 
krajach Europy
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większość ludzi jest w stosunku do innych "fair" większość ludzi stara się być pomocna

Uwaga: % pozytywnych odpowiedzi, tj. od 7–10 w 10-stopniowej skali, gdzie 0 oznacza brak 
wiary w dobre intencje, 10 – przekonanie, że inni ludzie grają fair i są uczynni wobec innych.

Źródło: European social survey. 

z przeprowadzonych w latach 1957–1958 przez stefana Nowaka badań so-
cjologicznych nad postawami światopoglądowymi polskich studentów wynika, że 
17,9% studentów jako motyw wstąpienia do związku Młodzieży Polskiej (zMP) 
podało przymus stosowany przez organizację na terenie szkoły, 28,1% – chęć 
dostania się na uczelnię wyższą, 1,8% – nacisk opinii bliskiego środowiska, 
18,3% – masowy przykład kolegów. Tylko 8,2% ankietowanych studentów-
-członków zMP wybrało organizację ze względu na własne poglądy polityczne, 
a 14% wskazało potrzebę działania i aktywności społecznej przy braku możliwości 
zaspokajania ich poza organizacją [Nowak 2009: 42]. Dostępne dane statystyczne 
porównujące skalę uczestnictwa w różnego rodzaju organizacjach w państwach 
Europy pochodzą z pierwszej edycji badania Ess, tj. 2002 roku. wówczas na 
tle innych państw europejskich Polacy relatywnie rzadko uczestniczyli w życiu 
różnych organizacji. o ile w krajach skandynawskich respondenci w wieku po-
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wyżej 16 lat należeli średnio do więcej niż dwóch organizacji, o tyle w Polsce 
wskaźnik ten wynosił 0,3 (por. rysunek 3).

rysUNEk 3. Przeciętna liczba organizacji, do których należeli respondenci w wieku 16 lat i więcej 
w wybranych krajach Europy w 2002 r.
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Źródło: European social survey, obliczenia za Diagnoza społeczna 2013 

badania przeprowadzane cyklicznie przez zespół Diagnozy społecznej wska-
zują, że przez ostatnią dekadę niewiele zmieniło się pod względem przynależności 
Polaków do formalnych organizacji. w roku 2003 średnio respondenci należeli do 
0,14 organizacji, po kilku latach wzrostu tego wskaźnika w 2013 znów nastąpił 
jego spadek do poziomu z roku 2003. Dane o osobach zrzeszonych w organi-
zacjach potwierdzają te tendencje. w 2003 r. do różnego rodzaju organizacji 
należało 12,2% badanych osób, w 2013 – 13,7%.

aktywne zaangażowanie Polaków w wolontariat i na rzecz organizacji cha-
rytatywnych jest według danych rundy 2012 Europejskiego sondażu wartości 
także bardzo niskie. Tylko 5,2% badanych pracowało na rzecz takich organizacji 
przynajmniej raz w miesiącu (por. rysunek 4). 

Miarą kapitału społecznego jest również poziom frekwencji wyborczej. 
w edycjach sondażu European values survey z lat 2008–2010 zapytano respon-
dentów, czy wzięliby udział w wyborach powszechnych, gdyby odbyły się one 
jutro. Procent pozytywnych odpowiedzi prezentuje rysunek 5. z wykresu wyeli-
minowano dane dla państw, w których istnieje jakikolwiek przymus wyborczy, 
m.in. belgię, luksemburg, austrię, Grecję. 
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rysUNEk 4. zaangażowanie w pracę na rzecz organizacji charytatywnych lub wolontariatu 
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Uwaga: proporcja uczestników, którzy pracowali na rzecz organizacji charytatywnych lub wolon-
tariatu przynajmniej raz w miesiącu.
Źródło: European social survey 2012. 

rysUNEk 5. Deklarowany zamiar uczestnictwa w wyborach powszechnych w wybranych krajach 
w okresie 2008–2010
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Źródło: European values survey. 
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Polacy stosunkowo rzadko (65,6% ankietowanych przy średniej dla całego 
badania 79,3%) deklarowali zamiar uczestnictwa w wyborach powszechnych 
(rzadziej taki zamiar deklarowali jedynie obywatele litwy). rzeczywisty udział 
Polaków w wyborach powszechnych był znacznie niższy niż deklarowany i w la-
tach 1991–2011 nie przekroczył 54%. Niska frekwencja wyborcza wskazywać 
może na niską jakość społeczeństwa obywatelskiego4. Niewielkie zaangażowanie 
w wyborach powszechnych jest traktowane jako wskaźnik słabego zaangażowania 
obywateli w sprawy kraju. 

analiza porównawcza kapitału społecznego Polski z innymi krajami powinna 
uwzględniać kontekst kulturowy i historyczny [Herbst 2008: 25 i nast.], co mogło-
by wskazać na przyczyny niskiego poziomu wskaźników kapitału społecznego. 
Mała aktywność w organizacjach jest między innymi skutkiem dawnego braku 
zaufania do organizacji komunistycznych. wycofanie się ludzi ze sfery publicznej 
ograniczało zaufanie tylko do kręgów rodzinnych czy przyjacielskich, nie sprzy-
jało zaufaniu do obcych przypadkowych osób (uogólnionemu zaufaniu, które jest 
podstawą wskaźnika zaufanie w sondażach Ess). budowanie atmosfery zaufania 
jest procesem długofalowym i trudnym, który jednak bardzo łatwo zniszczyć, 
stąd prawdopodobne, że to przeszłość historyczna ma wciąż duży wpływ na niski 
poziom wskaźnika „zaufanie”. Niski poziom aktywności obywatelskiej to także 
skutek migracji i przesiedleń po ii wojnie światowej. 

interesujące wydaje się także pytanie o to, w jakim stopniu przeszłość 
historyczna determinuje niski poziom miar kapitału społecznego i jakie inne 
czynniki mają na niego wpływ, a także czy zastosowanie innych miar przynio-
słoby odmienne wnioski. artykuł stara się w jakimś stopniu odpowiedzieć na to 
ostatnie pytanie.

zAsTosowAnA meTodA bAdAwczA

w opracowaniu wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych na gruncie eko-
nomii eksperymentalnej. Metoda eksperymentu umożliwia obserwację zachowań 

4 Pojęcie kapitału społecznego jest bliskie pojęciu społeczeństwa obywatelskiego. Część 
badań nad kapitałem społecznym wpisuje się w nurt badań nad demokracją i kondycją państwa 
i społeczeństwa obywatelskiego, jednak mimo wielu wspólnych elementów zakresy znaczeniowe 
tych pojęć się różnią. Jak podkreśla M. Theiss, społeczeństwo obywatelskie może być traktowane 
jako jeden z wymiarów kapitału społecznego (współdziałanie w sferze publicznej), jednak w pojęciu 
społeczeństwa obywatelskiego mieszczą się elementy wykraczające poza kapitał społeczny – aspekt 
etyczny, odniesienie do państwa, zinstytucjonalizowana aktywność publiczna. Do kapitału społecz-
nego natomiast zaliczyć należy elementy wykraczające poza pojęcie społeczeństwa obywatelskiego 
– powiązania rodzinne, towarzyskie, zawodowe [Theiss 2007]. 
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jednostek w różnych sytuacjach, a zapewnienie realizmu psychologicznego 
(uzyskiwanego m.in. dzięki rzeczywistym nagrodom i/lub karom) pozwala na 
wyciąganie bardziej wiarygodnych wniosków. 

w opracowaniu wykorzystano wyniki własnych badań przeprowadzonych 
w okresie iv–vi 2014 r. na próbie 1540 osób – studentów publicznych uczelni 
wyższych zlokalizowanych w 16 stolicach województw Polski i porównano je 
z analogicznymi badaniami przeprowadzanymi w różnych krajach. w każdym 
z regionów przebadano 88–100 osób5. badane osoby uczestniczyły w trzech 
grach oraz w badaniu ankietowym. zastosowano trzy klasyczne gry: grę „za-
ufanie” (trust game, TG), grę „dobro publiczne” (public good game, PGG) oraz 
grę „ultimatum” (ultimatum game, UG). w niniejszym opracowaniu omówione 
zostaną wyniki eksperymentu „zaufanie” i „dobro publiczne”. 

studenci zostali wybrani do badania na zasadzie kolejności zgłoszeń. Nie 
stosowano tu żadnego innego kryterium poza pozsiadaniem statusu studenta 
danej uczelni. zgłaszać mogli się studenci studiów stacjonarnych, niestacjonar-
nych, studiów i, ii i iii stopnia (studia doktorskie), studenci różnych kierunków, 
zamieszkali w różnych regionach kraju oraz studenci z zagranicy. autorom 
zależało na pozyskaniu jak najbardziej różnorodnej grupy studentów – ze 
względu na kierunek studiów oraz miejsce zamieszkania, dlatego jako miejsce 
przeprowadzenia badań wybrano uniwersytety zlokalizowane w każdym z 16 
województw. Tabela 1 przedstawia strukturę badanych studentów ze względu 
na miejsce badania i płeć badanych osób. 

Tabela 1. struktura badanych studentów ze względu na region badania i płeć

województwo Miasto Nazwa uczelni
liczba osób 

objętych 
badaniem

Udział 
kobiet 
w %

DolNoŚlĄskiE wrocław Uniwersytet wrocławski 96 76,0
KUJaWsKO- 
-POMORsKie Toruń Uniwersytet Mikołaja 

kopernika w Toruniu 100 80,0

lUbelsKie lublin Uniwersytet Marii Curie- 
-skłodowskiej w lublinie 88 77,3

lUbUsKie zielona Góra Uniwersytet zielonogórski 100 51,0
łóDzkiE łódź Uniwersytet łódzki 100 75,0
MałoPolskiE kraków Uniwersytet Jagielloński 96 69,8

5 więcej na temat organizacji badania: [Markowska-Przybyła, ramsey 2014; Markowska-
-Przybyła, ramsey 2015].
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województwo Miasto Nazwa uczelni
liczba osób 

objętych 
badaniem

Udział 
kobiet 
w %

MazowiECkiE warszawa Uniwersytet warszawski 88 79,5
OPOlsKie opole Uniwersytet opolski 96 77,1
PoDkarPaCkiE rzeszów Uniwersytet Rzeszowski 100 79,0
PODlasKie białystok Uniwersytet w białymstoku 96 75,0
POMORsKie Gdańsk Uniwersytet Gdański 100 77,0
ŚlĄskiE katowice Uniwersytet Śląski 96 75,0

ŚwięTokrzyskiE Kielce Uniwersytet Jana 
kochanowskiego w kielcach 100 68,0

warMiŃsko- 
-MaZURsKie Olsztyn Uniwersytet warmińsko- 

-Mazurski w olsztynie 96 58,3

WielKOPOlsKie Poznań Uniwersytet adama 
Mickiewicza w Poznaniu 100 77,0

zaCHoDNio- 
-POMORsKie szczecin Uniwersytet szczeciński 88 68,2

razem: 1540 72,7

Źródło: badania własne. 

w badaniu wzięło udział zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn. 
72,7% badanych ogółem stanowiły kobiety. oznacza to nadreprezentację kobiet 
w badaniu, gdyż kobiety w publicznych szkołach wyższych stanowią śred-
nio 57% ogółu studentów. około 1/3 badanych zamieszkiwała miejscowości 
o liczbie mieszkańców poniżej 5 tys., tyle samo osób pochodziło z dużych miast, 
ponad 14% z miast małych i ok. 22% z miast o wielkości 20–100 tys. miesz-
kańców. Prawie 64% badanych stanowili studenci studiów i stopnia, niecałe 
25% studenci ii stopnia, a 11% studenci innych form studiów, w zdecydowanej 
większości jednolitych studiów magisterskich, w trzech przypadkach – studiów 
doktoranckich. zdecydowana większość studentów studiowała w trybie stacjo-
narnym, studenci studiów niestacjonarnych stanowili tylko 2,47% badanej próby. 
Największy odsetek studentów związany był z naukami społecznymi (49,6% 
wszystkich badanych studentów), w następnej kolejności z naukami humani-
stycznymi (14,7%), nauką (10,6%) i kształceniem (9,8%).

w grze trust game zaproponowanej przez Joyce’a berga, Johna Dickhauta 
i kevina McCabe’go [berg i in. 1995], zwanej też investment game, bierze 
udział dwóch graczy (najczęściej anonimowych). Jeden z graczy (a) dysponuje 
pewną kwotą pieniędzy (X), część tej kwoty, a nawet całość, może przekazać 
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(zainwestować) według własnego uznania drugiemu z graczy (b) – jest to kwota 
(y). kwota y, zanim trafi do drugiego z graczy (gracza b) jest mnożona przez 
czynnik λ większy niż 1, zazwyczaj 2 lub 3. wiedzą o tym obaj gracze. Następnie 
drugi gracz (b) decyduje (w warunkach niezależności od pierwszego gracza), czy 
przekazać z powrotem jakąś część otrzymanej kwoty λy. Gra trust game pozwala 
na badanie zaufania (udział przekazanej kwoty przez gracza a) oraz na badanie 
wiarygodności (solidności, bycia godnym zaufania – trustworthiness), którą jest 
frakcja λy zwracana pierwszemu graczowi. w przeprowadzonych badaniach 
gracz a miał do dyspozycji 10 zł, kwota przekazywana graczowi b była mnożona 
przez 3. Jedna połowa graczy odgrywała rolę a, druga – rolę b. 

w grze w „dobro publiczne” [isaac, walker 1988b] uczestnicy gry decydują, 
jak dużą część posiadanej kwoty swoich prywatnych środków, które otrzymują 
od eksperymentatora, przeznaczyć na cele publiczne. swoją decyzję podejmują 
w warunkach niezależności od innych graczy. łączną kwotę przeznaczoną na 
cele „publiczne” mnoży się przez wartość większą od 1, a mniejszą od liczby 
graczy, a następnie dzieli wśród wszystkich graczy, nawet wśród tych, którzy nie 
wnieśli nic do wspólnej kasy. każdy racjonalny gracz powinien wnieść 0, gdyż 
niezależnie od tego, co zrobią inni gracze, jest to dla niego najlepszy wybór (czyli 
w języku teorii gier wybór ten dominuje wszystkie pozostałe strategie) [rosenthal 
1973]. równowaga Nasha6 jest jednak rzadko obserwowana w eksperymentach 
korzystających z gry public good game [Gunnthorsdottir i in. 2007], choć gracze 
nie mają żadnych indywidualnych motywów, by wnosić cokolwiek do wspólnej 
puli. wysokość wpłat graczy świadczy o tym, że przyjmują postawę tzw. free-
-ridera lub postawę prospołeczną. w grze każdy z uczestników staje przed 
koniecznością wyboru pomiędzy indywidualnymi korzyściami a korzyściami 
grupy, przy czym zaangażowanie na rzecz grupy może przynieść korzyści indy-
widualne (istnieje jednak ryzyko, że koszt tego zaangażowania będzie wyższy 
niż odniesione korzyści), ale brak tego zaangażowania też może przynieść ko-
rzyści (postawa free-ridera). w przeprowadzonych badaniach gracze mieli do 
dyspozycji 20 PlN, kwota dokładana do wspólnej puli mnożona była przez 1,6, 
a grupa liczyła 4 osoby. 

6 równowaga Nasha ma miejsce wówczas, gdy strategia każdego z graczy jest optymalna, 
biorąc pod uwagę wybór innych graczy za ustalony. w tej równowadze żaden z graczy nie ma 
powodów jednostronnie odstępować od strategii równowagi.
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KApiTAŁ spoŁecznY w świeTle bAdAń  
eKspeRYmenTAlnYch 

gra „zaufanie” (trust game) – zaufanie i wiarygodność

w grze „zaufanie” obserwacja zachowań graczy a (sender, trustor) pozwala 
na identyfikację ich zaufania (trust)7 w stosunku do drugiego anonimowego 
gracza, a zachowanie graczy b (receiver, trustee) świadczy o ich wiarygodności 
(trustworthiness). Graczem a, oprócz zaufania, kierują także inne motywy, jak 
skłonność do ryzyka czy altruizm. Podobnie w przypadku gracza b, którego 
decyzje również mogą być motywowane innymi czynnikami, w tym ich altru-
izmem i stosunkiem do nierówności. odsetek przekazanej kwoty, którą mają do 
dyspozycji gracze, zależy także – jak wskazują niektóre badania – od innych 
czynników związanych z konstrukcją gry: 

 – wysokości kwoty, jaka jest rozgrywana [Carpenter i in. 2005; levitt, 
list 2006];

 – mnożnika – jest on wyższy od 1 (zwykle 3), gdyż taka konstrukcja po-
woduje, że zaufanie generuje korzyści ekonomiczne. im wyższy mnożnik, tym 
wynagrodzenie to jest większe i wzrasta prawdopodobieństwo, że gracz a prze-
każe wyższe kwoty;

 – anonimowości;
 – statusu graczy, tj. czy są studentami, jak to ma najczęściej miejsce, czy nie;
 – od tego, czy gracz b jest wynagradzany niezależnie od decyzji gracza a;
 – od tego, czy gracze odgrywają obie role, czy tylko jedną;
 – od tego, czy wynagrodzenie graczy jest pewne, czy obarczone pewnym 

ryzykiem, co ma miejsce wówczas, gdy wypłaty graczy są losowe;
 – od tego, czy partner w grze jest prawdziwym graczem (człowiekiem) czy 

komputerem.
szeroko zakrojone badania porównujące wyniki gier „zaufanie” przeprowa-

dzili Noel Johnson i alexandra Mislin [Johnson, Mislin 2011b]. Przeanalizowano 
w nich łącznie 162 badania przeprowadzone w 35 krajach, które objęły łącznie 
23 924 badanych8. w przeprowadzonej analizie porównawczej nie uwzględniono 

7 Przedstawiona gra jest jednym z częściej (o ile nie najczęściej) wybieranych sposobów 
pomiaru obserwowanego zaufania, aczkolwiek niektóre prace wskazują na jej ograniczenia, ar-
gumentując, że przekazywana kwota mierzy także poziom altruizmu [Cox 2004] czy awersję do 
zdrady [bohnet i in. 2008].

8 zastosowane przez Johnsona i Mislin kryteria wyszukiwania i selekcji prac poddanych 
analizie wytypowały 130 prac badawczych dostarczających informacji o 162 przeprowadzonych 
grach „trust” i 161 obserwacjach dotyczących średniego przekazu gracza a oraz o 137 obserwacjach 
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Polski. Niniejszy artykuł może stanowić wkład w dotychczasowy stan wiedzy 
o zaufaniu i wiarygodności polskich graczy, tym bardziej, że założenia gry „za-
ufanie” wpisują się w kryteria badań porównanych przez Johnsona i Mislin9. 

Przeciętny przekaz graczy a, interpretowany jako poziom zaufania, w 161 za-
obserwowanych grach wynosi 50,2% posiadanej kwoty, choć poziom ten wykazuje 
dużą zmienność – w poszczególnych badaniach waha się od 22,4% do 88,5%. Na 
poziomie kontynentów najwyższe przekazy zaobserwowano w Europie (53,7%), 
ameryce Północnej (51,7%), najniższe w afryce (45,6%) i ameryce Południowej 
(45,8%). Przeciętny zwrot gracza b (jako procent otrzymanej kwoty), który utoż-
samiany jest z poziomem wiarygodności, wynosił w przeprowadzonych 137 ba-
daniach 37,2% i w poszczególnych badaniach wahał się między 10,8% a 81,2%. 
Najwyższy był w azji (46%), najniższy w afryce (31,9%). 

Przedstawiony przez Johnsona i Mislin katalog 162 przeanalizowanych 
badań zawężono w niniejszej pracy do 67, które są podobne w swej konstrukcji 
do gry przeprowadzonej przez autorów. z pierwotnego zbioru wyeliminowano 
162 gry, w których:

 – graczem – partnerem w grze – nie jest człowiek, tylko komputer, a badani 
o tym wiedzą – badania wskazują, że ludzie podejmują wówczas zróżnicowane 
decyzje i przekazują mniej pieniędzy, gdy wchodzą w interakcję z komputerem 
[bottom i in. 2006; sanfey i in. 2003];

 – brakuje anonimowości – co powoduje, że do głosu dochodzą inne motywy 
podejmowanych decyzji, jak obawa o reputację, strach przed karą, odwzajem-
nianie przeszłych zachowań graczy;

 – graczami są niestudenci – badania przeprowadzane z udziałem innych grup 
niż studenci przynoszą odmienne wyniki, np. wyższy wiek badanych wiąże się 
z niższym zaufaniem [bellemare, kröger 2007; Fehr i in. 2003];

 – gracze odgrywają obie role – w niektórych grach gracze odgrywają 
rolę a i rolę b z różnymi partnerami, co pozwala na zebranie większej ilości 
obserwacji z badania. badania stephena burksa z zespołem [burks i in. 2003] 

dotyczących średniego zwrotu gracza b. Niektóre prace dostarczały informacji o więcej niż jednej 
grze „zaufanie”, np. dotyczyły zastosowań tej gry w różnych krajach. Jedna z prac dostarczyła 
danych o zwrocie gracza b, jednak zastosowane kryteria selekcji nie pozwoliły na wykorzystanie 
danych o kwocie przekazu gracza a. 

9 w porównaniu wzięto pod uwagę gry zbliżone w założeniach do gry zaproponowanej przez 
berga i zespół [berg i in. 1995]: np. wykluczono gry o binarnym charakterze, które wymuszają na 
graczu wybór między jedynie dwoma opcjami (czyli, gdy np. gracz a może przekazać albo całą 
sumę graczowi b, albo nic mu nie przekazać), gry z uczestnikami poniżej 17 roku życia. 
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wskazują, że osoby, które odgrywają obie role i są tego świadome, przekazują 
mniej pieniędzy jako gracz a;

 – wypłaty mają charakter losowy, a nie gwarantowany – ma to na celu ob-
niżenie kosztów badania, jednak badania williama P. bottoma [bottom 1998] 
wskazują, że wprowadza to do gry dodatkowy element ryzyka, co może wpływać 
na obniżanie wysokości przekazywanych środków;

 – mnożnik jest różny od 3.
w przeprowadzonej przez Johnson i Mislin metaanalizie czynniki te okazy-

wały się także istotnie statystycznie i mogły wpływać na wysokość przekazów 
graczy. 

Tabela 2 przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej wysokości 
przekazów graczy a (zaufanie) i graczy b (wiarygodność) w 67 porównywanych 
badaniach oraz wyniki badań autorskich.

Tabela 2. zaufanie i wiarygodność według krajów w świetle badań eksperymentalnych (trust game)

kraj/region liczba prac 
badawczych

wielkość 
próby 

badawczej

Przeciętny 
przekaz 
gracza a

Przeciętny zwrot gracza b 
(w proporcji do otrzymanej 

kwoty)

afryka Południowa 1 308 0,33 0,23
Francja 4 197 0,36 0,35
kenia 1 64 0,42 0,51
włochy 4 509 0,42 0,34
Polska 1 1540 0,48 0,34
kolumbia 1 160 0,50 0,39
szwecja 1 110 0,51 0,35
Tanzania 1 200 0,53 0,37
Niemcy 11 817 0,54 0,36
wielka brytania 1 96 0,56 0,27
bułgaria 2 62 0,57 0,39
stany zjednoczone 25 1528 0,59 0,37
Chiny 2 120 0,62 0,34
kanada 4 392 0,62 0,31
austria 4 404 0,65 0,35
Nowa zelandia 1 41 0,66 –
korea Południowa 1 52 0,67 0,29
Japonia 1 44 0,69 0,32
Holandia 1 60 0,70 0,44

Źródło: obliczenia własne na podstawie [Johnson, Mislin 2011b] oraz badań własnych.
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Średni przekaz pieniężny gracza a w Polsce wyniósł 47,8% posiadanej kwoty. 
w porównywanych krajach udział ten był niższy jedynie w krajach afryki oraz 
we Francji i włoszech. Gracze z większości krajów Europy przekazywali prze-
ciętnie wyższe kwoty; przekazy te były wyższe także w krajach azji i stanach 
zjednoczonych.

wyniki badań z użyciem metody eksperymentu teoriogrowego wskazują na 
dość niski poziom zaufania uogólnionego polskich studentów na tle studentów 
analizowanych krajów. i choć jest to jedynie wybrana grupa badanych, specy-
ficzna ze względu na wiek i wykształcenie, to w przypadku badań ekonomii eks-
perymentalnej jest jedyną dostępną obecnie grupą, którą można poddać analizie 
porównawczej w układzie międzynarodowym. Może to pośrednio wskazywać na 
niski poziom zaufania Polaków w ogóle, biorąc pod uwagę, że system wartości, 
norm i przekonań jest w pewnej mierze dziedziczony oraz jest wynikiem socjali-
zacji i funkcjonowania w pewnym otoczeniu społecznym. Przejawy zachowania 
opisywanej grupy badanych pośrednio świadczą o całym społeczeństwie, choć 
poziom tej korelacji jest trudny do ustalenia. wyniki eksperymentów wydają się 
być w zgodzie z wynikami badań sondażowych na temat zaufania. Mimo że na 
poziomie jednostkowym deklaracje zaufania często nie korelują z zachowaniem 
w grze trust (czego dowodzą badania zawarte w pracach przywołanych we 
wstępie), to na zagregowanym do poziomu narodu korelacja ta jest zauważalna 
w badaniach Johnson i Mislin [Johnson, Mislin 2011a], analizujących wiarygod-
ność pytania o zaufanie używanego w badaniach world values survey. wyniki 
wskazały na silną korelację pomiędzy wynikami laboratoryjnymi (gra trust) 
a wynikami sondażowymi agregowanymi na poziomie krajów.

Niskiemu zaufaniu polskich studentów towarzyszy także stosunkowo niska 
wiarygodność. w przeprowadzonych przez autorów badaniach gracze b przekazy-
wali z powrotem średnio 33,55% otrzymanej kwoty, co w świetle konstrukcji gry 
stanowi, w przybliżeniu, równowartość przekazu gracza a. Gracze b (przeciętnie) 
nie dzielili się z graczem a zyskiem z inwestycji. Niższy zwrot charakteryzował 
graczy z afryki Południowej, korei Południowej, wielkiej brytanii, kanady 
i Japonii. w pozostałych krajach zwrot ten był wyższy10.

10 Głębsza analiza przeprowadzona przez autorów [Markowska-Przybyła, ramsey, złożone 
do redakcji] wskazuje, że mimo niskich wartości przekazu polskich studentów w grze „zaufanie” 
ich zachowanie nie odbiega istotnie statystycznie od zachowania graczy z Europy zachodniej.
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gra „dobro publiczne” (public good game) – współpraca

w świetle przyjętej w pracy definicji kapitału społecznego zaufanie nie jest 
jedynym i wystarczającym wyznacznikiem kapitału społecznego. ważne jest, 
by współistniało ono ze skłonnością do współpracy, w dodatku współpracy na 
rzecz dobra wspólnego. Nie każda współpraca świadczy o kapitale społecznym. 
Motywem podejmowania współpracy przez jednostki są zazwyczaj korzyści 
indywidualne, zaś kapitał społeczny przejawia się we współpracy, która służy 
także grupie. konstrukcja gry „dobro publiczne” pozwala zaobserwować poziom 
współpracy i zaufania wobec innych uczestników. zgodnie z jej zasadami gracz 
dysponuje pewną kwotą (w tym przypadku 20 PlN) i może przeznaczyć ją na 
cele prywatne lub cele grupowe. każda złotówka zainwestowana w cel grupo-
wy mnożona jest przez mnożnik k większy od 1 (tu: 1,6) i dzielona po równo 
pomiędzy n członków grupy (tu: 4). krańcowy zwrot per capita k/n (tu: 0,4) jest 
mniejszy od jedności, zatem racjonalne podejście nakazuje zatrzymać posiadaną 
kwotę na cele prywatne, jednak zasady gry przewidują „nagrodę” w sytuacji, gdy 
współpracę podejmą inni członkowie grupy.

wyniki wielu eksperymentów według zasad gry „dobro publiczne” pokazują, 
że pomimo iż jedyną racjonalną strategią graczy jest postawa free-ridera, to gracze 
rzadko taką postawę przyjmują. znacznie częściej obserwowana jest postawa 
kooperacji – gracze wspierają tworzenie dobra wspólnego, co odzwierciedla ich 
zaufanie do innych graczy. Gracze ryzykują własną korzyścią, co wymaga za-
ufania wobec innych, ale zaufanie to pozwala na osiągnięcie wspólnego sukcesu. 
w sytuacji, gdy zaufanie wykażą wszyscy gracze, ich korzyść będzie wyższa niż 
wówczas, gdy postąpią racjonalnie z punktu widzenia teorii gier.

w tej grze gracze racjonalni nie dokładają do wspólnej puli, ci, którzy to robią, 
wykazują wyższy poziom altruizmu, zaufania i troski o dobro wspólne, a więc 
przyjmują postawy charakterystyczne dla kapitału społecznego. Gra „dobro pu-
bliczne” odzwierciedla występujące na co dzień sytuacje. Dylematy i decyzje, czy 
współtworzyć dobra, z których można korzystać nieodpłatnie, często towarzyszą 
jednostkom, wystarczy wymienić następujące przykłady: korzystanie z czystego 
powietrza a kwestia ogrzewania domu tanim opałem, korzystanie z radia i telewi-
zji a kwestia opłacania abonamentu, płacenie podatków a korzystanie z publicz-
nej oświaty, obronności, służby zdrowia czy infrastruktury drogowej. większe 
zasoby kapitału społecznego występują tam, gdzie jednostki rzadziej przyjmują 
postawy „gapowicza”. im więcej osób współpracuje na rzecz dobra wspólnego, 
tym bardziej współpraca ta jest opłacalna i efektywna dla ogółu. Pomimo że ra-
cjonalne jednostki w grze public game nie powinny wcale dokładać do wspólnej 
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puli (inaczej niż w realnym świecie, gdyż nie ponoszą żadnych konsekwencji 
takiego zachowania: kar formalnych i nieformalnych ze strony innych człon-
ków społeczeństwa, instytucji nadzoru), dokładają średnio 40–60% posiadanej 
kwoty, niezależnie od modyfikacji gry, różnych stawek, liczebności grup czy 
wcześniejszych doświadczeń graczy [Dawes, Thaler 1988]. obserwacja wielu 
wyników tej gry wskazuje, że różnice kulturowe istotnie wpływają na wyniki 
eksperymentu „dobro publiczne” [brosig-koch i in. 2011; Gächter i in. 2010; 
ockenfels, weimann 1999]. Niewiele jest jednak badań wskazujących na poziom 
kooperacji w krajach Europy Środkowej i wschodniej. szczególnie cenne w tym 
kontekście są badania [ockenfels, weimann 1999] pokazujące różnicę wyników 
tej gry w zachodniej i wschodniej części Niemiec. Gracze ze wschodniej części 
Niemiec byli znacznie rzadziej kooperatorami niż gracze z części zachodniej. 
w pierwszej rundzie tej gry do wspólnej puli dołożyli około połowę mniej środ-
ków niż gracze „zachodni”.

badanie przeprowadzone przez autorów wydaje się wskazywać na relatyw-
nie wysoki poziom kooperacji polskich graczy. Jak wspomniano, w większości 
gier badani wnosili najczęściej 40–60% posiadanej kwoty11. wkłady powy-
żej 60% należały do rzadkości. Przeciętny przekaz polskich graczy do wspólnej 
puli wyniósł 59,8%. 

w Tabeli 3 przedstawiono wyniki badań, które w swojej konstrukcji zbliżone 
są do badań przeprowadzonych w Polsce12, w tym także badania trwające więcej 
niż 1 sesję, ale prezentujące wyniki po pierwszej sesji. w zestawieniu wykorzy-
stano materiał zgromadzony przez Jennifer zelmer, która przeanalizowała łącznie 
prawie 350 prac, stanowiących potencjalne źródło informacji o wynikach gry 
„dobro publiczne”, by w ostatecznym zestawieniu wyłonić 27 badań porówny-
walnych konstrukcyjnie.

11 Por. także oprócz przedstawionych w Tabeli 3 [Fehr, Gächter 1999; Fisher 1995; isaac i in. 
1994; isaac, walker 1998; ockenfels, weimann 1999; willinger i in. 2003; wilson, sell 1997]. 

12 Porównano badania z udziałem studentów, przeprowadzane w opcji double-blind, bez 
możliwości komunikacji w trakcie gry. Uwzględniono badania zarówno z wypłatą gwarantowaną 
(większość badań), jak i losową. Jak wskazały badania J. zelmer, stawka w grze nie jest istotnym 
czynnikiem dla wyników gry. istotny wpływ mają na nie natomiast: krańcowy zwrot na 1 gracza, 
kwestia komunikacji graczy podczas gry czy doświadczenie graczy.
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Tabela 3. współpraca na rzecz dobra wspólnego w świetle badań eksperymentalnych (public 
good game) w wybranych krajach 

autor kraj

wielkość 
próby 

badaw-
czej

studenci
Wiel-
kość 
grupy

krańcowy 
zwrot per 

capita

Średni 
wkład do 
wspólnej 
puli w %

Uwagi

s. Gächter,  
b. Herrmann,  
i C. Thöni  

[Gächter i in. 2004]

rosja 
i biało-

ruś
308

studenci 
(127) 

i niestu-
denci 
(181)

3 0,5
44,05 studenci

51,85 Niestudenci

M. Finocchiaro Castro 

[Finocchiaro Castro 
2008]

włochy
wielka 
bryta-

nia

40 tak 4 0,4 63,33

U. Fischbacher, 
s. Gächter, i E. Fehr  

[Fischbacher i in. 2001]

szwaj-
caria 44 tak 4 0,4 33,50

J. andreoni  

[andreoni 1988] Usa 70 tak 5 0,5
48,20 „Partnerzy”

50,80 „obcy”
r. Croson  

[Croson 2000] Usa 25 tak 4 0,5 55,84

J.k. Goeree, C.a. Holt, 
i s.k. laury 

[Goeree i in. 1999]
Usa 32 tak 2, 4 0,4; 0,8

19,6–58,0

w różnych wer-
sjach, tj. dla różnej 
ilości graczy, zróż-
nicowanych zwro-
tów dla poszcze-
gólnych graczya

42,40
Dla MPCr 0,4 dla 
wszystkich graczy 
i 4-osobowej grupy

49,60
Dla MPCr 0,4 dla 
wszystkich graczy 
i 2-osobowej grupy

r. isaac i J. walker 

[isaac, walker 1988a] Usa 12 tak 4 0,3 53,90 w pierwszej run-
dzie NC/NCb

M.G. kocher  
z zespołem  
[kocher i in. 2008]

Usa 
austria 
Japonia

36 
36 
36

tak 3 0,6

40,55 Usa

37,65 austria

36,10 Japonia

r.M. isaac,  
J.M. walker  
i s.H. Thomas  

[isaac i in. 1984]

Usa 56 tak 4, 10 0,3; 0,75

51,10 Średnio

42,70 Dla 0,3

59,50 Dla 0,75

53,50 Doświadczeni 
gracze

48,70 Niedoświadczeni 
gracze
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autor kraj

wielkość 
próby 

badaw-
czej

studenci
Wiel-
kość 
grupy

krańcowy 
zwrot per 

capita

Średni 
wkład do 
wspólnej 
puli w %

Uwagi

C. Nowell i s. Tinkler 

[Nowell, Tinkler 1994] Usa 64 tak 4 0,3 27,60

U. Markowska-Przybyła, 
D. ramsey Polska 1540 tak 4 0,4 59,80

a – MPCr – Marginal per capita return
b – NC – no comunication
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem zestawienia przedstawionego przez zelmer [zelmer 
2003] oraz własnych badań autorów.

wkład do wspólnej puli polskich graczy przewyższa wkłady w grach o podob-
nej konstrukcji, a nawet te, w których konstrukcja sprzyjała wkładom wyższym, 
np. gry o wyższym zwrocie13. wyższe wkłady do wspólnej puli zaobserwowano 
jedynie w badaniach Massimo Finocchiaro Castro, co sam autor zaznaczył jako 
„[…] a quite high level of contribution” [Finocchiaro Castro 2008: 2323].

konkluzje płynące z tego porównania są w opozycji do wniosków płynących 
z analizy wyników gry „zaufanie”. Poziom współpracy obserwowany w grze jest 
zaskakująco wysoki, także biorąc pod uwagę wcześniejsze badania badania axela 
ockenfelsa i Joachima weimanna [ockenfels, weimann 1999], w których gracze 
ze wschodniej części Niemiec przekazywali istotne statystycznie niższe kwoty 
niż gracze z części zachodniej. Także badania powtórzone po kilkunastu latach 
wśród studentów mających bardzo ograniczony (ze względu na wiek) bezpośred-
ni kontakt z systemem komunistycznym wskazały, że różnice w zachowaniach 
nie zanikły [brosig-koch i in. 2011]. Niewielka dostępność danych dla krajów 
Europy Środkowej i wschodniej nie pozwala na ocenę poziomu tego kapitału 
wśród państw o podobnej przeszłości historycznej; wskazać można jedynie na 
stosunkowo niskie przekazy w rosji i na białorusi (44,05% pomimo wyższego 
MPCr) oraz wschodniej części Niemiec (poniżej 25%).

podsUmowAnie i wniosKi 

Przedstawione badania mają w dużej mierze charakter poglądowy. autorzy zdają 
sobie sprawę z ich ułomności – specyficznej próby badawczej, ograniczonej 
liczby konfrontowanych eksperymentów oraz niespełnienia ścisłych kryteriów 
ich porównywalności. Jednak w obliczu braku aktualnie dostępnych innych 
możliwości artykuł ten może stać się przyczynkiem do dyskusji nad faktycznym 

13 Na taką zależność wskazują badania [Goeree i in. 1999; isaac, walker 1988b; zelmer 2003].
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poziomem kapitału społecznego Polski i nad sposobami obiektywizacji jego 
pomiaru. wcześniejsze badania (przywołane we wstępie) sugerują istnienie luki 
intencjonalno-behawioralnej, stąd przypuszczać można, że kapitał społeczny 
identyfikowany na podstawie obserwacji zachowań może odbiegać od tego, który 
identyfikowany jest na podstawie deklaracji.

Porównanie wyników eksperymentów przeprowadzanych w różnych krajach 
wskazuje, że niski poziom zaufania uogólnionego Polaków wyrażany deklara-
tywnie potwierdza się w obserwowanym zachowaniu w grze „zaufanie”. Nie 
towarzyszy temu jednak relatywnie niski – w kontekście innych badań – poziom 
współpracy zidentyfikowany w grze „dobro publiczne”. rozszerzenie metod 
oceny kapitału społecznego o te elementy mogłoby w innym świetle przedstawiać 
oceny kapitału społecznego Polski. w ujęciu międzynarodowym jest on szaco-
wany głównie ze względu na poziom zaufania (deklarowanego), uczestnictwa 
w organizacjach czy frekwencji wyborczej. Te zaś wskazują na niski poziom 
zasobów omawianego kapitału. 

Niski poziom zaufania Polaków jest przedmiotem badań socjologicznych 
i, jak się wskazuje, ma swoje źródła w doświadczeniach z przeszłości, zarówno 
tej wcześniejszej, co szeroko opisuje Jacek kochanowicz [kochanowicz 2004], 
jak i nowszej, tkwiącej w systemie komunistycznym, a potem także w okresie 
transformacji. J. kochanowicz uważa, że polskie wysokie zaufanie wobec człon-
ków własnej rodziny i niskie wobec instytucji formalnych, w tym państwowych, 
przypomina wzorzec społeczeństw przednowoczesnych. według kochanowicza 
wzorce zaufania w polskim społeczeństwie są efektem wzajemnego wzmacniania 
się tradycji przednowoczesnych oraz ideologii i praktyki realnego socjalizmu. 
Marek ziółkowski [ziółkowski 2014] wskazuje na problem podziału społeczeń-
stwa związany z niepełnym rozliczeniem przeszłości komunistycznej, brakiem 
ukarania sprawców i wynagrodzenia krzywd ofiarom systemu. Nierozliczenie 
z przeszłością stało się istotnym elementem politycznej rywalizacji. Na niski 
poziom kapitału społecznego, zaufania i zaangażowania obywatelskiego wpływa 
także wskazywany przez ziółkowskiego niski poziom debaty publicznej – powo-
dowany z jednej strony medializacją polityki, a z drugiej strony jej ideologizacją. 
Niski poziom zaufania ma prawdopodobnie wymiar kulturowy, wiążący się ze 
skumulowaniem historycznych doświadczeń zbiorowych. Może być także błędem 
inercji – tradycyjna nieufność trwa w nowych warunkach uzasadniających już 
odzyskanie zaufania. Niestety odrzucenie bagażu nieufności jest daleko trudniej-
sze niż zniszczenie dziedzictwa zaufania [sztompka 2002: 316].

Jak zaznaczono wcześniej, większość definicji kapitału społecznego odwołuje 
się do zaufania, traktując je jako przejaw, element lub przyczynę tego kapitału. 
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Także i w przyjętej pracy uznano zaufanie za jeden z elementów kapitału spo-
łecznego, któremu towarzyszyć powinna współpraca na rzecz dobra wspólnego. 
są także i inne stanowiska, na przykład takie, że zaufanie nie musi być dobrym 
wyznacznikiem kapitału społecznego. russel Hardin [Hardin 2009: 87–88] uważa 
nawet, że kapitał społeczny nie jest aspektem zaufania ani też z konieczności 
produktem zaufania, ponieważ zarówno sieci kontaktów, kapitał sieciowy, insty-
tucjonalny, jak i bardziej ogólny kapitał społeczny, są środkami pozwalającymi 
osiągnąć cele i współpracować nawet wtedy, gdy nie ma zaufania. być może nawet 
największą wartością kapitału społecznego jest fakt, iż zastępuje on relacje oparte 
na zaufaniu. według Piotra sztompki „rozmaite formy zaufania i nieufności […] 
tworzą skomplikowany bilans funkcjonalności i dysfunkcjonalności, zarówno dla 
całego społeczeństwa, jak i jego członków” [sztompka 2002: 321]. Nie każde za-
ufanie jest pozytywne, a nieufność może pełnić pozytywne funkcje, np. racjonalna 
nieufność wobec niegodnych zaufania. Gdy zaufanie i nieufność są ugruntowane 
epistemologicznie, wtedy są funkcjonalne. w wymiarze ogólnym, gdy mówimy 
o kulturze zaufania czy nieufności, funkcjonalność ta zależy od konkretnej, ak-
tualnej, a nie historycznej sytuacji społeczeństwa [sztompka 2002: 322].

zaufanie jest jednym z powszechnie przyjmowanych wyznaczników kapitału 
społecznego, ale (zależnie od definicji) nie jest warunkiem wystarczającym, a być 
może nawet koniecznym. w szczególnych przypadkach może być nawet destruk-
cyjne społecznie, np. w sytuacji, gdy jest to zaufanie tylko wobec „swoich”, czyli 
zaufanie wewnątrzgrupowe, stanowiące przejaw wiążącego kapitału społecznego, 
które w skrajnych przypadkach może przynosić negatywne skutki dla szerszej 
społeczności, choć pozytywne dla grupy (dark side of social capital). o kapitale 
społecznym świadczy zdolność do współpracy na rzecz wspólnego dobra (a nie 
tylko jednostkowych korzyści, które dla ogółu nie muszą oznaczać pozytywnych 
efektów), której sprzyjają pewne normy społeczne, instytucje, zwyczaje oraz sieci 
relacji formalnych i nieformalnych. współpraca między ludźmi zasadniczo wspie-
rana jest przez zaufanie, lecz nie jest jej warunkiem sine qua non; zwraca się także 
uwagę, że słabe zaufanie może być skutkiem, a nie przyczyną, niskiej zamożności 
społeczeństwa (np. [volland 2010]). stanowi to prawdopodobne wytłumaczenie, 
dlaczego polscy studenci mimo niskiego zaufania współpracują na rzecz dobra 
wspólnego, co świadczyć może o niedoszacowaniu polskiego kapitału społecznego 
na tle międzynarodowym, choć wymaga dalszych szerszych i pogłębionych badań.

współpraca wymaga nie tylko zaufania, ale również wiarygodności i chęci 
jej podtrzymania (dbałość o reputację). kochanowicz [kochanowicz 2004: 
68] zauważa, że zaufanie jest tylko jednym z wymiarów współpracy. innymi, 
ściśle związanymi, jednak odrębnymi wymiarami są społeczne umiejętności 
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pracy i funkcjonowania w ramach danej organizacji społecznej, a te różnią się 
między społeczeństwami. według Hardina [Hardin 2009: 88] współpraca jest 
możliwa nawet w przypadku braku zaufania, z uwagi na różnorodność narzę-
dzi społecznych, takich jak normy czy instytucje. Umożliwiają ją także normy 
prawne, nieformalne sposoby kontroli społecznej, zasady moralne, religia czy 
społeczne normy współpracy i odpowiedzialności [Cook i in. 2005: 83–97]. 
Te ostatnie wydają się szczególnie istotne w przypadku gry eksperymentalnej. 
z uwagi na konstrukcję gry gracze nie są w stanie ocenić wiarygodności współ-
pracowników w grze, ich osobowości czy moralności, na podstawie których 
można by szacować ryzyko podjęcia współpracy, zatem jedynie normy współ-
pracy i odpowiedzialności nabyte w drodze socjalizacji mogą stanowić podstawę 
podjęcia decyzji. zresztą prawdopodobnie normy czy wzory zachowań nabyte 
w drodze socjalizacji są podstawą podejmowania decyzji w grze „zaufanie”, 
gdyż – zdaniem Hardina [Hardin 2009: 60] – w jednokrotnych grach analiza 
zaufania, według klasycznych koncepcji zaufania, jest niemożliwa (gdyż wy-
klucza ocenę wiarygodności gracza).

Polscy studenci wykazują wysoki poziom współpracy, co świadczy pozytyw-
nie o ich kapitale społecznym. wnioski z tych badań mogą stać się przyczynkiem 
do poszukiwania nowych miar kapitału społecznego przydatnych w międzynaro-
dowych porównaniach, uwzględniających specyfikę kulturową, historyczną czy 
religijną. Potwierdzać to może także opinię Jana Herbsta [Herbst 2008: 25 i nast.], 
że miary kapitału społecznego stosowane na zachodzie Europy nie przystają do 
naszych warunków.
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sociAl cApiTAl of polish sTUdenTs – A compARison  
wiTh oTheR coUnTRies bAsed on eXpeRimenTAl ReseARch

abstract

This article presents the results of experimental research carried out in Poland on chosen aspects of 
social capital. The aspects considered are: trust, trustworthiness, and cooperation. The authors use a 
novel method of assessing the level of social capital, which is aimed at describing the form of such 
capital more objectively. The method applied is based on the observed behaviour of individuals, 
and not on declarations. This enables us to investigate the gap between intention and behaviour. 
our research was conducted on a total of 1540 students at universities in 16 Polish cities – each 
being a regional capital, and was based on commonly used experimental games: the “Trust Game” 
and the “Public Goods Game”. These results are compared to studies from a large number of other 
countries all over the world. The results from the trust game indicate that there is a low level of 
trust in Poland, which confirms the results obtained from periodic social surveys. However, the 
level of cooperation observed in the “Public Goods Game” is surprisingly high.

Keywords: social capital, experimental economics, intention-behaviour gap, trust game, public 
good game, international comparison


