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Postrzeganie zaufania w działalności gospodarczej

Streszczenie

Celem autorów artykułu jest podkreślenie roli, którą w funkcjonowaniu biznesu odgrywa zaufanie 
oraz identyfikacja kluczowych czynników wpływających na zaufanie klientów do przedsiębiorstwa. 
Wyniki badań wskazują, że jakość produktów i usług oraz przejrzyste i szczere praktyki biznesowe 
są najważniejszym wymiarem reputacji przedsiębiorstwa. Są to czynniki nierozerwalnie związane 
z zaufaniem. Generalnie Polacy uważają, że nie należy ufać partnerom gospodarczym, aczkolwiek 
wizerunek przedsiębiorstwa godnego zaufania może znacznie ograniczyć niekorzystny wpływ złych 
informacji o firmie. W Polsce relacje oparte na zaufaniu zyskują coraz większą popularność.
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Wstęp

„Zaufanie” w świetle nauki o zarządzaniu jest pojęciem stosunkowo nowym. Nie odno-
towano, jak dotąd, kompleksowego, wyczerpującego opracowania na ten temat. Nie umniej-
sza to jednak faktu, że zaufanie, mimo abstrakcyjnego charakteru, zyskuje coraz większe 
uznanie zarówno w świecie naukowym, jak i w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Znamienne dla zaufania jest to, że występuje jedynie w warunkach niepewności co do in-
tencji innych uczestników rynku i jest oparte na przewidywaniach ich zachowań. Niesie to 
ze sobą ryzyko niedocenienia lub przecenienia kompetencji innych osób lub organizacji 
tworzonych przez te osoby. Pomimo tak trudnych warunków powstawania i trwania w cza-
sie, zaufanie staje się jednym z bardziej znaczących kryteriów przetrwania przedsiębiorstw  
w konkurencyjnym otoczeniu.

Celem autorów artykułu jest podkreślenie roli, która w funkcjonowaniu biznesu odgrywa 
zaufanie oraz identyfikacja kluczowych czynników wpływających na zaufanie klientów do 
przedsiębiorstwa.

Zaufanie – definicja i istota

„Zaufanie” jest pojęciem trudnym do zdefiniowania ze względu na swój niematerial-
ny charakter oraz zależność od czynników psychologicznych, z reguły nie podlegających 
kwantyfikacji. Niemniej jednak przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych podejmo-
wali próby ujęcia w prosty i zwięzły sposób określenia istoty zaufania. Poczynając od nauk 
socjologicznych, przez psychologię, teologię, etykę, filozofię, aż po nauki ekonomiczne (jak 
zarządzanie i marketing), coraz wyraźniej rozpatruje się zaufanie jako ważny aspekt działal-
ności gospodarczej i społecznej człowieka. Wskazuje to na interdyscyplinarność charakte-
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ryzowanego pojęcia oraz szeroki kontekst rozumienia go. Na potrzeby artykułu przytoczone 
zostaną jedynie wybrane definicje zaufania z obszaru marketingu i zarządzania najlepiej 
opisujące relacje biznesowe.

Tabela 1 
Zestawienie definicji zaufania w obszarze ekonomii

Wzajemne przekonanie, że żadna ze stron w wymianie nie będzie wykorzystywała luk w zabezpieczeniach 
drugiej strony.
Prawdopodobieństwo, że osoba, z którą współpracujemy wykona odpowiednio powierzone zadanie lub 
że co najmniej jej działania nie będą szkodliwe na tyle, by konieczne było zerwanie z nią współpracy.
Gotowość do współpracy oparta na wierze, iż ta druga strona jest kompetentna, otwarta, troskliwa, 
odpowiedzialna.
Wiara organizacji, oparta na zaobserwowanej kulturze i sposobie komunikacji podczas działania  
i w relacjach z innymi, że inna jednostka, grupa czy też organizacja jest kompetentna, otwarta, uczciwa, 
zainteresowana, solidna oraz że identyfikuje się ze wspólnymi celami, normami i wartościami.
Przekonanie firmy, iż inna firma podejmie działania prowadzące do pozytywnych rezultatów dla obu 
firm  i nie podejmie działań o negatywnych konsekwencjach.
Przekonanie firmy, że jej potrzeby zostaną spełnione w przyszłości przez działania podejmowane przez 
jej partnera.
Uczucie bezpieczeństwa doświadczane przez konsumenta w jego interakcji z marką, które opiera się 
na przeświadczeniu, iż marka ta jest niezawodna i odpowiedzialna za interes oraz dobro konsumenta.
Przekonanie, że partner jest wiarygodny i życzliwy.
Przekonanie, że partner jest uczciwy i życzliwy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, 
Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007, s. 33-35;  D.P. Claro, P.B.O. Claro, 
Managing Trust Relationships: Calculative, Affective, Belief and Performance, BAR, Curitiba, 2008, v. 5, n. 4, 
art. 3, s. 291-292. 

Potocznie można mówić o zaufaniu do przedsiębiorstwa bądź marki, jednak za abstrak-
cyjnymi bytami kryją się jednostki ludzkie, które je tworzą i dbają o ich wizerunek i to w sto-
sunku do nich w rzeczywistości okazujemy ufność. Jak to określają Matthew Michalewicz 
i Zbigniew Michalewicz1: „Firmy nie są maszynami, i nie maszyny nimi zarządzają. Firmy 
składają się z ludzi – albo lepiej, są ludźmi.” Ponadto, rozpatrywane zjawisko ma zawsze 
miejsce pomiędzy dwoma podmiotami, z których każdy przyjmuje jedną z określonych ról, 
podmiotu ufającego bądź zaufanego2. W społeczeństwach posiadających wysoce rozwiniętą 
kulturę zaufania jednostki, przyjmują one także, że ich zdolność do zaufania jest wspierana 
przez władze oraz że nie zostanie wykorzystana w celu działania niezgodnego z ich intere-
sem3. 

Znaczenie kultury zaufania podkreśla Francis Fukuyama4: „Dobrobyt społeczeństw, jak 
również ich możliwości konkurowania z innymi, są wzmacniane przez jedną, powszechną 

1  M. Michalewicz, Z. Michalewicz, Wiarygodność – klucz do sukcesu w biznesie, WPJWSTK, Warszawa 2005, s. 16.
2  A. Rudzewicz, Zaufanie – przegląd koncepcji, (w:) L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. 
Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 422.
3  P. Sztompka, Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji, (w:) P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Znak, 
Kraków 2007, s. 398-399.
4  F. Fukuyama, Trust: the social virtues and the creation of prosperity, Free Press Paperbacks, New York 1995, s. 7.
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cechę kulturową: poziom zaufania istniejący w danym społeczeństwie”. Organizacje, dzię-
ki wysokiej kulturze zaufania, są w stanie niwelować koszty funkcjonowania wynikające  
z działań kontrolnych, ochronnych i zabezpieczających.

Zaufanie na linii przedsiębiorstwo – klient ma szczególne znaczenie ze względu na cha-
rakterystyczną asymetrię sił. W tym układzie klient jest słabszą stroną, a zadanie przedsię-
biorstwa polega na przekonaniu go, że nie wykorzysta swojej przewagi do prowadzenia 
działań niezgodnych z szeroko pojętym interesem klienta. Zaufanie może zaistnieć jedy-
nie w warunkach jawności skutków współpracy dla obu stron oraz przekonania, że skut-
ki te będą zgodne z oczekiwaniami i adekwatne do poziomu zaangażowania uczestników. 
Ponadto, jedną z zasadniczych funkcji zaufania jest obniżanie kosztów transakcyjnych,  
w tym między innymi kosztów kontroli.

Zaufanie między przedsiębiorstwami jest relacją znacznie różniącą się od relacji między 
przedsiębiorstwem a konsumentem indywidualnym, głównie ze względu na podmioty bio-
rące w niej udział. O ile w przypadku B2C możemy mówić o dużym znaczeniu czynnika 
emocjonalnego po stronie nabywcy w procesie kreowania stosunków ekonomicznych z daną 
firmą, o tyle między przedsiębiorstwami (B2B) czynnik ten traci swoją wagę ze względu 
na trudności w rozwiązaniu relacji w przypadku niezadowolenia z przebiegu współpracy. 
Nawet w branżach wysoce konkurencyjnych, koszty zmiany kontrahenta mogą być zbyt 
wysokie, by taka zmiana mogła być opłacalna5. Drugą istotną różnicą jest poziom złożono-
ści relacji. Przedsiębiorstwa zazwyczaj funkcjonują w łańcuchach dostawców i odbiorców, 
współzależnych od siebie bezpośrednio i pośrednio. Oznacza to, że relacja firmy z jednym 
przedsiębiorstwem może być zależna od działań innego przedsiębiorstwa. Cechy charak-
terystyczne dla rynku B2B, takie jak: relatywnie niska liczba nabywców, wysoka wartość 
transakcji, ich bezpośredni oraz złożony charakter, powodują, że relacje między dostawcami 
i odbiorcami przebiegają na wielu płaszczyznach, są zażyłe i spersonalizowane. 

Zadaniem zaufania jest minimalizacja ryzyka, zwłaszcza w momencie nawiązywania 
stosunku ekonomicznego z nowym, nieznanym podmiotem. Wówczas podstawą zaufania 
stają się rekomendacje i informacje z wiarygodnych źródeł6. Ponadto, w każdym z przedsię-
biorstw w realizację zadań zaangażowanych jest wiele osób o różnym zakresie obowiązków 
i uprawnień decyzyjnych7. Prawidłowy przebieg relacji opartej na zaufaniu uwarunkowany 
jest kompetencjami tych osób oraz spójnością organizacyjną każdej z firm. 

Pomiar zaufania

Edelman Annual Trust Barometer to coroczny projekt mający na celu zbadanie poglądów 
liderów opinii z całego świata na temat ich zaufania do instytucji, międzynarodowych firm  
i innych źródeł informacji, a także sprawdzenie skąd pochodzi to zaufanie i na jakiej podsta-
wie powstaje wiarygodność badanych instytucji.

5  M. Mitręga, Zależność i zaufanie w relacjach na rynku B2B, (w:) L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), op. cit., s. 464.
6  P. Kwiatek, M. Zieliński, Komunikacja a zaufanie na rynku business-to-business, (w:) L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), op. 
cit., s. 456.
7  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, 
Difin, Warszawa 2007, s. 141.
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Badania w 2011 roku zostały przeprowadzone na próbie 5075 osób z 23 krajów, w wieku 
od 25 do 64 lat, należących do 25% gospodarstw domowych o największym przychodzie 
w grupie wiekowej z każdego kraju8. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jak ważne są na-
stępujące czynniki dla reputacji przedsiębiorstwa?” przedstawiona została na rysunku 1. Do 
stworzenia wykresu wzięto pod uwagę odpowiedzi, które uzyskały noty 8-9 na 9-stopniowej 
skali odpowiedzi, przy czym „9” oznacza najwyższy stopień istotności. Najważniejszym 
czynnikiem przesądzającym o reputacji firmy, a tym samym o jej zdolności do generowania 
zaufania wśród klientów, jest jakość oferowanych przez nią produktów i/lub usług. Na dru-
giej pozycji ex aequo uplasowały się przejrzyste i szczere praktyki biznesowe przedsiębior-
stwa oraz postrzeganie go jako godnego zaufania. Szczerość co do celów i oczekiwanych 
skutków własnych działań okazywana klientom, redukuje ich poczucie niepewności i ryzy-
ko wynikające z podjęcia stosunku handlowego z podmiotem o większej sile ekonomicznej, 
a tym samym polepsza opinię o danym przedsiębiorstwie. Czwarty, istotny czynnik wpły-
wający na reputację, dobre traktowanie pracowników, jest związany z zaufaniem w relacji 
pracodawca – pracownik. Dobre praktyki wobec osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie 
zwiększają ich zadowolenie oraz chęć do aktywnego uczestnictwa w rozwoju przedsiębior-
stwa, co przekłada się na pozytywne kształtowanie kontaktów pracowników z klientami.

8  http://www.edelman.pl/trust/ [dostęp: 7.11.2011].

Wykres 1
Najważniejsze czynniki wpływające na reputację firmy

Źródło: 2011 Edelman Trust Barometer Findings,
http://www.edelman.com/trust/2011/uploads/Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Deck.pdf, s. 16 
[dostęp: 10.11.2011].
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Rysunek 1 
Wpływ poziomu zaufania na skłonność do wiary w pozytywne i negatywne informacje 
o przedsiębiorstwie

Źródło: 2011 Edelman Trust Barometer Findings,
http://www.edelman.com/trust/2011/uploads/Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Deck.pdf, s. 16 
[dostęp: 10.11.2011].

Przedsiębiorstwo pozbawione zaufania           Przedsiębiorstwo godne zaufania

Wykres 2
Poziom zaufania do partnerów w interesach w Polsce w latach 2002-2010

Źródło: Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2010, s. 8.
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Na rys. 1 pokazano, jak zaufanie może zmniejszyć wpływ złych wiadomości o firmie. 
Pięćdziesiąt siedem procent ankietowanych uwierzy w negatywne informacje o firmie, któ-
rej nie ufają, po zapoznaniu się z nimi tylko raz lub dwa razy. Jednak gdy firma cieszy 
się zaufaniem, jedynie 25% badanych jest skłonnych uwierzyć w negatywne informacje 
po usłyszeniu ich raz lub dwa razy. To samo odnosi się do pozytywnych informacji, z dużo 
mniejszą wiarą podchodzimy do dobrych informacji o firmie nie cieszącej się zaufaniem. Te 
wyniki dają silny bodziec dla liderów korporacyjnych do tworzenia fundamentów zaufania. 
Pozytywne informacje będą mogły na zasadzie sprzężenia zwrotnego wpływać na jeszcze 
większy wzrost zaufania i dobrej opinii o firmie.

W Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) badano zaufanie do partnerów w intere-
sach. Z deklaracji Polaków wynika, że do partnerów w interesach należy mieć ograniczone 
zaufanie (por. wykres 2). Zdaniem ponad dwóch piątych badanych (42%), zbyt duża ufność 
w tym względzie, zazwyczaj kończy się katastrofą. Przekonanie, że zaufanie do partnerów  
w interesach na ogół jest opłacalne wyraża obecnie co trzeci ankietowany (34%). Choć opi-
nie na ten temat są dość stabilne − zwłaszcza w ostatnich latach – z dłuższej perspektywy 
widać zmianę w kierunku większej otwartości na partnerów biznesowych. Od 2002 roku 
odsetek osób twierdzących, że zaufanie do partnerów w interesach na ogół się opłaca, wzrósł 
o 10 pkt. proc. (z 24 % do 34%).

Podsumowanie

Wyniki badań wskazują, że jakość produktu i usług oraz przejrzyste i szczere praktyki 
biznesowe są najważniejszym wymiarem reputacji przedsiębiorstwa. Są to czynniki niero-
zerwalnie wiążące się z zaufaniem, które pozwalają klientom (zarówno indywidualnym, 
jak i instytucjonalnym) uwierzyć w wysoką wartość kultury organizacyjnej, obowiązującej  
w przedsiębiorstwie i traktować je jako godne zaufania. 

Wizerunek przedsiębiorstwa godnego zaufania pozwala utrzymać i wzmacniać pozycję 
konkurencyjną, na co wskazują badania dotyczące wpływu poziomu zaufania na skłonność 
do wiary w pozytywne i negatywne informacje. 

Badania dotyczące zaufania w interesach ukazały niezbyt optymistyczny stan. Generalnie 
Polacy uważają, że nie należy ufać partnerom gospodarczym. Nadzieją napawa jednak fakt, 
że w ciągu ostatnich lat coraz większy odsetek badanych zauważa korzyści płynące z relacji 
opartych na zaufaniu. W dobie kryzysu gospodarczego ten kierunek należy uznać za obie-
cujący. Natomiast niechęć do obdarzania zaufaniem partnerów w interesach charakteryzuje 
się może minimalnym, ale zauważalnym trendem spadkowym. Być może istnieje szansa, że 
za kilka lub raczej kilkanaście lat nasze realia gospodarcze zbliżą się do systemów opartych  
w większym stopniu na zaufaniu.
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PERCEPTION OF TRUST IN BUSINESS

Summary

This article aims to highlight the role of trust in the functioning of business and to identify the 
key factors affecting consumer confidence in the company. The results show that quality of products 
and services as well as transparent and honest business practices are the most important dimension of 
corporate reputation. These are factors inherent in the trust. Poles generally consider that one should 
not trust business partners, although the image of a trustworthy company can significantly reduce 
the negative impact of bad information about the company. Relations based on trust are becoming 
increasingly popular in Poland.

Key words: confidence, business, corporate reputation, business partners.

JEL codes: A13, M14, Z13

ВОСПРИЯТИЕ ДОВЕРИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Резюме

Цель авторов статьи – подчеркнуть роль, которую играет доверие в функционировании 
бизнеса, и указать на ключевые факторы, влияющие на доверие клиентов к предприятию. Ре-
зультаты исследований указывают, что качество продуктов и услуг, а также транспарантные  
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и честные бизнес-практики – самая важная мера репутации предприятия. Это факторы, нераз-
рывно связанные с доверием. В основном, поляки считают, что не следует доверять бизнес-
партнерам, хотя облик предприятия, заслуживающего доверие, может значительно ограничить 
неблагоприятное влияние плохой информации о фирме. В Польше отношения, основанные на 
доверии, завоевывают все бóльшую популярность.

Ключевые слова: доверие, бизнес, репутация фирмы, бизнес-партнеры.

Коды JEL: A13, M14, Z13


