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Zakorzenienie społeczne jako stymulanta zaufania w kooperacji przedsiębiorstw turystycznych
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Wprowadzenie

Zmiany dokonujące się obecnie na światowych rynkach – w tym na rynku tury-
stycznym, takie jak: wzrost konkurencji, postęp technologiczny, wzrost wymagań 
klientów (turystów) oraz ich większa mobilność – sprawiają, że aby miejscowości 
i regiony turystyczne mogły pozostać konkurencyjne, konieczna jest współpraca 
różnych interesariuszy współtworzących ofertę turystyczną danego miejsca. Koope-
racja ta, jak pokazują badania krajowe i zagraniczne, nie jest łatwa, między innymi 
dlatego, że zawsze wymaga zaufania między partnerami. Owo zaufanie może bazo-
wać na różnych mechanizmach, które służą jego powstawaniu i dalszemu rozwojowi. 
Jednym z nich jest tzw. zakorzenienie w sieci relacji społecznych. Badania wskazują, 
że zakorzenienie to jest jednym z najważniejszych, obok np. kalkulacji czy predykcji, 
czynników kształtujących zaufanie partnerów.

Mimo to jednak w literaturze brakuje prac wyjaśniających, w jaki sposób zako-
rzenienie społeczne służy budowaniu zaufania w biznesowej współpracy między 
partnerami. To właśnie jest celem niniejszego artykułu. Autorka odnosi się w nim 
do zakorzenienia społecznego jako mechanizmu budowania zaufania między przed-
siębiorcami w sektorze turystycznym, wykorzystując przykład przedsiębiorców 
z terenu gminy Wisła. By osiągnąć założony cel, w latach 2013–2014 przeprowa-
dzono wywiady pogłębione z 48 członkami „Wiślańskiej Organizacji Turystycznej” 
– organizacji partnerskiej, zrzeszającej przedstawicieli władz samorządowych, oraz 
przedsiębiorców prywatnych, działających na rzecz promocji Wisły jako miejscowo-
ści atrakcyjnej turystycznie.

* Dr Katarzyna Czernek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
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Opracowanie składa się z czterech części. Pierwszą stanowi przegląd literatury 
na temat zagadnień, takich jak: współpraca w sektorze turystycznym, zaufanie i zako-
rzenienie społeczne. W drugiej części przedstawiono metodykę badań jakościowych 
zaprezentowanych w niniejszej pracy. Część trzecia jest poświęcona prezentacji rezul-
tatów badawczych – pokazaniu, w jaki sposób zakorzenienie społeczne kształtowało 
zaufanie między współpracującymi ze sobą przedsiębiorcami w Wiśle. Rozważania 
zakończono podsumowaniem, w którym odniesiono się do celu badawczego oraz 
przedstawiono zalecenia praktyczne – wskazano na możliwe wykorzystanie wyników 
przeprowadzonych badań w działaniach kooperacyjnych podejmowanych w gminach 
i regionach turystycznych. Na końcu podsumowania przedstawiono także ograni-
czenia przeprowadzonych badań.

1. Przegląd literatury

1.1. Współpraca w sektorze turystycznym

Sektor turystyczny odgrywa coraz większą rolę zarówno w gospodarce świato-
wej, jak i polskiej. Szacuje się, że udział gospodarki turystycznej w światowym PKB 
wynosi blisko 10% [24], zaś w Polsce – 4,3% [25]. Ponadto prognozuje się, że zna-
czenie tego sektora w kolejnych latach będzie dalej wzrastać. Prowadzenie badań 
nad zagadnieniami dotyczącymi turystyki jako sektora gospodarki jest zatem ważne 
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno na szczeblu makro-, 
mezzo-, jak i mikroekonomicznym.

Szczególnie mocno eksplorowanym obszarem badawczym są w ostatnich dwóch 
dekadach rozmaite formy współpracy (kooperacji) między podmiotami sektora 
turystycznego [3]. Celem takiej współpracy jest rozwój turystyki na obszarze tury-
stycznym i zapewnienie konkurencyjności tego obszaru [4]. Może to być koopera-
cja krótko- lub długoterminowa, zrzeszająca dwóch i więcej partnerów o różnym 
stopniu sformalizowania, w ramach której można powołać odrębną strukturę part-
nerską lub działać w oparciu o istniejące rozwiązania organizacyjne. Opiera się ona 
bowiem zarówno na „luźnych”/ustnych ustaleniach między partnerami, np.: wza-
jemnym polecaniu turystom swoich komplementarnych ofert, ale także na tworzeniu 
bardziej formalnych struktur, takich jak np. Lokalne/Regionalne Organizacje Tury-
styczne zajmujące się promocją danego obszaru. Coraz częściej w literaturze bada się 
determinanty i przebieg nawiązywania współpracy w różnych formach (np. związków 
międzygminnych, struktur euroregionalnych, grup partnerskich itp.) [3, 4]. Jedną 
z kluczowych, choć niejednokrotnie trudnych do „uchwycenia” i operacjonalizacji 
determinant takiej kooperacji jest zaufanie partnerów.
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1.2. Zaufanie

Zaufanie postrzega się generalnie w kategoriach pozytywnych oczekiwań wobec 
drugiej strony [15, s. 438]. Oznacza ono gotowość do podejmowania działań, opartą 
na oczekiwaniu, że ludzie i instytucje będą działać w sposób dla nas korzystny. 
Sztompka [22] twierdzi, że zaufanie jest niezbędnym warunkiem kooperacji, gdyż 
pełni w życiu społeczno-gospodarczym trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze, moty-
wuje do aktywności, np. podejmowania współpracy, przedsiębiorczości czy inwesto-
wania. Po drugie, zbliża ludzi, skłaniając ich do nawiązywania kontaktów, wyzwala 
otwartość, spontaniczność, a więc pobudza kreatywność i innowacyjność. Po trzecie, 
pozwala uniknąć kosztów związanych z ciągłym kontrolowaniem, sprawdzaniem, 
egzekwowaniem czy wymuszaniem pożądanego działania. Twierdzi się zatem, że 
„zaufanie to emocjonalna podstawa współpracy” lub „smar ułatwiający współpracę” 
[22]. Ponadto zaufanie nie tylko warunkuje podjęcie kooperacji, lecz także wpływa 
na jej przebieg i efekty [10].

W literaturze wymienia się różne wymiary zaufania (trust dimensions). Na ogół 
analizuje się je w dwóch podstawowych wymiarach relacji społecznych – kognityw-
nym i afektywnym [17]. Oba wymiary wzajemnie się przenikają i wzmacniają. Każdy 
z nich ma jednak własne, swoiste mechanizmy (procesy) służące budowaniu zaufania.

Wymiar kognitywny odnosi się do zaufania bazującego na: ekonomicznej kal-
kulacji, wiedzy, doświadczeniu, kompetencjach, intencjach, wiarygodności czy 
reputacji innych ludzi [20]. Tego typu zaufanie nazywane jest przez autorów także 
racjonalnym przewidywaniem czy predykcją. Natomiast zaufanie w wymiarze 
afektywnym wynika z więzi emocjonalnej, z przejawianej przez partnera troski 
i zainteresowania drugą osobą, co ułatwia stronom wyjście wyłącznie poza racjo-
nalną predykcję [20].

Oba wymiary bazują na budowaniu zaufania w oparciu o różne mechanizmy, 
a jednym z nich może być zakorzenienie w sieci relacji społecznych [8, 19] (social 
network embeddedness). Zdaniem autorki niniejszego opracowania może ono wyni-
kać zarówno z przesłanek kognitywnych – tj. wiedzy o danym aktorze, z którym 
utrzymywane są relacje osobiste, z jego wiarygodności i znajomości jego kompeten-
cji, jak i z faktu, iż dzięki tym relacjom między podmiotami wykształciła się emo-
cjonalna więź – podmioty się lubią i działając w ramach określonego porozumienia, 
wykazują troskę o partnera (wymiar afektywny). Analizując ten mechanizm budo-
wania zaufania, Bachmann i Zaheer [2, s. 541] twierdzą, że koncepcja zakorzenienia 
pozwala wyjaśnić „dlaczego ekonomiczne relacje z czasem są wypełnione relacjami 
społecznymi i jak więzi społeczne mogą pomóc zbudować ekonomiczną (biznesową) 
współpracę”. By móc to lepiej wyjaśnić, należy szerzej odnieść się do samej koncep-
cji zakorzenienia społecznego.
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1.3. Zakorzenienie w sieci relacji społecznych

Koncepcja zakorzenienia społecznego zajmuje miejsce na pograniczu socjologii 
i ekonomii, będąc ważnym elementem tzw. Nowej Socjologii Ekonomicznej (New Eco-
nomic Sociology – NES). Pojęcia „zakorzenienie” po raz pierwszy użył Karl Polanyi, 
tworząc model tzw. „człowieka społeczno-ekonomicznego”. Uznawał on, że wszelkie 
działania gospodarcze są zakorzenione w czynnikach o charakterze społecznym, kul-
turowym czy politycznym [9]. Terminu „zakorzenienie”, rozumianego już nie tylko 
jako metafora, lecz także jako spójna koncepcja badawcza zaczęto używać w latach 80. 
ubiegłego wieku. Zainicjowanie tej tendencji przypisuje się Markowi Granovetterowi.

Autor ten, tworząc koncepcję zakorzenienia społecznego, odnosił się przede 
wszystkim do modelu homo oeconomicus, kwestionując jego główne założenia. 
Mianowicie podważał tezę, iż jednostki w gospodarce podejmują działania jedynie 
w oparciu o motywy racjonalne wynikające z poszukiwania maksymalizacji swojej 
użyteczności. Nie zgadzał się przy tym z ekonomistami neoklasycznymi twierdzą-
cymi, że relacje społeczne minimalnie oddziałują na transakcje ekonomiczne lub 
wręcz powodują nieefektywność tych transakcji. Zdaniem Granovettera takie podej-
ście pomija całą sferę bodźców i celów związanych z funkcjonowaniem podmiotu 
w sieci relacji społecznych [8]. Poszczególne więzi interpersonalne nie są bowiem, 
zdaniem Granovettera, przeciętne, pozbawione specyficznej historii czy kontekstu, 
jak ma to miejsce w pracach ekonomii neoklasycznej [8]. Jednocześnie Granovetter 
kwestionował model homo sociologicus – stworzony przez socjologów – i zakłada-
jący, że podmioty gospodarcze są w swych decyzjach i działaniach zdominowane 
przez społeczne normy i wartości.

Granovetter rozwinął zatem model człowieka społeczno-ekonomicznego, pod-
kreślając, że źródłem zakorzenienia nie są jedynie instytucje (normy, wartości) stwo-
rzone przez człowieka, lecz także indywidualne relacje interpersonalne, do których 
w dotychczasowych badaniach empirycznych przykładano stosunkowo niewielką 
wagę. Granovetter zaproponował zatem model tzw. człowieka zakorzenionego w sieci 
relacji społecznych. Odchodzi się w nim od zatomizowanego funkcjonowania aktorów 
w gospodarce na rzecz założenia o wzajemnym powiązaniu społecznym jednostek 
determinującym ich decyzje ekonomiczne [8]. W szczególności, zgodnie z koncep-
cją zakorzenienia społecznego, można wymienić trzy zasadnicze przejawy wpływu 
więzi społecznych na decyzje podejmowane przez podmioty na rynku. [8].

Po pierwsze, Granovetter stwierdził, że jednostki podejmując działania gospo-
darcze przed podjęciem decyzji, poszukują możliwie najlepszych informacji o part-
nerze. Od sieci powiązań społecznych zależy zatem nie tylko szybkość przepływu 
informacji, lecz także ich jakość. Zdaniem Granovettera, jeśli informacje pocho-
dzą od jednostki, którą dany podmiot dobrze zna, informacje te będą znacznie bar-
dziej wiarygodne dla odbiorcy, aniżeli informacje pochodzące z nieznanych źródeł. 
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Ponadto, dzięki zakorzenieniu społecznemu danego aktora, ich zdobycie nie wymaga 
dużego wysiłku i kosztów [20].

Kolejnym przejawem wpływu struktury społecznej na działania gospodarcze jest 
rola powiązań interpersonalnych jako źródła nagród i kar za działania podejmowane 
na rynku. Kwestia ta również wiąże się ściśle z dostępem do informacji i ich jakością, 
zależnymi od zakorzenienia społecznego. Powiązania interpersonalne umożliwiają 
bowiem zwiększenie zakresu przekazywania informacji, zarówno o pozytywnych, 
jak i negatywnych zachowaniach partnerów. To zaś z kolei pozwala na nagradzanie 
„prawidłowych”, pożądanych w działalności gospodarczej zachowań,oraz „karanie” 
i eliminację złych praktyk, czy po prostu niesatysfakcjonujących [8].

Wiąże się z tym trzeci sygnalizowany obszar wpływu sieci społecznych na dzia-
łalność gospodarczą. Mianowicie Granovetter utrzymuje, iż sieci powiązań społecz-
nych są ważnym źródłem zaufania, że podmioty w gospodarce będą postępować 
w oczekiwany przez innych, uczciwy sposób. Zaufanie takie pozwala zmniej-
szyć koszty transakcyjne relacji, motywuje do aktywności, wyzwala kreatywność 
i innowacyjność [8, s. 490].

W literaturze coraz częściej podkreśla się wagę więzi społecznych dla koope-
racji. Jednak biorąc pod uwagę ogromną rolę relacji interpersonalnych w sektorze 
turystyki, ciągle zaskakujące jest, że społeczny kontekst nie był i nie jest uwzględ-
niany w badaniach empirycznych na szerszą skalę. W gospodarce turystycznej 
dominują bowiem małe i średnie przedsiębiorstwa, świadczące w dużym stopniu 
komplementarne względem siebie dobra i usługi, stąd nawiązywanie relacji współ-
działania jest w przypadku tych przedsiębiorstw nieodzowne. Mimo głównie eko-
nomicznych przesłanek powstawania tych relacji sposób ich nawiązywania, wybór 
partnera i przebieg relacji w dużym stopniu mogą zależeć od rodzaju struktury 
społecznej, w której funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Ta zaś, stanowiąc jeden 
z ważniejszych mechanizmów budowania zaufania, może być kluczowa w koope-
racji przedsiębiorstw turystycznych.

2. Metodyka badań

Badania zaprezentowane w niniejszym artykule mają charakter jakościowy. 
Wykorzystano w nich metodę studium przypadku (case study) [10, 5], a przypadek 
ten stanowiła „Wiślańska Organizacja Turystyczna” (WOT), będąca formą Lokalnej 
Organizacji Turystycznej zajmującej się promocją Wisły jako miejscowości atrak-
cyjnej turystycznie. Wisła jest zlokalizowana w województwie śląskim na terenie 
powiatu cieszyńskiego. Pod względem liczby mieszkańców i zajmowanej powierzchni 
jest stosunkowo małą gminą – ma około 11 300 mieszkańców i zajmuje terytorium 
około 110 km2 [11]. Na jej terenie działa duża liczba przedsiębiorców turystycznych 
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zwłaszcza z sektora MŚP1. W połączeniu ze stosunkowo niewielką powierzchnią 
gminy pozwala to przypuszczać, że zjawisko zakorzenienia społecznego jako mecha-
nizmu budowania zaufania może mieć istotne znaczenie w działalności przedsię-
biorstw turystycznych w tym mieście. Wybrana do badań „Wiślańska Organizacja 
Turystyczna” powstała w 2008 roku i w momencie prowadzenia badań posiadała już 
kilka lat doświadczeń w zakresie współpracy między zrzeszonymi w niej przedsię-
biorcami oraz między nimi a władzą samorządową. Skutkowało to licznie podejmo-
wanymi działaniami promocyjnymi na rzecz miasta. Wszystkie powyższe czynniki 
uzasadniały wybór tej organizacji jako studium przypadku do badań.

Badania prowadzono od lipca 2013 r. do grudnia 2014 r. Przeprowadzono wywiady 
póstrukturyzowane zawierające pytania otwarte i zamknięte z 48 członkami „Wiślań-
skiej Organizacji Turystycznej”2. W momencie realizacji badań WOT zrzeszał 55 człon-
ków. Dobór rozmówców był celowy [6, s. 370; 21, s. 172] i nastąpił w oparciu o listę 
członków WOT. Badani byli właścicielami lub pracownikami przedsiębiorstw ofe-
rujących usługi: noclegowe, gastronomiczne, transportowe, atrakcje turystyczne 
i inne – bezpośrednio lub pośrednio związane z rozwojem turystyki. Były to osoby 
odpowiedzialne za relacje, w tym współpracę, z innymi przedsiębiorstwami z terenu 
Wisły, mające wiedzę na temat członkostwa swoich organizacji w WOT. Badanych 
pytano o to, czy w ramach działalności ich przedsiębiorstw współpracują z innymi 
członkami WOT i jaka jest geneza nawiązania tej współpracy. Rozmówcy wska-
zywali w tym miejscu, że możliwość nawiązania współpracy wynikała m.in. z for-
malnego członkostwa we wspólnej organizacji (WOT), ale także z ich społecznego 
zakorzenienia w sieci relacji w Wiśle. Gdy rozmówcy wskazywali na rolę zakorzenie-
nia społecznego w nawiązywaniu i rozwoju współpracy biznesowej z konkretnymi 
partnerami, proszono ich, by opisali, czy i w jaki sposób owo zakorzenienie służy 
generowaniu pozytywnych efektów dla współpracy. W tym miejscu badani często 
wskazywali na kluczową rolę zaufania. Rozmówców proszono o opisanie każdej 
z wymienionych osobistych relacji z danym partnerem – jej kontekstu, tego, co było 
przedmiotem współpracy, a także korzyści oraz ewentualnych negatywnych konse-
kwencji wiążących się z taką współpracą. Informacje zgromadzone za pomocą pytań 
otwartych, dotyczących relacji zakorzenionych, pozwoliły przeprowadzić analizę 
jakościową zdobytego materiału.

1 W samej sekcji I PKD „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi” 
działało ich w 2014 roku 314, obok sekcji G „Handel hurtowy i detaliczny” zrzeszającej 320 przedsiębiorców, 
w tym związanych pośrednio i bezpośrednio z turystyką, i stanowiło najwięcej ze wszystkich sekcji. Łącznie 
zarejestrowanych było ok. 1700 przedsiębiorców [12].

2 Pytania zamknięte miały na celu zapewnienie ilościowej analizy sieciowej, której wyniki w tym opra-
cowaniu nie zostały zaprezentowane, skupiono się bowiem na wynikach analizy jakościowej. W sposób kom-
pleksowy wyniki przeprowadzonych badań (bazujących na analizie jakościowej i ilościowej) zaprezentowano 
w monografii: K. Czernek, Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, (w druku). 
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Za zgodą rozmówców wywiady nagrywano. Następnie dokonano ich transkryp-
cji, czyli spisania treści wywiadów. Do analizy wykorzystano także notatki terenowe, 
które powstawały na bieżąco w trakcie prowadzenia badań. Analiza danych jakościo-
wych opierała się na tzw. redukcji danych, ich generowaniu oraz weryfikacji [18]. 
Redukcja danych polegała na dokonaniu transkrypcji wywiadów i na tej podstawie 
opracowaniu dokumentów dla wszystkich 48 wywiadów, a następnie zakodowaniu 
całego materiału. Generowanie danych opierało się na opracowaniu kodów wyjścio-
wych – odnoszących się do zaufania i jego wymiarów (kognitywny i afektywny) oraz 
roli zakorzenienia społecznego wskazanej przez Granovettera [8] i przedstawionej 
w części teoretycznej artykułu. Z kolei ostatni etap polegał na przeprowadzeniu ana-
lizy i weryfikacji danych na podstawie literatury. Zastosowane w badaniach kodowa-
nie i analiza materiału zgromadzonego w trakcie wywiadów reprezentuje podejście 
zwane abdukcją. Oznacza ono połączenie analizy dedukcyjnej z indukcyjną [1, 16]. 
Analizę rozpoczęto od dedukcji, tj. od naniesienia kodów wyjściowych, powstałych 
w oparciu o wiedzę dostępną w literaturze, a następnie zostały one indukcyjnie uszcze-
gółowione w trakcie czytania i analizy treści wywiadów. Do zakodowania materiału 
i jego analizy wykorzystano program ułatwiający porządkowanie i posługiwanie się 
dużą ilością tekstu, tj. Atlas.ti. w wersji 7,0.

Dzięki transkrypcji wywiadów możliwe było wzbogacenie raportu z analizy jako-
ściowej cytatami, które naukowo uprawomocniają tekst i pozwalają przedstawić per-
cepcję badanych w sposób bardziej realistyczny [14]. Jak twierdzi Kostera [14, s. 65], 
jest to prawdopodobnie jedyna metoda, która będąc ściśle naukową, jednocześnie 
daje wrażenie osobistego doświadczenia.

3. Rezultaty badawcze

Badania pokazały, że fakt, iż przedsiębiorcy działali w Wiśle – będącej stosun-
kowo małą miejscowością, w której wielu mieszkańców znało się osobiście (w tym 
deklarowało silne zakorzenianie w sieci relacji społecznych w gminie), powodował, 
że zaufanie między nimi nabierało kluczowej wagi we współpracy. Podkreślał to mię-
dzy innymi właściciel jednej z wiślańskich restauracji:
Rozmówca: W Wiśle się albo ma zaufanie albo się go nie ma, nie ma trzeciej możliwości.
Badacz: Nie można mieć troszkę zaufania czy pośrodku?
Rozmówca: Nie, w Wiśle po prostu się ludzie znają i tyle. I współpracuje się z tymi, 
którym się ufa i nie ma innej możliwości.

Badania pokazały, że oba wymiary zaufania, zarówno kognitywne, jak i afek-
tywne, wynikały po części z faktu, iż dany aktor był zakorzeniony w sieci relacji 
społecznych. Gdy w grę wchodziły przesłanki kognitywne, zaufanie to wynikało 
z wiedzy o aktualnym lub potencjalnym partnerze, z którym utrzymywane były 
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relacje osobiste – w szczególności z jego wiarygodności i znajomości jego kompeten-
cji. Informacja na temat takiego partnera pochodziła z sieci powiązań społecznych, 
np. od podmiotów, których badany znał osobiście i od których informacje były dla 
niego wiarygodne (w przeciwieństwie do informacji z nieznanych źródeł). Było też 
tak, że badany – dzięki zakorzenieniu społecznemu – sam deklarował, że osobiście 
zna danego partnera. To z kolei sprzyjało nawiązywaniu z nim współpracy w róż-
nych formach, w szczególności w formie polecania jego usług własnym klientom 
bez obaw o utratę własnej wiarygodności. Potwierdzają to słowa właścicieli dwóch 
różnych obiektów noclegowych:
To jest ważne szczególnie jak się kogoś poleca, nie? Żeby dużo o nim wiedzieć. Byłoby 
szalone polecać kogoś, o kim nie ma się wiedzy, nie?.
Poza tym nie każdego też znamy osobiście, a mamy taką zasadę, że polecamy gościom 
tylko te obiekty, w których byliśmy i widzieliśmy. Sprawdzone przez siebie (…). Jeżeli 
mamy przekonanie, że możemy polecić to polecamy, jeżeli nie, to wolimy powiedzieć, 
że się nie orientujemy, bo… (…) nie chcemy na tym cierpieć, że ktoś gdzieś źle trafi 
i sobie pomyśli, że go gdzieś tam źle pokierowaliśmy.

Zdobywaniu wiedzy na temat innych przedsiębiorców sprzyjał także fakt, iż badani 
urodzili się i/lub od lat mieszkali w Wiśle. Jedna z badanych – właścicielka przedsię-
biorstwa transportowego – wskazywała, iż fakt, że zna lokalnych przedsiębiorców 
i że kierują się oni niepisanymi zasadami uczciwości i rzetelności, jakie funkcjonują 
od lat w Wiśle, sprawia, że nie obawia się współpracy z nimi, a także wiele kwestii 
dotyczących tej kooperacji może ustalić telefonicznie bez sporządzania w tym celu 
odrębnych umów. To pozwalało obniżyć koszty transakcyjne współpracy:
Wie Pani, powiem szczerze. Zawsze bardziej sytuacja jest klarowna jeżeli wiem o tym, 
że osoba, z którą przyjdzie mi współpracować jest stela3. Bo powiem Pani szczerze, że 
w stosunku do tych obcych... to znaczy ja akurat, konkretnie, jestem jedną chyba z nie-
licznych osób, które nie przekreślają, proszę Panią, tych z zewnątrz. Ale zawsze, proszę 
Pani, tych, którzy tu są ode mnie, to ja, wie Pani, postrzegam zupełnie inaczej. I to nie-
stety, to się wiąże z bardzo starym, a mądrym powiedzeniem: mianowicie, że „słowo jest 
ważniejsze od pieniędzy”. I proszę Pani, u nas, relacje między nami tu stela są rzeczy-
wiście na tym poziomie, że jeżeli się powie, to jest to wykonywane, to jest odpowiedzial-
ność. Ja nie muszę mieć, proszę Pani, sterty papierów, umowy, pieczątek, podpisów itd. 
I proszę Pani doskonale wiem, że na telefon w tej chwili, bo to jest podstawowa forma 
łączności, załatwia się, praktycznie rzecz biorąc, wszystko. Natomiast, niestety, z pod-
miotami zewnętrznymi, wie Pani, (…) to nie my się domagamy [pisemnej umowy], 
to oni się domagają od nas, czym my niejednokrotnie jesteśmy bardzo zdziwieni, bo 
u nas szkoda nam czasu na tego rodzaju rozwiązania. U nas się dzwoni i jest.

3 „Stela” na Śląsku Cieszyńskim oznacza „stąd”.
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Fakt, iż podmioty były społecznie zakorzenione w danym środowisku – działały 
długo na lokalnym rynku i z czasem zdobywały o sobie większą wiedzę i kreowały 
własny wizerunek – sprzyjał budowaniu wzajemnego zaufania i nie tylko nawiązy-
waniu kooperacji, lecz także jej rozwijaniu w innych, bardziej złożonych formach. 
Potwierdzają to słowa osoby zarządzającej jednym z największych hoteli w Wiśle, 
która tak oto opisywała rozwój współpracy z jednym z lokalnych przedsiębiorców:
Rozmówca: Mogliśmy wybrać inną firmę, natomiast Marcin zapracował na zaufanie, 
którym go obdarzyliśmy również poza WOT-em [Wiślańską Organizacją Turystyczną]. 
Bo on wcześniej u nas robił imprezy i jakby... ja myślę, że prędzej czy później by się 
ta współpraca tak czy nie tak zaczęła, jakby pomijając WOT (…). Marcina poznali-
śmy w WOC-ie, spotykaliśmy się, zaczęliśmy przy tej okazji, jak jeszcze u nas nie stał 
[chodzi o stoisko z ofertą pana Marcina], robić, zlecać mu różne rzeczy dla naszych 
konferencji i ta współpraca fajnie wyglądała, i co więcej, on się wykazał bardzo dużą 
inicjatywą, jeżeli chodzi o wejście do nas. (…) Już nam to dało do myślenia, że kur-
czę, no może jest jednak jeszcze... Facet jest w miarę konkretny (…). On nie ma żad-
nej wyłączności u nas, natomiast on jest najbardziej zorganizowany we współpracy. 
Wie Pani, my też nie możemy naszym gościom pozwolić na jakąś tam przypadkowość.

Słowa pani menedżer wskazują także na podkreślaną przez Granovettera rolę 
relacji społecznych jako źródła nagród i kar za działania na rynku. Wiedza o partne-
rze pozwala np. rozwijać do niego zaufanie, a co za tym idzie „nagradzać” go przez 
pogłębianie z nim współpracy i podkreślanie w środowisku jego pozytywnej repu-
tacji, co jest tym bardziej istotne, jeśli partnerem jest tak duży obiekt, jak opisywany 
hotel w Wiśle.

Badania pokazały także, że informacja zdobywana od zaufanego podmiotu pozwa-
lała przenosić zaufanie do tego podmiotu na inny – polecany przez niego obiekt. 
Ponadto, jak ustalano na podstawie badań, osoba przekazująca informację musiała 
dbać o to, by informacja ta była rzetelna i pełna. Istniała bowiem świadomość, iż 
w przeciwnym razie taki informator straciłby zaufanie w lokalnym środowisku. Było 
to kluczowe zwłaszcza dla podmiotów silnie zakorzenionych, znanych w lokalnym 
środowisku. Podkreślała to w swojej wypowiedzi właścicielka jednego z gospodarstw 
agroturystycznych:
Na przykład jeżeli mnie ktoś o coś prosi i ja coś załatwiam albo coś robię i robię to jako 
Natasza, to robię rzeczy, które uważam, że są dobre (…). Jeżeli uważam, że nie chcę 
spalić swojego jakby dobrego imienia, to nie robię pewnych rzeczy, prawda? I myślę, że 
jeżeli chodzi o zaufanie, to generalnie uważam, że wszystkie osoby, które tu są, które 
współpracują, to przez to, że one są osobami, które żeśmy poznali, to generalnie każdą 
osobę darzę zaufaniem, dlatego, że… to nie są obce osoby, prawda?

Badania pokazały także, dzięki relacjom osobistym między podmiotami spo-
łecznie zakorzenionymi niejednokrotnie wykształcała się emocjonalna więź – roz-
mówcy deklarowali, że się lubią i działają, wykazując wzajemną troskę o partnera. 



208 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Katarzyna Czernek   

Podejmując decyzje o współpracy, ufały, że druga strona chce dla nich jak najlepiej 
i między innymi ze względu na istnienie emocjonalnej więzi będzie zachowywać się 
zgodnie z oczekiwaniami. To pozwala podkreślić rolę zakorzenienia społecznego jako 
mechanizmu budowania zaufania w drugim wymiarze, tj. emocjonalnym – afektyw-
nym. Potwierdzają to słowa właściciela jednego z obiektów noclegowych w Wiśle, 
członka zarządu WOT, który wśród przedsiębiorców, z którymi najwięcej współpra-
cuje, wymienił innych członków zarządu tej organizacji, także prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w sektorze turystyki. Jak przyznał rozmówca, podmioty łączyła 
wieź emocjonalna bazująca na wzajemnej sympatii:
Badacz: Proszę mi powiedzieć, czy… bo ja rozumiem ze wszystkimi członkami zarządu 
mają państwo bezpośrednie takie indywidualne relacje. Znacie się państwo?
Rozmówca: Lubimy się, lubimy się.

Co ważne, jak pokazały badania, zaufanie afektywne i kognitywne w relacjach 
aktorów zakorzenionych społecznie wzajemnie się przenikały. Potwierdzają to słowa 
jednej z badanych – będącej inicjatorką współpracy w kole agroturystycznym o nazwie 
„Agrogościna”. Wskazywała ona na motywy współpracy bazujące na chęci pomocy 
partnerowi oraz wiedzy o nim:
Rozmówca: No tak naprawdę skoro tworzymy tę rodzinę agroturystyczną [mowa 
o kooperacji w formie koła agroturystycznego „Agrogościna”], bo ja się tak śmieję, 
że my to taka rodzina agroturystyczna, to staramy się sobie pomagać, więc nie będę 
wysyłać [turystów] do kwater, które np. tutaj są poniżej, bo też są. Ewentualnie mogę 
zasugerować, że jadąc w dół może Pani zapytać tu czy tam… Natomiast głównie jed-
nak wysyłam do agroturystyki, bo znam tych ludzi, bo wiem, co to są za ludzie, bo 
byłam w ich domu, bo znam ich kwaterę, znam ich obyczaje, znam ich charakter jakby 
od środka, więc wiem, gdzie mogę na przykład tego gościa wysłać.
Badacz: Jakąś tam reputację w Pani oczach mają.
Rozmówca: W związku z tym, że my się spotykamy, to jesteśmy w stanie… trochę wię-
cej może o sobie wiemy.

Przenikanie się zaufania opartego na pozytywnych emocjach względem partnera 
i wiedzy o nim potwierdzają też słowa osoby reprezentującej Urząd Miasta Wisła:
Badacz: A czy można powiedzieć, że macie Państwo o tych podmiotach [członkach 
zarządu WOT] większą wiedzę dzięki tym spotkaniom?
Rozmówca: Tak.
Badacz: Czyli też mogę te same osoby zaznaczyć?
Rozmówca: Tak, bo wie Pani, to nie jest tak na tych zebraniach, że my jesteśmy taką 
formalną grupą, a te spotkania są takie oficjalne. Nawet bym powiedziała, że my się 
trochę przyjaźnimy dzięki temu. I to jest często tak, że prezes nas musi tutaj strofo-
wać: „nie rozmawiamy teraz o dzieciach, ciuchach i w ogóle zakupach” [śmiech], tylko 
idziemy do przodu [śmiech].
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Takie zaufanie, jak pokazały wyniki badań, nie tylko pozwalało zmniejszyć koszty 
transakcyjne kooperacji, lecz także motywowało do aktywności, wyzwalając kre-
atywność i innowacyjność potrzebne na różnych etapach współpracy – jej nawiązy-
wania, jak i rozwoju.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwoliły osiągnąć cel postawiony w niniejszym arty-
kule, tj. wskazać, w jaki sposób zakorzenienie społeczne służy budowaniu zaufania 
we współpracy między partnerami. To zaufanie, z kolei, na różne sposoby sprzyja 
kooperacji.

Badania pokazały, że zakorzenienie społeczne umożliwia budowanie i rozwój 
zaufania do aktualnych i przyszłych partnerów zarówno w oparciu o elementy kogni-
tywne, jak i afektywne. Odnosząc się do pierwszej z wymienionych grup, zakorzenienie 
w sieci relacji społecznych sprawiało, że dany podmiot posiadał wiedzę o partne-
rze, znał jego kompetencje, dotychczasowe postępowanie czy reputację w lokalnym 
środowisku. Z kolei fakt, iż podmioty się znały – albo dzięki temu, że np. współpra-
cowały w tych samych organizacjach, pochodziły z lokalnego środowiska, były sąsia-
dami, itp. sprawiał, że istniejąca między nimi więź emocjonalna oparta na sympatii 
czy nawet przyjaźni (elementy afektywne), sprzyjała zarówno nawiązywaniu współ-
pracy, jak i jej przebiegowi i efektom.

Co ważne, zarówno zaufanie w wymiarze kognitywnym, jak i afektywnym, będące 
między innymi efektem zakorzenienia w sieci relacji społecznych, jednocześnie 
sprzyjały współpracy. Badani podkreślali przykładowo niższe koszty transakcyjne 
wynikające z faktu, iż ze znanymi sobie podmiotami nie musieli podpisywać żad-
nych formalnych umów. Podkreślano, iż do takich partnerów był łatwiejszy dostęp, 
większa śmiałość w nawiązywaniu i kontynuowaniu współpracy oraz wskazywano 
na korzyści w postaci większej innowacyjności działań podejmowanych w grupie zna-
nych sobie partnerów, z którymi badanych łączyły osobiste, bliskie relacje. Badania 
potwierdzają w tej sposób wnioski z prac innych naukowców, w których podkreśla 
się pozytywną i znaczącą rolę zakorzenienia społecznego w kooperacji oraz fakt, iż 
relacje osobiste i biznesowe są ze sobą wymieszane – jedne wpływają na drugie oraz 
zachodzą między nimi liczne sprzężenia zwrotne [8, 23, 13].

Jednak mimo podkreślanych zalet płynących z zaufania będącego m.in. efektem 
zakorzenienia społecznego, w literaturze wskazuje się, i zostało to także potwierdzone 
w niniejszych badaniach i opisane w innych opracowaniach autorki, że zakorzenienie 
społeczne może prowadzić do wykształcenia się zbyt dużego poziomu zaufania przy-
słaniającego racjonalny, ekonomiczny osąd partnerów lub narażającego ich na inne 
negatywne konsekwencje dla współpracy np. silne negatywne skutki wynikające 
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z oportunizmu ze strony partnera, wykorzystującego pokładane w nim i niepodda-
wane w wątpliwość zaufanie. W tym opracowaniu nie poświęcono temu zagadnieniu 
większej uwagi, gdyż skupiono się w nim głównie na pozytywnych aspektach wią-
żących się z zaufaniem4. Warto jednak pamiętać, że zakorzenienie społeczne może 
mieć także swoją „ciemną stronę” (ang. dark side), której przejawy także podkre-
ślane są w literaturze.

Wnioski z przeprowadzonych badań mają również charakter aplikacyjny. Mogą 
służyć władzom samorządowym dążącym do rozwoju turystyki na danym terenie 
– badania te pokazują bowiem, że aby współpraca – często inicjowana przez te władze 
– była efektywna i skuteczna, warto umożliwić partnerom (w tym przedsiębiorcom) 
lepsze poznawanie się i budowanie więzi społecznych, a dzięki temu zdobywanie wie-
dzy o sobie nawzajem oraz budowanie osobistej zażyłości. W ślad za tym budowane 
i kształtowane będzie zaufanie w wymiarze kognitywnym i afektywnym, kluczowe 
dla pomyślnej kooperacji. Cel ten można osiągnąć np. przez stwarzanie okazji, by 
partnerzy poznali się – np. przez organizowanie spotkań integracyjnych dla człon-
ków organizacji partnerskich, szkoleń, warsztatów, itp. Badania pokazały, że te nie-
formalne znajomości stanowią cenny i wymierny środek służący osiąganiu celów 
w postaci współpracy, generującej korzyści ekonomiczne dla miejscowości turystycz-
nych oraz podmiotów w nich działających.

Przeprowadzone badania mają pewne ograniczenia. Po pierwsze, nie mają cha-
rakteru reprezentatywnego – objęły jedynie część przedsiębiorców w jednej z pol-
skich gmin. Po drugie, Wisła – gmina objęta badaniem – jest dość specyficzna 
biorąc pod uwagę jej wielkość (jest to gmina mała z punktu widzenia powierzchni 
i liczby mieszkańców), a także jej historyczne i kulturowe uwarunkowania (silny 
związek z miejscem – przynależnością do tzw. Śląska Cieszyńskiego). To czyni 
badania ściśle związanymi z wiślańskim i regionalnym kontekstem, jeszcze bar-
dziej utrudniając możliwość dokonywania uogólnień. Wreszcie, po trzecie, badania 
objęły jedynie część członków WOT – kilku z nich nie wyraziło zgody na udziele-
nie wywiadu, a ich wypowiedzi mogły wzbogacić zebrany materiał. Niemniej jed-
nak, przeprowadzone badania mogą i zdaniem autorki powinny stanowić punkt 
wyjścia do dalszych analiz związanych z problematyką zakorzenienia społecznego 
oraz zaufania, tak ważnych w dokonujących się obecnie i zewsząd obserwowanych 
procesach kooperacyjnych.

4 Więcej na ten temat w przygotowywanej monografii: K. Czernek, Zakorzenienie społeczne jako deter-
minanta współpracy w sektorze turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Katowice 2017 (w druku). 
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ZAKORZENIENIE SPOŁECZNE JAKO STYMULANTA ZAUFANIA 
W KOOPERACJI PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH

Streszczenie

W artykule podjęto problematykę zaufania oraz społecznego zakorzenienia przedsiębiorców 
w gospodarce. Jest to koncepcja autorstwa Marka Granovettera, zgodnie z którą uznaje się, że 
na decyzje gospodarcze podejmowane przez przedsiębiorców wpływ mają nie tylko czynniki 
o charakterze stricte ekonomicznym, lecz także relacje interpersonalne (społeczne) nawiązy-
wane między podmiotami. Celem opracowania jest wyjaśnienie, w jaki sposób zakorzenienie 
społeczne służy budowaniu zaufania we współpracy między partnerami będącymi przed-
siębiorcami w sektorze turystycznym. W pierwszej części – stanowiącej przegląd literatury 
– odniesiono się do kooperacji w sektorze turystycznym – uzasadniono potrzebę podejmo-
wania takiej współpracy oraz wskazano możliwe jej formy. Następnie zaprezentowano sposób 
rozumienia zaufania, jego funkcje, wymiary oraz mechanizmy. W kolejnej części przedsta-
wiono koncepcję zakorzeniania społecznego. Część drugą i trzecią stanowią odpowiednio 
– metodologia oraz wyniki badań empirycznych prowadzonych w latach 2013–2014 w gminie 
Wisła na południu Polski. Rozważania zakończono syntetycznym podsumowaniem. W opra-
cowaniu pokazano, że zakorzenienie społeczne sprzyja budowaniu zaufania w różnych jego 
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wymiarach, tzw. kognitywnym, jak i afektywnym, a to z kolei służy podejmowaniu, rozwo-
jowi i efektom współpracy w sektorze turystycznym.

Słowa kluczowe: zakorzenienie społeczne, zaufanie, współpraca, 
sektor turystyki

SOCIAL EMBEDDEDNESS AS A STIMULANT OF TRUST 
IN TOURIST ENTREPRENEURS COOPERATION

Abstract

In the paper there was presented the issue of trust and social embeddedness of entrepre-
neurs in the economy. This is a concept authored by Mark Granovetter, according to which 
on economic decisions made by entrepreneurs not only economic factors, but also interper-
sonal (social) relations between entities, influence. The aim of the paper is to explain the way 
in which social embeddedness serves building trust in cooperation between partners being 
entrepreneurs in a tourism sector. In the first part – a literature review – there was presented 
cooperation in a tourism sector – the need of such a cooperation building was justified and 
its possible forms were identified. Afterwards, there was presented the way of understand-
ing trust, its functions, dimensions and mechanisms. Further, there was presented the con-
cept of social embeddedness. The second and third parts consist of methodology and results 
of empirical research conducted in 2013–2014 in Wisła municipality in the south of Poland. 
The paper is finished by a synthetic conclusions. In the paper there was showed that social 
embeddedness serves building trust in its different dimensions – cognitive and affective one, 
which in turn favors cooperation building in a tourism sector, this cooperation development 
and its effects.

Key words: social embeddedness, trust, cooperation, tourism sector


