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Synopsis. Przedstawiono teoretyczne aspekty reputacji i ich praktyczne zastosowanie do oceny warto�ci repu-
tacji w podmiotach sektora publicznego na przyk³adzie dwóch agencji p³atniczych zwi¹zanych z realizacj¹ poli-
tyki rolnej w Polsce: ARiMR oraz ARR. Na podstawie wyników badañ ankietowych przeprowadzonych w�ród 200
rolników-intereasriuszy obu agencji, wykorzystuj¹c ich subiektywne oceny atrybutów, sk³adaj¹cych siê na reputa-
cjê, oszacowano jej wska�niki dla obu agencji. Otrzymane wyniki nie daj¹ podstaw do jednoznacznego stwierdze-
nia, która z agencji ma lepsz¹ reputacjê.

Wstêp
Mimo ogromnych dotychczasowych postêpów w badaniach na temat reputacji i jej roli w ¿yciu

spo³ecznym, politycznym i ekonomicznym, reputacja organizacji sektora publicznego wydaje siê
byæ w nich niedoceniana, zw³aszcza przez ekonomistów. Zamierzeniem autorki jest uzupe³nienie tej
luki przez próbê zaproponowania narzêdzia do oceny reputacji niekomercyjnych organizacji sekto-
ra publicznego o charakterze administracyjnym na przyk³adzie dwóch agencji p³atniczych, powi¹-
zanych z realizacj¹ polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Poniewa¿ reputacja jest kszta³towana w d³ugim okresie czasu w opinii publicznej, wypowiedzi
interesariuszy danej organizacji/instytucji, czyli wszystkich tych, którzy s¹ z ni¹ powi¹zani, wydaj¹
siê mieæ kluczowe znaczenie dla jej reputacji [Mahon, Wartick 2003, Hon, Grunig 1999]. W niniej-
szym badaniu odwo³ano siê do opinii rolników-klientów wspomnianych agencji.

Wed³ug Hirschmana [1995], krytyka (voice) stanowi jedyn¹ metodê dzia³ania, do której uciekaæ siê
bêd¹ niezadowoleni interesariusze, gdy nie mog¹ zareagowaæ rozstaniem (exit). W przypadku wy¿ej
wymienionych agencji, które reprezentuj¹ zarazem pañstwo i monopol, nie ma miejsca na rozstanie.
Pozostaje zatem uruchomienie mechanizmu krytyki przez ich interesariuszy, w tym przez rolników.

Konceptualizacja reputacji w literaturze
Wed³ug s³ownika wyrazów obcych �reputacja�, to opinia, s³awa, renoma, imiê [Kopaliñski 1968].

Jest to jednak bardzo zawê¿ona definicja. Axelrod [1984] okre�la reputacjê jako oczekiwania przy-
sz³ych mo¿liwo�ci, wynikaj¹ce ze wcze�niejszej wspó³pracy. Wed³ug Buskensa [1995] reputacja jest
informacj¹, któr¹ jednostki uzyskuj¹ na temat zachowania swoich partnerów od trzeciej strony, wyko-
rzystuj¹c j¹ nastêpnie w decyzjach, w jaki sposób maj¹ same postêpowaæ. Jest to szeptana reputacja.

W literaturze termin �reputacja� jest wi¹zany z terminem �zaufanie�.  Oba z nich s¹ u¿ywane na wiele
sposobów i w ró¿nym kontek�cie, czasami jako synonimy, czê�ciej jako pojêcia komplementarne.

Mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe mechanizmy prowadz¹ce do konceptualizacji ekonomicz-
nych pojêæ zaufania i reputacji. Pierwszy bazuje na powtarzalnej interakcji i zwany jest mechani-
zmem iteracyjnym (bootstrapping). Drugi, opiera siê na bayesowskim uaktualnieniu przekonañ
(mechanizm bayesowki)1  [Cabral 2006]. S¹ one okre�lane czasami jako mechanizmy pokusy nad-
u¿ycia oraz negatywnej selekcji. W mechanizmach tych:
1 Stopieñ przekonania (degree of belief) danej osoby o prawdziwo�ci danego s¹du jest to personalistyczna

(subiektywna) interpretacja prawdopodobieñstwa. Prawdopodobieñstwo subiektywne jest traktowane perso-
nalistycznie i warunkowo.
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� zaufanie to sytuacja, w której jeden podmiot oczekuje od drugiego podmiotu okre�lonego
zachowania; typowe modele zaufania uwzglêdniaj¹ problem pokusy nadu¿ycia, a istot¹ mecha-
nizmu jest reputacja oraz mo¿liwo�æ karania za zachowanie wybiegaj¹ce poza równowagê;
zaufanie bazuje tu na reputacji,

� reputacja jest sytuacj¹, w której podmioty maj¹ przekonanie, ¿e okre�lony podmiot �jest czym��
(np. niezwyk³y, wa¿ny, oferuj¹cy us³ugi wysokiej jako�ci); typowe modele reputacji zawieraj¹
negatywn¹ selekcjê, a istot¹ mechanizmu jest uaktualnianie przekonañ zgodnie z metod¹ Bay-
esa oraz, ewentualnie, sygnalizowanie (signalling).
Podsumowuj¹c, jedn¹ z interpretacji reputacji w ekonomicznym znaczeniu jest bayesowkie

prawdopodobieñstwo (przekonanie), które strona nie maj¹ca informacji (np. kupuj¹cy) formu³uje
na podstawie przesz³ych danych o stronie posiadaj¹cej informacje (np. sprzedawcy). Tego typu
dane s¹ powi¹zane z konkretnymi nazwami i nazwiskami2 . St¹d, istnieje mo¿liwo�æ zarz¹dzania
nazw¹ komunikuj¹c¹ warto�æ zwi¹zanej z ni¹ reputacj¹. Mo¿na kreowaæ, zmieniaæ, sprzedawaæ i
kupowaæ nazwy.

Inne, wybrane koncepcje reputacji przedstawiono w tabeli 1. Wynika z nich, miêdzy innymi, ¿e
reputacja jest zjawiskiem niejednoznacznie definiowanym, nieuchwytnym i trudnym do matema-
tycznego mierzenia.

Reputacja jest warto�ci¹ niematerialn¹, na któr¹ wp³yw ma subiektywny odbiór danego pod-
miotu (przedsiêbiorstwa, instytucji, miasta, regionu, kraju) w jego bli¿szym i dalszym otoczeniu,

2 Angielski eseista L.P. Smith w ksi¹¿ce �Afterthoughts� [1993] pisa³: �Nasze nazwiska s¹ etykietami wydru-
kowanymi wyra�nie na zabutelkowanej esencji naszego przesz³ego zachowania� (w oryginale: �Our names are
labels, plainly printed on the bottled essence of our past behavior�).
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czyli subiektywn¹ ocen¹ (np. zarz¹du, pracowników, oferowanych dóbr i us³ug) ukszta³towan¹
pod wp³ywem osobistego do�wiadczenia, opinii mediów i specjalistów, stereotypów, wydarzeñ
dotycz¹cych podmiotu (np. korupcji, skandali) itp. Poza indywidualnym (subiektywnym) sposo-
bem postrzegania danego podmiotu na reputacjê wp³ywaj¹ obiektywne elementy, takie jak wiedza
o tym podmiocie.

W ¿yciu gospodarczym koncepcje zaufania i reputacji maj¹ liczne zastosowania � w relacjach
miêdzy oligopolistami (np. przy porozumieniach cenowych), miêdzy d³u¿nikami i wierzycielami (np.
kredytodawca-kredytobiorca), w stosunkach pracowniczych (np. pracownik-pracodawca), na rynku
towarów (sprzedawca-nabywca), w relacjach politycznych (pañstwo-obywatele, pañstwo-pañ-
stwo) itd.

Podobnie jak w sektorze prywatnym, reputacja w sektorze publicznym powstaje w oparciu o
warto�ci: wiarygodno�æ (credibility), niezawodno�æ (reliability), zaufanie (trust) i odpowiedzial-
no�æ (accountability).

Z³a reputacja instytucji publicznych, ich negatywny wizerunek w odbiorze spo³ecznym, mo¿e
mieæ wiele negatywnych konsekwencji. Jedn¹ z nich jest brak zaufania do kadry kierowniczej i
pracowników, a tak¿e nieufno�æ do innych instytucji. Niestety, znaczenie reputacji u�wiadamia siê
czêsto dopiero w sytuacji kryzysu, czyli jej utraty.

Cel, metody i wyniki badañ w³asnych
W celu okre�lenia reputacji dwóch agencji, pe³ni¹cych funkcjê agencji p³atniczych, czyli Agen-

cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Agencji Rynku Rolnego (ARR), wyko-
rzystano wyniki w³asnego badania ankietowego przeprowadzonego na prze³omie lat 2006 i 2007 na
ogólnopolskiej kwotowo-celowej próbie licz¹cej 200 respondentów � kierowników gospodarstw
rolnych, tj. osób odpowiedzialnych za
podejmowanie decyzji w sprawie prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego. Jednym
z kryteriów doboru próby by³o korzy-
stanie przez gospodarstwo rolne z us³ug
obu agencji. Teoria sugeruje, ¿e oceny
interesariuszy, którzy maj¹ ci¹g³y kon-
takt z dan¹ organizacj¹ s¹ niezwykle zna-
cz¹ce w budowaniu jej reputacji, ponie-
wa¿ osobiste do�wiadczenie bardziej
wp³ywa na kszta³towanie wra¿enia ni¿
informacja ze �róde³ po�rednich [Mac-
Millan i in. 2005].  Metodologia badania
zosta³a oparta na elementach przedsta-
wionych na rysunku 1.

Poproszono rolników o odniesienie siê do twierdzeñ, jakie mo¿na sformu³owaæ pod adresem
agencji w obszarach powi¹zanych z ich reputacj¹. Wykorzystano 10-punktow¹ skalê Likerta, gdzie
10 oznacza³o, ¿e poszczególne okre�lenie pasuje ca³kowicie do agencji, a 1, ¿e w ogóle nie pasuje.
Wyszczególniono nastêpuj¹ce obszary: zaufanie, wizerunek i niezawodno�æ (tab. 2).

Wizerunkiem instytucji publicznej, tu agencji rz¹dowej, jest przede wszystkim sposób, w jaki
jest postrzegana ona sama, jej pracownicy oraz dyrektorzy i kierownicy przez obywateli oraz kon-
kretnych interesariuszy. Na wizerunek sk³ada siê wiele sk³adników: wygl¹d budynku-siedziby,
zachowanie urzêdników, sposób obs³ugi interesantów.

W celu wyznaczenia wska�nika reputacji, na podstawie odpowiedzi: (1) ustalono ranking wa¿-
no�ci dla respondentów ka¿dego z atrybutów wyznaczony na podstawie czêsto�ci wystêpowania
ocen uszeregowanych od najwy¿szej do najni¿ej; (2) ka¿demu z atrybutów przyznano za 1 miejsce
w rankingu � 10 punktów, za drugie �  9, za ostatnie dziesi¹te � 1 punkt; (3) wykorzystuj¹c czêsto�ci
jako wagi, wyznaczono oceny wa¿one za ka¿de miejsce w rankingu; (4) zsumowano oceny wa¿one
dla ka¿dego atrybutu; (5) zsumowano sumy, dziel¹c je nastêpnie przez ogóln¹ liczbê atrybutów,
uzyskuj¹c �rednie dla ka¿dego obszaru oraz wska�nik reputacji.

Postrzegana reputacja agencji mo¿e byæ kreowana bezpo�rednio albo po�rednio. W pierwszym
przypadku rolnicy na podstawie w³asnego do�wiadczenia w kontaktach z agencj¹ wyra¿aj¹ swoje
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zadowolenie (u¿yteczno�æ) z us³ug i obs³ugi, które z kolei wp³ywa na postrzegan¹ reputacjê. W
drugim przypadku zaci¹gaj¹ informacjê od innych o ich do�wiadczeniach w kontaktach z agencj¹ i na
jej podstawie wyrabiaj¹ opiniê o reputacji agencji. Rolnicy ocenili swoj¹ wiedzê o agencjach raczej
umiarkowanie. Na skali 1-10, gdzie 1 oznacza �nie wie nic�, a 10 � �wie bardzo du¿o� �rednia ocena dla
ARiMR wynosi³a 6,4, a dla ARR odpowiednio 5,8. Wiedza ta wynika³a przede wszystkim z bezpo�red-
nich kontaktów z agencjami (5-letnie i d³u¿sze osobiste do�wiadczenie we wspó³pracy z ARiMR mia³o
33%, natomiast z ARR � 23% ankietowanych rolników). Informacjê o agencjach respondenci czerpali
przede wszystkim za po�rednictwem publicznej telewizji ogólnopolskiej i regionalnej (38% wskazañ),
urzêdów gminy (35%), znajomych i rodziny (32%) oraz oddzia³ów agencji (24%).

O do�æ dobrej reputacji agencji w�ród rolników mog¹ �wiadczyæ oczekiwania formu³owane
przez nich odno�nie przysz³ej wspó³pracy. Co dziesi¹ty badany (11%) przyzna³, ¿e nie spodziewa³
siê ¿adnych problemów. Odsetek tych, którzy byli przekonani, ¿e czêsto bêd¹ pojawiaæ siê proble-
my wynosi³ 3 i 2% odpowiednio w przypadku ARiMR i ARR.

Bazuj¹c na do�wiadczeniu, zdecydowana wiêkszo�æ respondentów zadeklarowa³a, ¿e nie mia³a
¿adnych k³opotów zwi¹zanych ze wspó³prac¹ z agencjami (ARiMR � 92, ARR � 90%), które próbowa-
³aby rozwi¹zaæ drog¹ formaln¹ (np. przez z³o¿enie skargi pisemnej b¹d� telefonicznej do kierownictwa).

Z wyników przedstawionych w tabeli 2 nie mo¿na wyci¹gn¹æ jednoznacznych wniosków, która z
agencji cieszy siê wiêksz¹ reputacj¹ w�ród badanych rolników. Jednak odpowiadaj¹c na pytanie, która

anecohcizaroijcnegaijcatuperytubyrtazaroyrazsbO.2alebaT
ytubyrtaiyrazsbO gu³dewynecO

ugnignar
RRA RMiRA

einafuaZ 13,8 42,8
awtcinlorogeikslopujowzoraldan¿awtseJ 58,8 67,8

EUmerozdani¹lortnok¹³sic�dopejunojcknuF 84,8 83,8

EUwwókinlorhcikslopeinagezrtsopanwy³pwynwytyzopaM 74,8 03,8

ainafuazandogtseJ 03,8 83,8

ogenzcilbuparbodaldaina³aizdananoiwatsaneinlógezczstseJ 91,8 43,8

wókinlormoinawikezcowicezrpanizdohcyW 89,7 11,8

wóseretnipurghcyn¿óriksicanananropdotseJ 88,7 73,7

kenureziW 26,5 75,5
wócwohcafhcyrbod,yrdakenlanojseforpaM 46,8 55,8

ijcnegawónimalugeriwósipezrp¹jagezrtsezrpel�ic�ycinwocarP 17,8 74,8

wórotkerydiwósezerphcyntnetepmokaM 03,8 52,8

wókinlorzezrphcynzcilbupyzdêineipuinazdu³ywageibopaZ wócroibêisdezrpi 54,8 52,8

eine¿asopywenlanojcknuf,d¹lgywindeiwopdoadaisoP 55,8 74,8

ijzycedhcyndê³bhciowsejcnewkesnok¹zsonopijcnegaycinwocarP 76,7 72,7

eimoizopmikosywanwókinlorêgu³sboejurefO 34,8 14,8

imynzcilbupimzdêineipejuradopsogeinwytkefE 81,8 38,7

hcynjinuhcamargorpowókinlorejumrofnieinletezR 03,8 94,8

hcazerpmianihcaidemwanawomalkerezrbodtseJ hcywograt-owowatsyw 96,7 48,7

owtcagobejunopskE a 56,7- 92,7-

anoinjytraputseJ a 38,7- 56,7-

æ�ondowazeiN 06,8 92,8
skednI b ñela¿az,graksêjcnegazezrpeinaiwta³azenwarps: wókinlorña³owdoi 15,8 00,8

skednI b êiseinawyz¹iwywicinteiboêjcnegazezrpeinawymyzrtod: ñaz¹iwobozez 86,8 85,8

amuS 08,241 21,141

ijcatuperkin�aksW 08,6 27,6
a ;ynmejukanzonanzyzrpmonecoêjcatuperan¹jawy³pweinmejuetytubyrtae¿,c¹jada³kaz b yskednI

.wótnednopseraldic�on¿awogejênecozezrp¹no¿awutubyrtazainelowodazênecookajonaksyzu
.ensa³wainadab:o³dór�



359Reputacja rz¹dowych agencji rolnych w Polsce

z nich lepiej ich obs³uguje, 40% respondentów wskaza³o na ARiMR, 12% na ARR, natomiast reszta nie
mia³a zdania (46%) lub nie udzieli³a odpowiedzi (3%). Z kolei zapytani o ogóln¹ ocenê poziomu zadowo-
lenia z us³ug poszczególnych agencji w zakresie administrowania przez nie programami i dzia³aniami, z
których korzystali (w skali od 1-10) ocenili �rednio: ARiMR na 7,1, a ARR na 6,2 punktu.

Respondenci na pierwszym miejscu pod wzglêdem wysoko�ci przyznanej oceny (w skali Liker-
ta) najczê�ciej wskazywali takie atrybuty jak: �Jest wa¿na dla rozwoju polskiego rolnictwa� (ARR �
40,  ARiMR � 36%), �Pracownicy �ci�le przestrzegaj¹ przepisów i regulaminów agencji� (po 35%)
oraz �Rzetelnie informuje rolników o programach unijnych� (po 32%). Najrzadziej na pierwszym
miejscu plasowano takie cechy, jak: �Jest odporna na naciski ró¿nych grup interesów� (ARR � 19,
ARiMR � 18%) oraz �Pracownicy agencji ponosz¹ konsekwencje swoich b³êdnych decyzji� (ARR
� 20, ARiMR � 15%), co sugeruje relatywnie nisk¹ ocenê odpowiedzialno�ci.

W percepcji przewa¿aj¹cej liczby (60%) badanych rolników, dwie agencje rolne nie ró¿ni¹ siê
od innych instytucji pañstwowych pod wzglêdem jako�ci �wiadczonych us³ug. Ponad jedna czwarta
respondentów (26%) uwa¿a, ¿e oferuj¹ one us³ugi o zdecydowanie wy¿szej lub wy¿szej jako�ci, a
zaledwie 5% wskazuje, ¿e ich poziom jest raczej lub zdecydowanie ni¿szy w stosunku do innych
instytucji.

Podsumowanie
Mimo, i¿ organizacje sektora publicznego i prywatnego maj¹ wiele cech wspólnych, ich reputa-

cja powinna byæ odmiennie postrzegana. W sektorze prywatnym rol¹ reputacji, jako warto�ci
niematerialnej, jest przede wszystkim przyczynianie siê do wzrostu zysków i warto�ci przedsiê-
biorstw, podczas gdy w sektorze publicznym � do podwy¿szania poziomu �wiadczonych us³ug
publicznych oraz wzrostu uznania i akceptacji dzia³alno�ci okre�lonych organizacji.

Przedstawione wyniki badañ reputacji agencji rolnych s¹ korzystn¹ dla nich wiadomo�ci¹. Ich
reputacja w�ród rolników, maj¹cych do�wiadczenie we wspó³pracy z nimi, nie jest ani z³a, ani
doskona³a, ale na neutralnym, dobrym i akceptowalnym poziome. Z jednej strony, z³a reputacja
oraz brak zaufania do agencji mog³yby byæ sygna³em braku legitymizacji dla ich istnienia i dzia³a-
nia. Z drugiej strony, oczekiwania wynikaj¹ce z doskona³ej reputacji mog³yby okazaæ siê problema-
tyczne dla agencji z powodu ryzyka nieoczekiwanego spadku reputacji oraz wysokich kosztów
podtrzymywania reputacji (np. zwiêkszenia funduszy publicznych na ich funkcjonowanie, zmiany
przepisów prawnych itp.).

Je�li chodzi o atrybuty sk³adaj¹ce siê na reputacjê, w subiektywnej ocenie respondentów,
ARiMR funkcjonuje na ogó³ lepiej ni¿ ARR, aczkolwiek otrzymany wska�nik reputacji nie daje
jednoznacznego rozstrzygniêcia, która z agencji ma wiêksz¹ subiektywn¹ warto�æ reputacji.

Maj¹c na wzglêdzie ograniczenia w przeprowadzonym badaniu, zaproponowana w pracy kon-
cepcja reputacji organizacji sektora publicznego mo¿e stanowiæ przyczynek do dyskusji na temat
sposobów pomiaru, znaczenia i wp³ywu reputacji podmiotów niekomercyjnych. Poza tym, implikacj¹
badañ mo¿e byæ uwzglêdnienie reputacji w zarz¹dzaniu podmiotami sektora finansów publicznych.
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Summary
This study attempts to fill the gap in reputation research on government sector organizations in Poland. As

a case study, the specific group of stakeholders of two agricultural agencies was canvassed for their perceptions
of the agencies� reputation. The survey across Poland was conducted in 2006/2007 on a total of 200 farmers
being customers of the agencies. The Likert-scale questionnaires were used to obtain data responses regarding
selected attributes of the reputation. Overall, the reputation of the agencies in question was neither bad nor
excellent but good. No significant difference was found between the two agencies in value of their reputation.
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