
Szanowni Państwo, 

Pod  koniec  października  na  łamach  Dziennika  Gazety  Prawnej  ogłoszone  zostały  wyniki 
badania,  jakie  na  zlecenie  pisma przeprowadziła  firma  MillwardBrown SMG/KRC1)  na temat 
prywatyzacji  firm  energetycznych.  Wynika  z  nich,  że  55%  Polaków  chce,  aby  państwo 
zachowało kontrolę nad firmami energetycznymi. Taka sama część badanych osób uważa, że 
energetykę  należy  prywatyzować  tylko  z  udziałem  inwestorów  z  polskim  kapitałem. 
Przeciwnego  zdania  jest  tylko  jeden  procent  respondentów.  Dla  23%  badanych  nie  ma 
znaczenia  kraj  pochodzenia  inwestora.  Prywatyzację  przedsiębiorstw  energetycznych 
dopuszcza 35% badanych, a 80 jest zdania, że cena nie powinna być jedynym kryterium, jakim 
kieruje  się  Państwo  przy  wyborze  inwestorów  dla  prywatyzowanych  przedsiębiorstw.  33% 
badanych osób uważa, że najważniejsza jest gwarancja utrzymania przez przyszłego właściciela 
cen energii.  Warto także zwrócić uwagę, że jedynie 10% badanych uważa, że decydującym 
argumentem  o  wyborze  kontrahenta  do  prywatyzacji  jest  interes  gospodarczy  kraju  oraz 
bezpieczeństwo pracowników prywatyzowanych spółek.

Badania przeprowadzone zarówno w Polsce jak i innych krajach Unii  Europejskiej przez inne 
firmy potwierdziły jednocześnie, że na pytanie, czy ma istotne znaczenie istnienie możliwości 
wyboru  i  zmiany  dostawcy  energii  elektrycznej  i  gazu  zdecydowana  większość  badanych 
odpowiedziała twierdząco (w UE - 85%, w Polsce - 91%). 

Odpowiedzi te wydają się być sprzeczne, jako że trudno wyobrazić sobie rzeczywistą i istotną 
konkurencję  pomiędzy  spółkami  Skarbu  Państwa.  Sprzeczności  te  budzić  mogą  także 
wątpliwości zarówno co do rzeczywistego stanu wiedzy społeczeństwa o problemach energetyki 
i prowadzonej przez wiele krajów UE (w tym i w Polsce) liberalizacji rynku energii elektrycznej,  
jak  i  wiarygodności  samych  badań.  Nie  znając  szczegółów  cytowanych  badań  trudno 
powiedzieć  cokolwiek  o  ich  jakości.  Niemniej  jednak  socjologowie  zwracają  uwagę na  kilka 
elementów,  jakie  mogą  wpływać  na  takie,  a  nie  inne  odpowiedzi  ankietowanych  i  ich 
wiarygodność.

Tu słów parę na temat właśnie wiarygodności opinii i sposobów manipulowania nimi.

Sprawa  wiarygodności  wiąże  się  niewątpliwie  z  problemem  manipulacji.  Problem 
manipulowania opinią publiczną analizowany jest od wielu lat, nie tylko przez wielu socjologów, 
lecz także zajmuje się nim wielu publicystów. 

W  manipulacji  uczestniczą  niejako  dwie  strony.  Jedna,  to  ta,  która  jest  przedmiotem 
manipulacji, a więc tak zwana opinia publiczna, czyli coś w rodzaju "zbiorowej mądrości", jak 
chciał amerykański statystyk Gallup, czy też coś w rodzaju stanu świadomości  dużych grup 
społecznych i to stanu zmieniającego się w czasie. Drugą stronę tworzą wszyscy ci, którzy chcą 
wszelkimi dostępnymi sposobami przekonać opinię publiczną do rozwiązań uznawanych przez 
siebie,  lub  przez  zleceniodawców,  za  pożądane,  niezależnie  od  obiektywnych  cech  tych 
rozwiązań, a tworzą ją władze, grupy interesów i masowe środki komunikacji, czyli mass media. 

Oddziaływania  tej  drugiej  grupy  realizowane  są  za  pomocą  różnorodnych  środków 
socjotechnicznych, takich między innymi, jak: stronnicza agitacja polityczna, tendencyjny dobór 
składu  grup  ankietowanych,  czy  też  ekspertów  publicznie  dyskutujących  na  przykład  o 
problemach  energetyki,  stałe  przypominanie  w  mediach  o  interesujących  manipulujących 
rozwiązaniach,  przypominanie  mające  na  celu  uzyskanie  zmiany  poglądów,  czy  też 
manipulowanie  wynikami  badań  poprzez  eksponowanie  fragmentów  korzystnych  z  punktu 
widzenia manipulujących lub ich zleceniodawców. 

W literaturze i mediach promujących "odporność na manipulacje" można znaleźć konkretne i 
powszechnie już znane przykłady całych procesów manipulacyjnych. 

Jeden to codzienne, wielogodzinne, by nie powiedzieć całodobowe, promowanie przez media i 
tzw.  wojujących  ekologów  dramatycznego  i  katastroficznego  obrazu  globalnego  ocieplenia, 
czego efektem było nie tylko spektakularne nagrodzenie prestiżową pokojową nagrodą Nobla 
Ala Gore'a, doktora honoris causa Uniwersytetu Adam Mickiewicza, ale i takie "wyszkolenie" 
opinii  publicznej,  żeby  w  sondażach  i  głosowaniach  uzyskiwać  pożądane  efekty,  jakie 
wzmacniały  tezy  o  dramatycznych  skutkach  globalnego  ocieplenia.  Nawet  ujawnienie 
fałszywych  przesłanek  tych  wizji  nie  zmieniło  w  istotny  sposób  poglądów  i  działań 
zainteresowanych zleceniodawców i popierających ich mediów, często uzależnionych od nich 
finansowo czy politycznie.

Na naszym polskim gruncie byliśmy i jesteśmy świadkami prób wykorzystywania mediów, a 
zwłaszcza  prasy,  do  manipulowania  opinią  publiczną,  tak  aby  wytworzyć  pozytywny  obraz 



zwolenników  określonych  technik  w  energetyce  niezależnie  od  tego  czy  reprezentują  one 
przeszłość techniczną, czy nowoczesne rozwiązania. Jeden z autorów2) w cytowanym artykule 
zwraca  uwagę  na  problem  manipulowania  polską  opinią  publiczną  w  zakresie  energetyki, 
zwłaszcza  przez  prasę  codzienną.  Uważa  mianowicie,  że  publikowanych  jest  bardzo  wiele 
artykułów i doniesień prasowych, które bardzo tendencyjnie reklamują atomistykę lub sugerują 
utrzymanie  priorytetu dla  energetyki  węglowej  i  to  nawet  dla  jej  uciążliwej  dla  środowiska 
odmiany  opartej  na  węglu  brunatnym.  Pomija  się  natomiast  informacje  o  istnieniu  innych 
możliwości niż opcja lansowana przez aktualnie dominujące lobby.

Widać więc, że należy być szczególnie ostrożnym w stosunku do ogłaszanych wyników badania 
opinii publicznej. Nie jest to zawsze najbardziej właściwy sposób prowadzący do stwierdzenia, 
czy  istnieje  realny  wpływ  opinii  społeczeństwa  na  działania  polityków.

 

Tomasz E. Kołakowski

1) "Będąc jedną z globalnych firm badawczych wiodących w branży, ostatnie trzy dekady poświęciliśmy na zrozumienie konsumentów i  
udzielanie porad w zakresie komunikacji marketingowej, wartości marki i mediów niektórym z najsłynniejszych światowych marek. Dzięki 
naszemu bogatemu  doświadczeniu  i  wzajemnemu uczeniu  się  stworzyliśmy  rozległą  pulę  wiedzy  marketingowej.  Owa  wiedza,  w 
połączeniu  z  głębokim  zrozumieniem  dzisiejszego  krajobrazu  marketingowego,  pozwala  nam  oferować  skuteczne  rozwiązania 
biznesowe" (Informacje ze strony internetowej warszawskiego biura firmy Millward Brown SMG/KRC)

2) Patrz prof. zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć Energetyka obywatelska, czyli od kopalń do wiatru i słońca, "Czysta energia" nr 6/ 2008

 


