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PRZEDSIĘBIORCA I JEGO ZACHOWANIA 
NA WOLNYM RYNKU

WSTĘP

Przedsiębiorca odgrywa najważniejszą rolę w zorganizowaniu i zarządzaniu 
powołanym do życia przez niego przedsiębiorstwem. To niezaprzeczalnie 

od niego zależy, czy przedsiębiorczy pomysł, którego jest inicjatorem, zostanie 
zrealizowany, a w przyszłości przyniesie mu korzyści zarówno materialne, jak 
i niematerialne. Człowiek przedsiębiorczy to taki, który będzie uosabiać: sa-
modzielność, twórcze myślenie, gotowość do podejmowania ryzyka i nieza-
leżność.

Przedsiębiorca jest w pewnym sensie przed przedsiębiorstwem, ponieważ to 
on zakłada działalność gospodarczą. Kieruje się motywem osiągania zysku, an-
gażuje swoje lub powierzone mu zasoby �nansowe, podejmuje decyzje w wa-
runkach niepewności, a  co najważniejsze, to on ponosi związane z  tym wy-
stępujące ryzyko. Staje się kluczową postacią przedsiębiorstwa, ponieważ jest 
czynnikiem sprawczym i motorem postępu ekonomicznego w �rmie. W litera-
turze naukowej z tego zakresu bez trudu można znaleźć stwierdzenia, że umie-
jętności menedżerskie nie należą do zmiennej, istotnie wpływającej na decyzje 
przedsiębiorców, ale ich wpływ będzie występował w kolejnych latach i etapach 
rozwoju przedsiębiorstwa. Na decyzje przedsiębiorcze, jak również na  rodzaj 
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prowadzonej działalności oraz na jej efektywność, wpływa: wykształcenie, wiek 
i płeć przedsiębiorcy1.

Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych podstaw na  temat 
przedsiębiorcy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu. Cele szczegółowe, bę-
dące składową celu głównego, są następujące:
1. zaprezentowanie de�nicyjnego ujęcia przedsiębiorcy i jego roli w funkcjono-

waniu przedsiębiorstwa;
2. ukazanie ważności samodzielności przedsiębiorcy i jego zachowań na rynku;
3. przedstawienie klasy�kacji przedsiębiorców, występującej w literaturze z tego 

zakresu.
Jako metodę badawczą autor wykorzystał studia polsko- i anglojęzyczne i na 

tej podstawie dokonał syntezy poglądów różnych autorów.

1. DEFINICYJNE UJĘCIE I ROLA PRZEDSIĘBIORCY

Pojęcie „przedsiębiorca” zaczęło się pojawiać w naukach ekonomicznych 
w XVIII wieku dzięki Richardowi Cantillonowi, który pisał, że przedsię-

biorca to osoba, która działając w handlu, jest nastawiona na  wykorzystywa-
nie okazji do osiągnięcia zysku z różnic w cenach towarów, co jest obarczone 
ryzykiem ekonomicznym2. Nie oznacza to jednak, że to początek działalności 
przedsiębiorcy w sferze ekonomii. Bez najmniejszej wątpliwości należy stwier-
dzić, że kilkanaście wieków wcześniej przedsiębiorcami byli kupcy wędrujący 
z miasta do miasta oraz żołnierze, którzy zyskiwali wymierne efekty ekono-
miczne w  wyniku zwycięskich wojen. W okresie ekonomii klasycznej Adam 
Smith i David Ricardo za przedsiębiorcę uważali jedynie właściciela przedsię-
biorstwa, nie wspominając niczego o osobie zarządzającej przedsiębiorstwem, 
zatrudnionej przez właściciela w celu kierowania jego biznesem.

Pogląd ten zmienił Jean B. Say, propagując tezę, że przedsiębiorcą jest każ-
dy człowiek, który inwestuje zasoby w nieznaną i ryzykowną przyszłość. We-
dług niego, przedsiębiorcami są przemysłowcy, rolnicy, kupcy i rękodzielnicy, 
a zatem osoby, które zamierzają stworzyć jakiś produkt na własne ryzyko i dla 
swojego zysku3. Według tej de�nicji, przedsiębiorcą jest również zawodowy 
menedżer, który ponosi ryzyko w związku z zarządzaniem powierzoną mu �r-

1 T. Kraśnicka, Koncepcje rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, 
Katowice, 2002, s. 92–93.

2 Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, red. M. Brzeziński, Warszawa, 2007, s. 22.
3 F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych �rm, Gdańsk, 

2003, s. 19.
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mą. Cytowany autor około 1800 roku jako pierwszy w literaturze fachowej użył 
pojęcia „przedsiębiorca” w takim znaczeniu, w jakim ten termin używany jest 
do dziś, sytuując go w centrum rynkowego modelu gospodarowania4.

W latach 20. XX wieku de�niowanie przedsiębiorcy wynikało niewątpliwie 
z teorii ceny, dzięki czemu spojrzenie na niego odbywało się przez pryzmat zy-
sku jako5:
 ■ przychodu z tytułu niepewności (����� Knight);
 ■ przychodu z tytułu innowacji (Joseph Schumpeter);
 ■ przychodu z tytułu arbitrażu (��G�L� Mises, Israel Kirzner z tzw. szkoły au-

striackiej).
Niezaprzeczalnie twórcą nowoczesnej teorii przedsiębiorcy jest Frank 

Knight, amerykański ekonomista, przedstawiciel szkoły chicagowskiej, twórca 
teorii niepewności mierzalnej i niemierzalnej. Przyjął, że niepewność mierzalna 
to ryzyko, zaś niepewność niemierzalna jest niepewnością sensu stricto. Według 
niego, zysk osiągany przez przedsiębiorcę jest rekompensatą za ryzyko i niepew-
ność, jakie ponosi przedsiębiorca6. Koncepcja przedsiębiorcy jako osoby pono-
szącej ryzyko jest dziś powszechnie akceptowana przez badaczy i  praktyków 
z dziedziny nauk ekonomicznych i  zarządzania i śmiem twierdzić, że stanowi 
pomost pomiędzy tradycyjnymi a nowoczesnymi teoriami przedsiębiorstwa.

Joseph Schumpeter utożsamia przedsiębiorcę z  innowatorem, który łącząc 
w nowy sposób czynniki produkcji, tworzy nowe wartości użytkowe, przez co 
tworzy zyski7. Ten naukowiec upatruje sukcesu przedsiębiorcy w nierównowa-
dze gospodarczej, która jest powodowana przez innowacje. Według niego to in-
nowacje stają się głównym czynnikiem rynku.

Zdaniem polskiego uczonego Tadeusza Mendla, jako przedsiębiorcę powin-
no określać się osobę, która organizuje i  prowadzi działalność gospodarczą, 
podejmuje związane z tym ryzyko oraz ponosi wszelkie konsekwencje inicjo-
wanych działań8. Analizując przytoczone w artykule wybrane de�nicje przed-
siębiorcy, wyraźnie widać, że to osoba, która9:

4 T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Warszawa, 2013, wyd. 2, s. 57.
5 B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała �rma, Łódź, 1997, s. 20.
6 F. Knight, Risk Uncertainty and Pro�t, Washington, 2002, s. 88.
7 T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Warszawa, 1994, s. 39.
8 T. Mendel, Uwarunkowania małej przedsiębiorczości i podejmowanie działalności go-

spodarczej w Polsce w początkach XXI wieku, w: Wybrane problemy zarządzania przed-
siębiorstwami, red. T. Mendel, Poznań, 2002, s. 75.

9 Wprowadzenie do nauki…, s. 22–23.

PRZEDSIĘBIORCA I JEGO ZACHOWANIA…



164

 ■ podejmuje określoną działalność, kierując się motywem zysku;
 ■ angażuje określony kapitał, aby działalność uruchomić;
 ■ jest właścicielem przedsiębiorstwa, które zakłada;
 ■ jest innowatorem;
 ■ zazwyczaj zarządza przedsiębiorstwem;
 ■ działa w warunkach niepewności, ryzykując kapitałem własnym lub powie-

rzonym.
Nie ma wątpliwości co do tego, że przedsiębiorca jest najważniejszym ele-

mentem każdego systemu gospodarczego. Budzi zainteresowanie w  różnych 
nurtach nauk ekonomicznych i  zarządzania już od  ponad 200 lat. Pełnione 
przez niego różnorodne funkcje, jak również bogactwo kontekstów interpreta-
cyjnych w dalszym ciągu powoduje potrzebę zdecydowanego uporządkowania 
tej ciekawej problematyki.

Z dotychczasowych rozważań widać bardzo wyraźnie, że przedsiębiorca 
spełnia trzy podstawowe funkcje10:
1. wprowadza innowacje poprzez nowe zastosowanie czynników produkcji, 

tworzy nowe produkty, procesy wytwórcze, technologie i techniki wytwarza-
nia, sposoby organizacji i zarządzania produkcją oraz dystrybucji wytworzo-
nych dóbr i usług;

2. śledzi zmiany i  uruchamia procesy dostosowawcze, obserwując zmiany 
w konkurencyjnym otoczeniu i wykorzystuje pojawienie się każdej nadarzają-
cej się okazji do wprowadzenia na rynek nowych produktów, innowacji tech-
nologicznych i organizacyjnych;

3. ponosi ryzyko i  niepewność, która towarzyszy w  wykorzystaniu zasobów, 
jakimi dysponuje, zdaje sobie sprawę, że użyte zasoby powinny prowadzić 
do zysku z działalności gospodarczej, którą prowadzi.
W literaturze omawianego problemu możemy spotkać wiele twierdzeń, że 

przedsiębiorca to osoba, która powinna się odznaczać pewnymi, szczególnymi 
cechami osobowości. Spotykamy również wiele klasy�kacji cech osoby przed-
siębiorczej11. Jednak należy dodać w  tym miejscu, że cechy osobowościowe 
w zależności od uwarunkowań mogą zdecydowanie ułatwić lub blokować za-
chowania i działania przedsiębiorcze. Tabela 2 pokazuje zestawienie cech uła-
twiających i utrudniających działania przedsiębiorcze.

10 W. Szymanowski, M. Szczawiński, Elementy nauki o  przedsiębiorstwie, Warszawa, 
2005, s. 1.

11 Np. T. Piecuch, Przedsiębiorczość…, s. 61.
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T����� �. C���� ����������� � ������������ ��������� ���������������

C���� ����������� K��������
������

C���� ������������

tendencja do dominowania
skłonność do posiadania
dążenie do własności i autonomii 
orientacja na osiągnięcia

potrzeby psy-
chiczne

liczenie na opiekę i oparcie 
innych
uległość
odrzucenie i izolacja

tendencja do dominowania
dążenie do własności i autonomii
tendencja do powiększania stanu po-
siadania
orientacja na osiągnięcia i sukces

motywacja różnego rodzaju lęki
chęć utrzymania tego, co się 
posiada, a nie chęć pomna-
żania

zdecydowanie
konsekwencja
decyzje adekwatne do sytuacji

decyzje trudności w podejmowaniu 
decyzji
chwiejność
wyuczona bezradność

traktowanie sytuacji ryzykownych jako 
wyzwanie, szansę na sukces
podejmowanie decyzji obciążonych ry-
zykiem

ryzyko unikanie sytuacji i decyzji 
obciążonych ryzykiem

odporność psychiczna
wysoki próg stresu i frustracji
umiejętność działania w sytuacjach 
trudnych

sukces i niepo-
wodzenie

brak odporności psychicznej
niski próg stresu i frustracji

postawa pioniera
zdolności twórcze
intuicja

innowacyjność 
i twórczość

postawa zachowawcza
konformizm
bez zdolności twórczych

ekstrawersja
zdolności przywódcze
twórcze kierowanie
zaufanie u ludzi
umiejętność negocjacji i mobilizowa-
nia innych

współpraca introwersja
trudności w kontaktach 
i współpracy z innymi
brak zdolności przywód-
czych

optymizm i aktywność
znajomość siebie

bariery lęki i obawy
lenistwo
pesymizm

sangwinik
duża energia i zrównoważenie

temperament melancholia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teore-
tyczne…, s. 62

PRZEDSIĘBIORCA I JEGO ZACHOWANIA…



166

W gospodarce wolnorynkowej przedsiębiorca jest integralnym elementem 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej, z  którą się spotyka. Z tego powodu 
w świadomości społecznej przez lata ugruntowały się pewne schematy myślo-
we, które nie mają niczego wspólnego ze stanem faktycznym. Prawdą jest jed-
nak, że nadal w naukach zajmujących się tym problemem nie udało się do dnia 
dzisiejszego wypracować wzorca „przykładowego przedsiębiorcy” i  zde�nio-
wać powszechnie akceptowanych cech przedsiębiorcy, które wyróżniałyby tych 
ludzi od pozostałych osób pracujących i świadczących usługi pracy jako pra-
cownicy najemni12.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest wyrazem aktywności gospodar-
czej ludzi (przedsiębiorców), co w  konsekwencji prowadzi do  tworzenia no-
wych przedsiębiorstw, produktów i usług. Ten dynamicznie rozwijający się pro-
ces to dowód na bardzo ważną i szczególną rolę człowieka, bez którego udziału 
nie byłoby możliwości realizacji obszaru gospodarowania. Mimo burzliwego 
rozwoju informatyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych nadal o prze-
wadze konkurencyjnej przedsiębiorstw decydują szczególne cechy przedsię-
biorców, a nie np. środki �nansowe �rmy czy jej poziom zaawansowania tech-
nologicznego.

2. SAMODZIELNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY 
I JEGO ZACHOWANIA NA RYNKU

Każdy przedsiębiorca powinien posiadać samodzielność decyzyjną. To jed-
na z najważniejszych cech przedsiębiorstwa, określana także jako zasada 

autonomii przedsiębiorstwa. Jest stanem, w którym przedsiębiorca świadomie 
dokonuje wyboru jednego z wielu możliwych sposobów postępowania i nikt 
nie ma na to wpływu. Samodzielność wiąże się z podejmowaniem decyzji go-
spodarczych i odnosi się do stosunków działalności ze światem zewnętrznym, 
w zakresie zaopatrywania się w czynniki produkcji i ich wykorzystania, ale tak-
że do sytuacji wewnętrznej panującej w organizacji13.

Samodzielność stwarza możliwości zwiększania efektywność inicjatyw 
i kwali�kacji rozwojowych pracowników oraz sprzyja ich identy�kacji z przed-
siębiorstwem. Zasada ta polega na tym, że poszczególne organy przedsiębior-
stwa samodzielnie podejmują decyzje związane nie tylko z alokacją posiadanych 

12 Ekonomika i zarządzanie małą �rmą, red. B. Piasecki, Warszawa, 1999, s. 32.
13 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsię-

biorstwem, Warszawa, 2006, s. 46.

Mirosław Szcześniak



167

przez organizację zasobów, wyborem pracowników, ale także z  konieczno-
ścią podejmowania decyzji strategicznych, związanych z kierunkiem rozwoju, 
ze skalą i zakresem inwestowania w majątek rzeczowy, �nansowy oraz wartości 
niematerialne i prawne14. Przedsiębiorstwa prowadząc samodzielną działalność 
muszą oczywiście uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, normy technicz-
ne i zasady etyczne. Samodzielność przedsiębiorstwa polega na wyodrębnieniu 
go z otoczenia pod względem15:
 ■ przestrzennym, ponieważ dysponuje przestrzenią, służącą do organizowania 

i realizacji działań produkcyjnych i usługowych;
 ■ prawnym, gdyż działa na podstawie odpowiednich przepisów;
 ■ organizacyjnym, ponieważ posiada ukształtowaną wewnętrzną jedność po-

szczególnych części składowych, strukturę organizacyjną i system zarządza-
nia;

 ■ ekonomicznym, bo przecież ponosi odpowiedzialność za decyzje podejmo-
wane podczas prowadzonej działalności gospodarczej.
Zachowania przedsiębiorców i  ich działania dostosowawcze na  rynku są 

kwestiami trudnymi do przewidzenia. Zajmujący się tą problematyką badaw-
czą zarówno praktycy, jak i teoretycy podają jedynie ekonomiczny wynik dzia-
łalności przedsiębiorców z określonego sektora czy branży. Wielu z nich zwraca 
uwagę na symetrię wiedzy ekonomicznej o dwóch podmiotach, które reprezen-
tują podaż i popyt, czyli przedsiębiorcę i konsumenta.

W teorii ekonomii została wyróżniona teoria wyboru konsumenta, nato-
miast teorii mówiącej o  zachowaniach przedsiębiorcy, pełniącego na  rynku 
podstawową rolę, żeby procesy wymiany mogły mieć miejsce, niestety, nie ma. 
W teorii zachowań konsumenta widzimy bardzo wyraźnie opis prawidłowości 
konsumenckich, lecz teoria �rmy nie posiada możliwości wyjaśniania zjawisk 
występujących na rynku, które są rozpoczynane przez przedsiębiorców, ponie-
waż w  teorii �rmy i mikroekonomii nie uwzględniono – niestety – czynnika 
ludzkiego16.

Tacy autorzy, jak Joseph Schumpeter, Edward Chamberlin, Mark Casson, Je-
sús H. de Soto, wyróżnili cztery podejścia analizy i oceny zachowań przedsię-
biorców na wolnym rynku, które odnoszą się do:

14 H. G. Adamkiewicz-Drwiło, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunko-
wań współczesnej gospodarki, Toruń, 2010, s. 147.

15 Tamże.
16 Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. J. Targalski, 

Warszawa, 2014, s. 32.
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 ■ przedsiębiorcy – innowatora;
 ■ przedsiębiorcy – konkurenta;
 ■ przedsiębiorcy – adaptatora;
 ■ przedsiębiorcy – koordynatora.

Schumpeter uważa, że rola przedsiębiorcy w gospodarce jest najważniejsza, 
wręcz centralna. To przedsiębiorca jest twórcą zmian i zdarzeń gospodarczych, 
które mają wpływ na cykliczność wahań koniunkturalnych. W ujęciu tego ba-
dacza, pojęcie „przedsiębiorca” jest inne niż powszechne znaczenie tego słowa 
i wskazuje na szczególną właściwość działań przedsiębiorcy, czyli przedsiębior-
czość, wyrażaną poprzez niekonwencjonalne rozwiązywanie zaistniałych pro-
blemów17.

Działalność, której podejmuje się człowiek (przedsiębiorca), jest nacecho-
wana racjonalizmem, a  nie motywem czysto ekonomicznym, które powinno 
powiększyć jego bogactwo. Ten ceniony autor wyróżnia dwa typy zachowań lu-
dzi prowadzących działalność gospodarczą:
1. innowacyjną, która jest przynależna przedsiębiorcy;
2. naśladowczą, którą stosują ludzie nieobdarzeni zmysłem przedsiębiorczości, 

a imitując drogie innowacje, doprowadzają rynek do równowagi.
Chamberlin twierdzi natomiast, że niezależnie od  wielkości prowadzonej 

działalności przedsiębiorca występuje jako właściciel przedsiębiorstwa, który 
świadomie dąży do wyróżnienia swojej działalności na rynku i chęci uzyska-
nia przewagi konkurencyjnej przez odróżnienie swojego produktu lub usługi 
od konkurentów18. Klienci poszukują produktów, które zaspokoją ich potrzeby, 
a przy okazji dostarczą im subiektywnego odczucia satysfakcji i zadowolenia. 
Im bardziej taki produkt wyróżnia się na rynku, tym bardziej jest prawdopo-
dobne uzyskanie pozycji monopolisty na rynku.

17 Należy tu wyjaśnić, że przedsiębiorca w teorii rozwoju gospodarczego nie był nigdy 
opisywany przez Schumpetera jako twórczy destruktor. Termin ten pochodzi z  in-
nej, późniejszej pracy autora i  odnosi się do działań przedsiębiorczych większych 
�nansowo �rm i zdolnych do wprowadzania innowacji, zaburzających równowagę 
rynkową. Mam tu na myśli drugą część pt. Czy kapitalizm może przetrwać, szczegól-
nie rozdział Proces twórczego niszczenia w pracy: J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socja-
lizm, demokracja, przeł. M. Rusiński, wstęp S. Mikosik, wprowadzenie T. Bottomore, 
Warszawa, 1995.

18 E. H. Chamberlin, �e �eory of Monopolistic Competition. A Re-orientation of the 
�eory of Value, Cambridge, 1950.
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W swojej determinacji do posiadania monopolu na rynku, przedsiębiorcy 
wykazują się swoja oryginalnością. Pomaga im w tym oczywiście reklama, dzię-
ki której są w stanie zachęcić nabywców do zwiększonych zakupów i utwierdzić 
ich w przekonaniu, że wartość wybranego przez nich produktu jest warta ceny, 
jaką za niego płacą.

Odmienne podejście do  wspomnianych wyżej autorów prezentuje w  swo-
ich pracach na temat przedsiębiorcy Jesús H. de Soto, który pisze: Zajmowanie się 
przedsiębiorczością nie wymaga żadnych środków. Inaczej mówiąc, przedsiębiorczość 
nie wymaga żadnych kosztów, a więc jest z istoty twórcza19. Zatem powstałe z takie-
go wyniku działania korzyści są zyskiem czystej przedsiębiorczości. Zdaniem tego 
autora, przedsiębiorczość jest ściśle powiązana z ludzką działalnością i cechuje ją 
dualny charakter. Oznacza to, z jednej strony, cechę fundamentalnej ludzkiej kre-
atywności, a z drugiej, zdolność do spontanicznego koordynowania działań, która 
ma znaczenie w powstawaniu oraz przetrwaniu i rozwoju cywilizacji20.

Ta oryginalność poglądów tego cenionego autora polega na  dostrzeżeniu 
możliwości działania przedsiębiorczego w oderwaniu od posiadanych czynni-
ków produkcji, znanych nam z klasycznych teorii ekonomii. Idąc dalej, nauko-
wiec ten twierdzi, że nie posiadając kapitału, pracy i ziemi, można być przed-
siębiorczym, myśląc racjonalnie i  wykorzystując jedynie bystrość i  zdolność 
do kojarzenia innych ludzi o określonych potrzebach z ludźmi, którzy posiada-
ją określone zasoby, które służą zaspokajaniu potrzeb ludzi przedsiębiorczych 
(przedsiębiorców). Działania przedsiębiorców prowadzą więc do czasowej ko-
ordynacji popytu i podaży na wolnym rynku, a  cykl odnawiania potrzeb jest 
powtarzany bez końca.

3. KLASYFIKACJE PRZEDSIĘBIORCÓW

Klasy�kacje przedsiębiorców to kolejny temat badań nad zachowaniami 
przedsiębiorczymi. Do kategorii systematyki przedsiębiorczości indywi-

dualnej zalicza się:
 ■ funkcje;
 ■ motywacje;
 ■ stopień zaangażowania w podstawową działalność przedsiębiorstwa;
 ■ stosunek wobec intensywności procesu rozwijania przedsiębiorstw;
 ■ zaangażowanie emocjonalne w tworzone przedsięwzięcie.

19 J. H. de Soto, Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza, przeł. W. Ry-
bicki, Warszawa, 2011, s. 15.

20 Tamże, s. 17.
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W literaturze naukowej z tego zakresu znajdziemy wiele klasy�kacji, które 
wyróżniają typowe cechy i  zachowania przedsiębiorców. Podstawowy podział 
to taki, który wyraża związek między przedsiębiorcą a wielkością prowadzonej 
działalności, (mały, średni, duży) przedsiębiorca, który prowadzi mikroprzed-
siębiorstwo, średniej wielki �rmę lub duży biznes. Następna klasy�kacja dzieli 
przedsiębiorców na właścicieli, którzy sami kierują przedsiębiorstwem, a celem 
ich działalności jest niezależność i posiadanie własnego przedsiębiorstwa oraz 
na przedsiębiorców, którzy ponad dążenia właścicieli przedkładają samoreali-
zację w biznesie i odwagę w działaniu21.

Bycie właścicielem przedsiębiorstwa nie zawsze idzie w parze z dużą aktyw-
nością i szybkością działania. Podejście w sposób ostrożny właściciela – przed-
siębiorcy do działań biznesowych może być wykorzystywane tylko okazjonalnie 
i rzadko przejawiać talent przedsiębiorczy. Jest na takie zachowanie lekarstwo – 
ostrożny przedsiębiorca może zatrudnić lub zaprosić do współpracy osobę po-
siadającą cechy przedsiębiorcze i poprzez takie działanie zdynamizować dzia-
łalność swojej �rmy.

Podobnie uważa też Paul Drucker, który nie utożsamia funkcji przedsiębior-
cy z funkcją właścicielską i założycielską. Według tego znawcy tematu, ważna 
jest przedsiębiorcza funkcja menedżerska oraz umiejętność obserwacji źródeł 
innowacji i szybkie wyszukiwanie okazji do jej zastosowania.

Menedżer może działać w sposób przedsiębiorczy, ale nie stanie się przedsię-
biorcą do czasu spełnienia wszystkich innych warunków typowych dla przed-
siębiorcy. Rzemieślnik nie może być przedsiębiorcą, ponieważ jego działania 
mają charakter odtwórczy i nie posiadają charakteru przedsiębiorczego. Przed-
siębiorca może być tylko założycielem przedsiębiorstwa lub osobą podejmująca 
przedsiębiorcze działania w ramach istniejącego przedsiębiorstwa22.

Robert Hornaday zwrócił uwagę na odmienne cechy przedsiębiorców i wy-
różnił grupy przedsiębiorców ze  względu na  motywy, którymi się kierują, 
i przyzwyczajenie do prowadzonej działalności, determinujące ich skalę dzia-
łania oraz wpływają na emocjonalny stosunek do własnego przedsiębiorstwa23. 
Według jego klasy�kacji, zostały wyodrębnione grupy rzemieślników, promo-
torów i  profesjonalnych menedżerów, których wspólną cechą jest dobra zna-

21 Przedsiębiorczość i zarządzanie małym…, s. 35.
22 B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała…, s. 40.
23 R. Horonday, Dropping the E-words from small business research, „Journal of Small 

Business Management”, 1990, vol. 28, no. 4.
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jomość tajników wykonywanej profesji, a dzieli ich przywiązanie i sentyment 
do sposobu działania i miejsca.

Rzemieślnicy wytwarzają swoje produkty i oferują usługi, wykonywana dzia-
łalność sprawia im satysfakcję i dosyć rzadko starają się rozwinąć działalność 
ponad możliwości osobistej kontroli procesu produkcji czy wykonania danej 
usługi. Drobne �rmy rzemieślnicze działają na niedużą skalę, bez konieczności 
ich rozwijania. Przykładem będą tu pracownie witraży, restauracje, warsztaty 
samochodowe czy specjalistyczne zakłady stolarskie.

Promotorzy to właściciele small businessu, którzy swoją uwagę koncentrują 
na własnym bogactwie i realizując poszczególne kontrakty, rozwijają i sprzedają 
swoje �rmy bez żadnego sentymentu. Zakładają własną działalność gospodar-
czą lub odkupują przedsiębiorstwa od innych, rozwijają lub restrukturyzują ich 
działalność i sprzedają z zyskiem innym przedsiębiorcom. Mogą być nimi wła-
ściciele przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych skupujących i remontu-
jących nieruchomości oraz punktów gastronomicznych.

Profesjonalni menedżerowie, to właściciele przedsiębiorstw którzy za głów-
ny cel stawiają sobie budowanie przedsiębiorstwa oraz starają się kontrolować 
wzrost oraz strukturę własnej organizacji, którą traktują bardzo poważnie jak 
mały lub wielki biznes. Bardzo mocno są związani i identy�kują się ze swoim 
przedsiębiorstwem i zależy im bardzo na jego rozwoju.

Alan Gibb i John Ritchie, twierdzą, że wiek przedsiębiorcy należy do jednych 
z kryteriów oceny motywacji wyboru działalności przedsiębiorstwa i jest głów-
ną kategorią kolejnej klasy�kacji przedsiębiorców. Ci autorzy zwracają uwagę 
na specy�czną wiekową prawidłowość, która kieruje osobami rozpoczynający-
mi działalność gospodarczą24, mimo istniejących zależności w ich doświadcze-
niu, kwali�kacjach i umiejętnościach.

W swoim modelu, który dopasowali do rozwoju społecznego, cytowani au-
torzy wyróżnili cztery kategorie przedsiębiorców:
1. improwizatorów, do  których zaliczyli młodych, niedoświadczonych 20-lat-

ków z dużą odwagą i chcących robić to, co potra�ą najlepiej;
2. rewizjonistów, ludzi 30-letnich, którzy postanowili zmienić dotychczasową 

ścieżkę kariery z pracowników etatowych i próbują swoich sił jako przedsię-
biorcy;

3. kontynuatorów, osoby 40- i  50-letnie, które rzadko podejmują radykalne 
działania, swoje umiejętności rozwijają zaś w branży, którą doskonale znają;

24 A. A. Gibb, J. R. Ritchie, Entrepreneurship, Part I: Entrepreneurialism as a Social Pro-
cess, Durham – Shell, 1981.
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4. powracających, grupa 60-latków, wracająca do biznesu, którzy jako młodzi 
ludzie pracowali lub prowadzili małe kwiaciarnie, hotele czy kawiarnie.
Kolejna klasy�kacja to opracowanie Richarda Scasego i Roberta Go�ee, któ-

ra dzieli przedsiębiorców na grupy ze względu na zaangażowanie w proces wy-
konywania podstawowej działalności gospodarczej. Kiedy �rma zaczyna się 
rozwijać, przechodzą stopniowo od bezpośrednich działań wykonawczych, po-
zostawiając podstawowe zarządzanie przedsiębiorstwem swoim pracownikom, 
a swój potencjał i wiedzę wykorzystują na działania planistyczne. W skład kla-
sy�kacji tych autorów wchodzą następujący przedsiębiorcy25:
 ■ samozatrudniający się – przedsiębiorcy pracujący samodzielnie lub z człon-

kami rodziny, wykonują wszystkie działania związane z prowadzeniem �rmy 
(właściciele małych sklepów, punktów usługowych i warsztatów);

 ■ małych przedsiębiorców, którzy pracują wspólnie z innymi zatrudnionymi, 
ale wykonują również podstawowe zadania administracyjne (rozliczenia po-
datkowe, kadry, księgowość), np. rzemieślnicy;

 ■ właścicieli kontrolujących, którzy nie pracują razem z pracownikami, są od-
powiedzialni za zarządzanie przedsiębiorstwem i wszystkie prace związane 
z rozliczeniem i administracją, ich działania polegają na kontroli sprawności 
przedsiębiorstwa i planowaniu bieżących zadań do wykonania;

 ■ właścicieli dyrektorów, kontrolujących działalność, dzięki obowiązującej 
w przedsiębiorstwie hierarchii, księgowość, archiwizacja danych czy kadry 
jest delegowana na innych menedżerów i starszy personel administracyjny, 
sami natomiast zajmują się planowaniem strategicznym, służącym rozwojo-
wi przedsiębiorstwa.
Kończąc powyższe rozważania, należy podkreślić, że nie sposób jest zapo-

znać czytelnika z  mnogością kwali�kacji, które można znaleźć w  literaturze 
z tej dziedziny. Autor przedstawił w artykule jedynie te, które – jego zdaniem – 
zasługują na szczególną uwagę.

ZAKOŃCZENIE

W artykule zostały omówione jedynie w  zarysie poglądy ekonomistów 
zajmujących się problematyką przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy bez naj-

mniejszej wątpliwości pełnią niezwykle ważną rolę społeczną. To dzięki nim 
powstają nowe produkty i miejsca pracy. Odprowadzają także do kasy państwa 
niemałe podatki, dzięki którym jest możliwe �nansowanie różnego rodzaju 

25 5���F�����5���R����������������������������������������5R����G��������������������
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usług społecznych. W rozwoju lokalnym odgrywają również istotną rolę, po-
nieważ bardzo często dają początek procesowi rozwoju gmin i powiatów. Trzy 
problemy, które zostały pokazane czytelnikowi w sposób skondensowany, mia-
ły na celu tylko przybliżenie ważności zagadnień i roli przedsiębiorcy, jaką od-
grywają w  dzisiejszym szybko globalizującym się i  mocno konkurencyjnym 
rynku. Podyktowane jest to możliwościami czysto technicznymi (edytorskimi) 
i powinno być inspiracją do dalszych badań tego zjawiska, występującego w go-
spodarce wolnorynkowej.

BIBLIOGRAFIA

Adamkiewicz-Drwiło H. G., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunko-
wań współczesnej gospodarki, Toruń, 2010.

Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych �rm, Gdańsk, 
2003.

Chamberlin E. H., �e �eory of Monopolistic Competition. A Re-orientation of the 
�eory of Value, Cambridge, 1950.

Ekonomika i zarządzanie małą �rmą, red. B. Piasecki, Warszawa, 1999.
Gibb A. A., Ritchie J. R., Entrepreneurship, Part I: Entrepreneurialism as a Social 

Process, Durham – Shell, 1981.
Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Warszawa, 1994.
Horonday R., Dropping the E-words from small business research, „Journal of Small 

Business Management”, 1990, vol. 28, no. 4.
Knight F., Risk Uncertainty and Pro�t, Washington, 2002.
Kraśnicka T., Koncepcje rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicz-

nej, Katowice, 2002.
Mendel T., Uwarunkowania małej przedsiębiorczości i podejmowanie działalności 

gospodarczej w Polsce w początkach XXI wieku, w: Wybrane problemy zarządzania 
przedsiębiorstwami, red. T. Mendel, Poznań, 2002.

Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała �rma, Łódź, 1997.
Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Warszawa, 2013, wyd. 2.
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red., J. Targal-

ski, Warszawa, 2014.
Scase R., Go�ee R., �e Entrepreneurial Middle Class, Routledge, 1982.
Schumpeter J. A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przeł. M. Rusiński, wstęp 

S. Mikosik, wprowadzenie T. Bottomore, Warszawa, 1995.
Soto J. H. de, Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza, przeł. 

W. Rybicki, Warszawa, 2011.

PRZEDSIĘBIORCA I JEGO ZACHOWANIA…



174

Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przed-
siębiorstwem, Warszawa, 2006.

Szymanowski W., Szczawiński M., Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Warszawa, 
2005.

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, red. M. Brzeziński, Warszawa, 2007.

Mirosław Szcześniak

ENTREPRENEURS AND THEIR BEHAVIOUR 
IN A FREE MARKET

Summary

The development of civilization and the division of labour connected with it has led to 
the separation of a group of people who professionally deal with the satisfaction of 

human needs. �ese people are called entrepreneurs. To put it brie�y, an entrepreneur is 
someone who runs a business and takes the risks associated with running the given busi-
ness. He is a key �gure of the company and the main driving force of economic progress. 
Each entrepreneur, being an individual and social person, establishing his own company, is 
guided by various premises. He is unsure whether his company will succeed or fail on the 
market. �e article has a theoretical character, its main goal is to bring the reader closer to 
the knowledge on this important and extremely interesting topic, with reference to literary 
studies based on Polish- and English-language scienti�c literature. �ey are literary studies 
based on Polish and English-language scienti�c literature, addressing the issues of this ex-
tremely interesting and important subject.

Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneurial innovations, free market, en-
trepreneurial risk, entrepreneurial motivations
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