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Streszczenie: W oparciu o wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na terenie Warmii 
i Mazur w latach 2004–2009, w artykule podjęto próbę identyfikacji najważniejszych czynników 
determinujących decyzje właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw, zarówno tych dotyczących 
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, jak i mających wpływ na jej wyniki finansowe. 
Zwrócono m.in. uwagę na takie kwestie, jak: struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw, 
znaczenie kapitału społecznego, cechy osobowościowe przedsiębiorców. Decyzje przedsiębior-
ców z Warmii i Mazur o powołaniu do życia pierwszej firmy wiążą się z uniwersalnymi bodajże 
(tj. w pewnym sensie ponadczasowymi i ponadregionalnymi) złożonymi dylematami trudnych 
wyborów. Nieomal zawsze brzemienne są one w sukces bądź klęskę, nastroje optymizmu lub pe-
symizmu, ryzyko i niepewność.

Słowa kluczowe:  przedsiębiorczość, małe przedsiębiorstwo, czynniki sprzyjające przedsiębiorczo-
ści, bariery rozwoju przedsiębiorczości, kapitał społeczny, kapitał finansowy.

Wprowadzenie, cel i metodyka badań1

Przeświadczenie ekonomistów o doniosłości mikro- i małych przedsiębiorstw 
w wytwarzaniu PKB, zatrudnianiu siły roboczej i w ogóle w funkcjonowaniu go-
spodarki wolnorynkowej jest nieomal powszechne. Poważne jednak rozbieżności 
dotyczą wielu kwestii bardziej szczegółowych, w tym, między innymi, tego, czy 
i jak tę najliczniejszą, ale w zasadzie najsłabszą ekonomicznie grupę podmiotów 
gospodarczych wspierać, promować, ukierunkowywać, opodatkowywać itp.2. Nie 
ma też zgodności co do tego, w jakich relacjach ma ona pozostawać z bankami i po-
zabankowymi instytucjami kredytowania3. W tej właśnie szeroko rozumianej tema-
tyce sytuują się prowadzone od kilku lat (m.in. w okresie 2004–2009) w regionie 

1 Tytuł niniejszego artykułu jest dość luźnym nawiązaniem do słów ks. Franciszka Leśniaka, 
stanowiących jakby „hymn rozstania” absolwentów, niezależnie od rodzaju szkół, lat nauki czy 
studiów, a także innych zespołów ludzkich o „wspólnotowym”, harmonijnym współdziałaniu. 
H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, s. 386.

2 Różna też jest praktyka w tym względzie w poszczególnych krajach unijnych. K. Wach, Jak 
założyć firmę w Unii Europejskiej, Kraków 2006, s. 29.

3 W praktyce banków leży kredytowanie tylko tej grupy firm z sektora small biznesu, która 
charakteryzuje się najmniejszym ryzykiem finansowym.
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warmińsko-mazurskim badania (głównie empiryczne) autorów niniejszego tekstu4. 
W ich realizacji dla uzyskiwania danych posługiwano się przede wszystkim dwo-
ma typami wywiadów, tj. indywidualnym wywiadem standaryzowanym (prowadzo-
nym z właścicielami przedsiębiorstw na podstawie kwestionariusza zawierającego 
pytania zamknięte bądź półotwarte) oraz indywidualnym wywiadem swobodnym 
(prowadzonym z tymi samymi osobami w oparciu o listę pytań otwartych). Jeśli 
na pytania wywiadu typu pierwszego odpowiadało każdorazowo 350–400 właści-
cieli mikro- i małych przedsiębiorstw, to mniej więcej jedna ósma tych zbiorowości 
(zawsze inna) dodatkowo udzielała odpowiedzi na wywiad drugiego typu. Był on 
pomyślany w zasadzie jako uzupełnienie pierwszego i dostarczał materiału do inter-
pretacji oraz komentowania wyników analizy statystycznej danych, uzyskiwanych 
za pomocą wywiadów kwestionariuszowych. Informacje uzyskiwane w wywiadach 
swobodnych stanowiły również określoną pomoc w poznaniu sposobu wyrażania 
opinii przedsiębiorców w odniesieniu do poruszanych spraw. Dzięki temu w dużym 
stopniu czyniono zadość postulatowi (zgłaszanemu przez wielu metodologów), by 
łączyć badania ilościowe z jakościowymi5. Wyniki badań empirycznych mające swo-
ją wieloaspektową wartość poznawczą dostarczyły orientacji co do doświadczeń 
ostatniego dziesięciolecia polskiej transformacji systemowej w tworzeniu warstwy 
społecznej biznesmenów6. Celem artykułu jest zatem identyfikacja najważniejszych 
czynników determinujących decyzje właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw, 
zarówno tych dotyczących rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, jak i ma-
jących wpływ na jej wyniki finansowe.

W kręgu dylematów przedsiębiorców – założycieli firm

1. Świat biznesu mimo skandali, afer, bankructw czy upadłości ma swój urok. 
Coraz to nowe zastępy chętnych do zdobycia statusu przedsiębiorcy stają u jego 
progów. Dla jednych to sprawa ambicji lub przejaw osobowości, dla drugich egzy-
stencjalny nakaz samozatrudnienia się7, a jeszcze dla innych, którzy np. otrzyma-

4 Zob.: A. Sołoma, Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw, Olsztyn 2004; 
tegoż, Kredytowanie w sferze wzajemnej ostrożności i niepewności. Z praktyki stosunków między 
bankami a małymi firmami w regionie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2005.

5 K. Lutyńska, Badania surweyowe w latach 90, „ASK Społeczeństwo. Badania. Metody” 
1999, nr 8, s. 39.

6 Klasyk przedsiębiorczości, za jakiego w historii myśli ekonomicznej uważa się 
Joseph’a Schumpetera, był zdania: „Awans do klasy wyższej, albo spadek do niższej z reguły trwa 
dłużej niż jedno pokolenie”. J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995, 
s. 254.

7 Według ostatnich badań empirycznych, prowadzonych przez Katedrę Finansów i Bankowości 
UWM w Olsztynie, w środowisku mikro- i małych przedsiębiorstw w województwie warm.-maz., 
szacunkowo przyjąć wolno, że 10–15% przedsiębiorców aktywnie i współcześnie uczestniczących 
na rynku było uprzednio (bezpośrednio przed podjęciem pracy na swoim) bezrobotnymi. Zob.: 
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li duży spadek czy darowiznę – to jakby zobowiązanie do sukcesji. Dzisiaj bycie 
przedsiębiorcą to także coraz większy – jak się wydaje – prestiż kulturowy i oby-
watelski. Ufundowany on bywa w dużej mierze na przynależność do „średniej war-
stwy”8 (by nie mówić „klasy społecznej” – co często trąci marksizmem). Wiążą się 
z nim z reguły nie tylko wyższe dochody, ale i niezależność w podejmowaniu decy-
zji (samodzielność w rządzeniu)9, możliwości oddziaływania na innych oraz szacu-
nek i poważanie administracji państwowej i samorządowej. Bycie przedsiębiorcą, 
praca na swoim i na własny rachunek ma też wiele innych kuszących właściwości. 
W sferze ekonomicznej, podobnie jak i w całym naszym życiu, dość rzadko mamy 
do czynienia tylko i wyłącznie z samymi plusami. Do minusów w interesującej nas 
kwestii w pierwszej kolejności zaliczyć trzeba to, że po 5 latach od uruchomienia 
firmy na rynku pozostaje tylko ok. 30% firm zaliczanych do sektora MSP (rys. 1).

Rys. 1.  Wskaźnik przeżycia pierwszego roku dla przedsiębiorstw MSP w Polsce 
powstałych w latach 2001–2008 (%)

Źródło:  A. Wilmańska, Rekomendacje raportu OECD w praktyce polskiej przedsiębiorczo-
ści – działania PARP. PARP, Warszawa 2010, s. 6.

Może to, oczywiście, odstraszać młodych adeptów. Czy jednak należy się nim 
aż tak bardzo przejmować, skoro – jak dowodzi B. A. Kirchoff, znany amerykański 

A. Sołoma, Kryteria wyboru banku preferowane przez właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw na 
Warmii i Mazurach. Interdyscyplinarne ujęcie problemu, Toruń 2010, s. 30 i n.

8 J. Dietl przed 12 laty twierdził, że „przedsiębiorców trudno zakwalifikować do określonej 
grupy społecznej. Charakteryzuje ich znaczna dezagregacja społeczna i nie można jeszcze uznać 
tej zbiorowości za zaczątek warstwy średniej”. Wydaje się jednak, że we współczesnych realiach 
społeczno-gospodarczych pewna konsolidacja w tym względzie czyni postępy. B. Piasecki, 
Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Warszawa – Łódź 1998, s. 14.

9 W przeprowadzanych wywiadach badani przedsiębiorcy często podkreślali, że „bycie 
własnym szefem”, „móc samemu sobie rozkazywać”, być „sterem i żeglarzem własnej łodzi”, 
„autorem i aktorem na małej , ale swojej scenie” to, obok chęci lepszych zarobków, jedna z istotnych 
przyczyn, która skłoniła ich do samodzielnego prowadzenia biznesu.
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ekspert z zakresu small businessu – bardzo duży odsetek właścicieli zamyka swe 
firmy dobrowolnie, nie pozostawiając żadnych zobowiązań wobec wierzycieli i na-
tychmiast po tym „niepowodzeniu” przystępuje do tworzenia nowych firm10. Trzeba 
zauważyć, że w wielu państwach procedury rejestrowania i legalizowania nowych 
firm są niezwykle uproszczone i skrócone. Od 2009 r. również w Polsce wszelkie 
formalności z tym związane próbuje się załatwiać „przy jednym okienku”11, a nawet 
„w 15 minut” – jeśli wierzyć spotom reklamowym niektórych biur ewidencyjnych. 
W ten oto sposób, między innymi, podtrzymywane jest funkcjonowanie na rynku 
swoistej piramidy podmiotów gospodarczych. I będzie ona tak długo istnieć, jak 
długo jej podstawę stanowić będą przedsiębiorstwa małe, środek – średnie, a szczyt 
– duże. I choć piramida owa swą strukturą podmiotów gospodarczych przyjmuje 
różne rozmiary, w zależności od kraju, regionu, typu gospodarki narodowej, stop-
nia jej rozwoju itp., to jednak w obrębie jej podstawy prawie zawsze znajduje się 
najwięcej takich firm, które nie zatrudniają nikogo więcej poza właścicielem lub co 
najwyżej parę osób oprócz niego. Jest to w literaturze przedmiotu jedna z przesła-
nek do formułowania tezy: „Procesy asymilacyjne w sferze biznesu zaczynają się 
zwykle od tego, co małe”.

2. Gdy E. F. Schumacher pisał „małe jest piękne” (spojrzenie na gospodarkę 
świata z założeniem, że człowiek coś znaczy), nie odpowiadał w zasadzie na pyta-
nie, czy to małe jest ekonomiczne. Tymczasem w bezwzględnej konkurencji wolno-
rynkowej12, jak dowodzą fakty, zwycięża to, co duże, choć może „brzydkie”. Duże-
mu wszystko łatwiej, nawet trudniej mu upaść. W gospodarce dokonuje się proces 
koncentracji i konsolidacji kapitału. W świecie, w którym zwycięzca bierze wszyst-
ko, „zwyczajny” równa się „żaden”13, a tendencje rozwoju przedsiębiorstw zdają się 
wskazywać, że przyszłość należeć będzie do „mamutów”. Krótko mówiąc, firmy 
małe, początkujące, muszą szukać na rynku nisz przetrwania, sposobów współ-
pracy między sobą i koegzystencji z dużymi. Przy odpowiednim ustawodawstwie 
antymonopolowym i uwarunkowaniach ustrojowych nie są one w tym dążeniu bez 
szans, szczególnie zaś w wielu dziedzinach usług. Na tym właśnie obszarze mikro- 
i małe przedsiębiorstwa mogą efektowniej i efektywniej wykazywać się, w porówna-
niu z dużymi podmiotami gospodarczymi, większą (z reguły) elastycznością działa-
nia, kreatywnością, szybkością adaptacyjną do popytu itp. Dziś jednak trudniej jest 
być przedsiębiorcą niż jeszcze kilka lat temu, bo „kiedy choruje Ameryka, reszta 

10 R. F. Kuratko, R. M. Hodggetts, Entrepreneurship a contemporary approach, Orlando 1995, 
s. 11.

11 Zob.: Ustawa z dn. 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw, (Dz.U. 2009, nr 18 poz. 97).

12 W opinii licznych znawców problemu „konkurencja jest najistotniejszym, obok prywatnej 
własności, motorem rozwijania przedsiębiorczości. Zob. J. Dietl, Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, 
menadżer w warunkach potęgującej się konkurencji oraz globalizacji rynku, wykład inauguracyjny 
wygłoszony w 1994 roku. Materiał powielany, s. 6.

13 J. Ridderstrale, K. Nordstom, Funky biznes, Warszawa 2001, s. 204.
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świata też zaczyna chorować”14. Z większą więc wnikliwością, wiedzą lub intuicją 
trzeba rozpoznawać możliwości „robienia interesu”, zamieniając je w pomysły da-
jące się wdrożyć i opracować marketingowo. Przy tym nieomal stale trzeba mieć na 
uwadze to, iż nieomal już nagminnie model homo economicus zawodzi. W aż nadto 
wielu dziedzinach i sytuacjach o sukcesie decyduje nie tyle chłodny rachunek eko-
nomiczny, co irracjonalne kalkulacje, tradycje gospodarcze, cechy osobowościowe, 
emocje15 – słowem – ekonomika behawioralna16.

3. Idea cenniejsza od złota. Prawdopodobnie to hasło miał na myśli jeden z pre-
zesów koncernu Hondy, gdy przekonywał: „dobra idea dla swej realizacji zawsze 
znajdzie złoto”. Nic więc dziwnego, że współczesne, urynkowione życie społeczne 
i gospodarcze gwałtownie poszukuje kreatywnych pomysłów. Pomysły te, oczywi-
ście, chroni się jak największy sekret, patentuje się je i sprzedaje, ale także zdoby-
wa mniej lub bardziej nielegalnie. Dla przedsiębiorców amoralnych lub obojętnych 
etycznie taniej jest bowiem zastosować jakiś podstęp dla zdobycia dobrego pomy-
słu niż samemu inwestować w jego opracowanie, finansować własne analizy, ba-
dania, kalkulacje itp. Jakże więc niedocenianym bogactwem ludzi zamierzających 
podjąć działalność na własny rachunek, założyć własne przedsiębiorstwo i stać się 
biznesmenami pozostaje zawsze i wszędzie dobry pomysł, dobra idea. Trzeba jed-
nak wiedzieć, gdzie, z kim i jak o niej mówić. Badacze zajmujący się kreśleniem psy-
chologicznych portretów przedsiębiorców zwracają uwagę na różnorakie ich cechy 
osobowościowe17. Jedni eksponują wśród tych znamion (niezależnie od płci) spryt, 
bezczelność, pewność siebie, refleks, „grubą skórę” (niski poziom stresu). Inni eks-
ponują pracowitość, wysoką potrzebę osiągnięć, wewnętrzną sterowność. Rzadziej 
jednak niż na to zasługują prowadzi się badania wykazujące, iż w świecie biznesu 
trzeba umieć zachowywać się ze skrytością, dyskrecją, czy też posługiwać się takim, 
jak w zawodzie dyplomaty lub szpiega, kłamstwem profesjonalnym18.

4. Filtr pomysłów. Zewsząd, zwłaszcza na początkujących biznesmenów, wy-
wierana jest dziś brutalna presja reklam w stylu: masz pomysł, przyjdź do nas, 
pomożemy, zweryfikujemy twój projekt, doradzimy, przeszkolimy. Usługi takie za 
niewielką opłatą lub nawet za darmo oferują rozmaite instytucje, fundacje, agencje, 
centra informacyjno-doradcze itp. Trudno powiedzieć, czy i na ile ten lawinowo 

14 S. Flejterski, Neurobankowość [w:] Finanse 2009. Teoria i Praktyka, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 548, Szczecin 2009, s. 527–536.

15 Sporo prawdy jest np. w twierdzeniu: „ludzie kupują od ludzi, których lubią”. G. King, 
Sekrety sprzedaży. Jak zwyciężać w każdej sytuacji handlowej, Gliwice 2008, s. 47 i n.

16 Zob.: A. Sołoma, Zaufanie przedsiębiorców do banków w perspektywie finansów 
behawioralnych [w:] Ekonomia. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, [red.] 
J. Sokołowski i in., Wrocław 2000, nr 113.

17 Syntetyczny przegląd psychologicznych uwarunkowań zachowań przedsiębiorczych 
w świetle literatury i badań empirycznych prowadzonych na Warmii i Mazurach prezentuje, m.in.:  
E. Wesołowska, Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy, Olsztyn 2003, s. 25 i n.

18 Zob. W. Chudy, Kłamcy profesjonalni. Praca dyplomaty i szpiega w ujęciu etyki, Tychy 2004.
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narastający szum edukacyjny faktycznie służy urzeczywistnianiu się przedsiębior-
czych idei. Niewykluczona jest tu wszakże w dużym stopniu analogia do przysłowia 
o drogim lekarstwie, które zawsze pomaga, jeśli nie choremu zwierzęciu, to wete-
rynarzowi. Wielki ekonomista, P. Samuelson, ironizował sobie nieco z nauczania 
przedsiębiorczości, powtarzając za Bernardem Shaw’em: „Ci, którzy coś potrafią, 
robią to, a ci, którzy nie potrafią – uczą innych”. Rezultaty wielu badań teoretycz-
nych i empirycznych wskazują, że przedsiębiorcy są „ludźmi szczególnego pokroju” 
o silnych predyspozycjach do uwydatniania własnego „ja”19, ale nie znaczy to jed-
nak, że lekceważą sobie doradztwo i przykład innych. Często bowiem sugestie osób 
im bliskich (członków rodziny, przyjaciół, znajomych) i przez nich akceptowanych 
konkurują z usługami doradczymi oferowanymi przez instytucje i firmy państwo-
we, czy prywatne20. Jest to więc orientacja, która nie traci – jak się wydaje – swego 
znaczenia również w świecie biznesu.

5. W zależności od przyjętych kryteriów, ludzi tworzących własne przedsię-
biorstwa różnie się dzieli i nazywa. Najogólniej rzecz biorąc, ci którzy rozpoczynają 
pracę na własny rachunek, to przedsiębiorcy – inicjatorzy, czyli osoby podejmu-
jące ryzyko w sektorze prywatnym, ludzie z inicjatywą gospodarczą, z jakąś wi-
zją i planem, poszukujący zysku. Badania dowodzą, że przedsiębiorcy tego typu 
osiągają większą satysfakcję z samego rozpoczęcia działalności utworzonej przez 
nich firmy, niż z codziennego nią zarządzania. Kiedy firma zaczyna funkcjonować, 
przedsiębiorcy – inicjatorzy przeważnie tracą nią zainteresowanie. Wynika to czę-
sto z tego, iż ich umiejętności menadżerskie nie sięgają powyżej pułapu samego 
pomysłu. A wiadomo przecież, że umiejętności potrzebne do prowadzenia firmy 
dość znacznie różnią się od tych, które niezbędne są do jej założenia. Tymcza-
sem przedsiębiorcy – inicjatorzy koncentrują swą uwagę głownie na akcie kreacji. 
Wykazują w zachowaniach silniejszą niezależność, wielką potrzebę przewodzenia, 
uznania i posiadania. Badania dowodzą, że ludzie ci nierzadko już w szkole brali 
się za prowadzenie interesów, większość z nich była też w różny sposób dyskrymi-
nowana (wyrzucana, karana, napominana) w pracy i szkole za zajmowanie się spra-
wami nieprogramowymi. Tej kategorii przedsiębiorców najtrudniej jest cokolwiek 
radzić. Są to przeważnie ludzie, którzy wszystko wiedzą lepiej, często hołdują oni 
faustowskiej zasadzie: na początku był czyn. Oczywiście dużo z takich czynów – jak 
już uprzednio wspomniano – kończy się niepowodzeniem, lecz z syzyfową logiką 
podejmowane są wciąż na nowo. Bez przedsiębiorców – inicjatorów nie byłoby 
pewnie kapitalizmu. Warto zauważyć, że wyniki niektórych badań nad sektorem 
small bussinesu (np. w USA) wskazują, że firmy, które mają więcej niż jednego 
właściciela, mają większe prawdopodobieństwo dłuższego utrzymania się na rynku, 
niż te, które są w posiadaniu jednego dysponenta. Nadto firmy kupione (ewentual-

19 E. Wesołowska, Adaptacja do zmian w okresie transformacji własnościowej. Psychologiczny 
punkt widzenia, Olsztyn 2001, s. 33 i n.

20 A. Sołoma, Kryteria wyboru banku..., s. 218–219.



143UDAJĄCYM SIĘ W ŚWIAT BIZNESU POD ROZWAGĘ

nie odziedziczone) mają większe szanse utrzymania się na rynku, aniżeli zupełnie 
nowe21.

6. Przedsiębiorcy tworzący nowy biznes według modelu: „najpierw zaoferu-
jemy rynkowi nowy produkt lub usługę, najpierw wystąpimy z czymś lepszym niż 
konkurencja, a dopiero potem zobaczymy, co z tego wyjdzie”, liczą (w większym 
lub mniejszym stopniu) na szczęście, tj. na jakiś „splot pomyślnych okoliczności, 
korzystne zrządzenie losu, wydarzenie, pomyślny traf, przypadek”. Analizy przy-
padków wskazują, że w świecie biznesu sporo osób znalazło się – i co bardziej 
zastanawiające, odniosło sukces – za sprawą szczęśliwego zbiegu okoliczności. 
Oto np. w polskich procesach transformacji systemowej (które wkrótce dobiegną 
końca) do stania się biznesmenem wystarczało nierzadko (i nadal często chyba 
wystarcza) znalezienie się we właściwym czasie we właściwym miejscu. Olbrzymia 
jednak większość „klasycznych przedsiębiorców – inicjatorów trafia do sfery biz-
nesowej i robi w niej karierę raczej nie na tej zasadzie. To, co w świecie biznesu 
prowadzi na wyżyny składa się w zasadzie z czterech zasadniczych komponentów, 
tj. przede wszystkim umiejętności (zdolności) i pilności (pracowitości) oraz szczę-
ścia i przypadku22. Jak układają się proporcje między tymi czynnikami, czy i na 
ile uzupełniają je (ewentualnie korygują inne determinanty), to już indywidualne 
sprawy poszczególnych biografii biznesmenów. W dużym uproszczeniu rzec tylko 
wolno: to, co nazywa się szczęściem w biznesie, jest w istocie rzeczy niczym in-
nym, jak tylko przygotowaniem, determinacją, konsekwentnym dążeniem do celu, 
wiedzą i innowacją. Przedsiębiorcy odnoszący sukcesy to zbiorowość osób w swej 
zdecydowanej większości nie stawiająca na szczęście jak gracze w „toto-lotka”. Jej 
wspólnym mianownikiem pozostaje w zasadzie dążność do podejmowania dobrze 
skalkulowanego ryzyka w transferze swych i obcych kapitałów. Nie czekają z tym, 
aż pojawi się jakieś pomyślne dla nich a niezaplanowane „losowe” zdarzenie, ale 
gdy się ono pojawi, to, oczywiście, nie byliby biznesmenami, gdyby go optymalnie 
nie wykorzystali23.

7. Nie wystarczy mieć dobry pomysł na robienie interesów. Zarówno szczęście, 
jak i dobra idea, twórcza myśl – jak już zaznaczono – są tu ważne, wręcz konieczne, 
ale nie wystarczające. Krótko mówiąc, trzeba szukać kapitału, mierzyć siły na za-
miary”. Kapitał na pewno nie jest wszystkim, ale może być nieomal we wszystkim, 
jeśli będziemy go rozumieć w ujęciu szerokim. Wówczas kapitałem będzie każdy za-
sób, którego uruchomienie pozwala na uzyskiwanie dochodu. Będzie nim ogół dóbr, 
które przy odpowiednim użyciu dają zysk. Nie wnikając w detale na uwadze mieć 
należy, iż kapitał ucieleśnia się zarówno w nakładzie czasu i starań uruchamiającego 
firmę, w jej majątku, środkach trwałych, aktywach pieniężnych, wartościach niema-

21 R. Cressy, Are business startups debt rationed?, „Economic Journal” 2006, September, 
s. 1253–1270.

22 F. Simoneit, Die neuen Bosse, Econ-Verlag Düsseldorf – Wien 1986, s. 18.
23 J. D. Krumboltz, Al. S. Levin, Szczęście to nie przypadek, Gdańsk 2009.
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terialnych i prawnych (prawa autorskie, patenty, licencje, koncesje, znaki towarowe 
i wzory użytkowe, know- how itp.). Ważną rolę odgrywa kapitał ludzki. Chodzi tu 
zarówno o ten jego wyraz formalny (poziom wykształcenia, wiedza, umiejętności, 
zdrowie), jak i ten nieformalny (doświadczenie, nawyki, zdolności, motywacje)24. 
Warto też podkreślić znaczenie kapitału społecznego. Zostawiając na uboczu różne 
związane z nim kontrowersje, nie zaszkodzi przypomnieć udającym się w świat biz-
nesu, że zaufanie, jakim się jest darzonym w społeczeństwie, znajomości, które się 
ma i utrzymuje, przynależność partyjna czy wyznaniowa, a także inne powiązania 
międzyludzkie, jeśli nawet same nie są kapitałem pieniężnym, to mogą stanowić 
wartość ułatwiającą (bądź utrudniającą) uzyskiwanie tego kapitału. Stają się wiec 
niejako również kapitałem nadającym się do kalkulacji i manipulacji25.

8. Grę należy rozpoczynać za swoje. W zależności od gałęzi gospodarki, sekto-
ra czy branży różne są standardy (bariery, minima) kapitałowe dla przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność. Utworzenie firmy remontowo-budowlanej nie musi 
kosztować tyle, co otwarcie sklepu z biżuterią. Ale wszędzie wymagany jest jakiś 
kapitał początkowy. Nierzadko ta finansowa bariera wejścia jest bardzo wysoka. Jej 
wysokość przeważnie jest tym większa, im dłuższy jest okres między rozpoczęciem 
działalności a zyskami ze sprzedaży produktu czy usług, z którymi wejdziemy na 
rynek. Duże kapitały wejściowe przyczyniają się także w znacznej mierze do prze-
trwania firmy na rynku. A to między innymi dlatego, że umożliwiają redukowanie 
zawirowań związanych z fluktuacją wielkości dochodów i innymi nieplanowanymi 
okolicznościami. Cały kłopot jednak w tym, gdy tych niezbędnych początkowych 
środków finansowych brakuje. Przedsiębiorcy szukają ich wówczas w kredytach i po-
życzkach z bankowych i pozabankowych źródeł (wśród współmałżonków, członków 
rodziny, krewnych, przyjaciół, znajomych). Próbują wykorzystywać środki z fundu-
szy UE. Dane zawarte w tabeli 1 wskazują, że w dalszym ciągu dominującym źró-
dłem finansowania inwestycji w sektorze MSP pozostają jednak środki własne (71%).

Tabela 1. Źródła finansowania inwestycji MSP w Polsce w 2008 r.

Źródło finansowania %

Środki własne 71,4

Krajowe kredyty i pożyczki 12,8

Środki zagraniczne 6,5

Nakłady niesfinansowane 3,9

Środki budżetowe 2,5

Źródło: A. Wilmańska, Rekomendacje raportu OECD w praktyce polskiej przedsiębiorczo-
ści – działania PARP. PARP, Warszawa 2010, s. 7.

24 T. Astebro, I. Bernhardt, Startup financing, owner characteristic and survival, „Journal of 
economics & Business” 2003, nr 55, s. 303–319.

25 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997.
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Wśród przedsiębiorców – inicjatorów w stosunkowo najlepszej sytuacji są, oczy-
wiście, ci, którzy dysponują jakimiś własnymi zasobami i nie muszą pozyskiwać ich 
np. pod zastaw własnego domu, posesji czy innych obciążeń hipotecznych26. W gor-
szej sytuacji są ci, którzy podejmują ryzyko zaciągając różnego rodzaju kredyty 
bankowe zabezpieczając je aktywami firmy lub właściciela (tab. 2).

Tabela 2.  Rodzaje zaciąganego kredytu a opinie przedsiębiorców z regionu Warmii 
i Mazur o wymogach banku dotyczących zabezpieczenia kredytowego (%)

Rodzaje kredytu

Banki wymagają zabezpieczenia o wartości
Trudno

powiedziećo wiele  
wyższej

mniej więcej 
równej

nieco  
niższej

Obrotowy, odnawialny 86,0 10,9 3,1 0,0

W rachunku bieżącym i linii 
kredytowej

78,0 22,0 0,0 0,0

Inwestycyjny
na szybko zwracające się 
przedsięwzięcie

64,3 30,9 2,4 2,4

Inwestycyjny na długie 
przedsięwzięcie

83,7 16,3 0,0 0,0

Na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej

78,0 18,3 1,2 2,5

Źródło: wyniki badań własnych.

Bo przecież tworząc firmę prawie zawsze się ryzykuje, stawiając to, co swoje 
i pewne nad to, co niepewne. Kapitał własny wnoszony jest tu bowiem nie tylko bez 
gwarancji oprocentowania, ale i zwrotu (w wypadku niepowodzenia przedsięwzięcia). 
I w tym upatrywać chyba wolno jeden z najbardziej stresogennych czynników osób 
udających się świat biznesu, by uzyskać to, co się da, a prawie nigdy – wszystko.

Próba syntezy

W gospodarce rynkowej instytucje państwowe w różnoraki sposób wspierają 
w dużym stopniu spontaniczny proces tworzenia, utrzymania i sukcesji grup spo-
łecznych (warstw) o statusie ekonomiczno-prawnym przedsiębiorców. Niezależnie 
od obowiązujących w tym względzie reguł ogólnych, istnieje duża klasa przypad-
ków, w których osobiste decyzje osób o powołaniu do życia pierwszej firmy wiążą 
się z uniwersalnymi bodajże (tj. w pewnym sensie ponadczasowymi i ponadregio-

26 Eksperci niektórych banków są zdania, iż kredyty zabezpieczane hipotecznie bardziej 
motywują przedsiębiorcę do troski o rentowność firmy i spłatę długów niż zabezpieczane w innej 
formie. Zob. T. Astebro, I. Bernhardt, Startup financing, owner…, s. 308.
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nalnymi) złożonymi dylematami trudnych wyborów. Nieomal zawsze brzemienne 
są one w sukces bądź klęskę, nastroje optymizmu lub pesymizmu, ryzyko i niepew-
ność27.

Prezentowany tu artykuł w ośmiu punktach (bardzo skrótowo i z wielu wzglę-
dów nieco metaforycznie) wyszczególnia te trudne wybory, które uwydatniali ba-
dani (w latach 2004–2009) właściciele mikro- i małych przedsiębiorstw zlokalizo-
wanych w regionie Warmii i Mazur. Przedstawiony zestaw problemów, choć jest 
rodzajem „spisanego dokumentu”, nie wyczerpuje, oczywiście, wszystkich tych 
sytuacji, w których podejmującym decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej 
coś o dużym znaczeniu dla ich powodzenia układało się nie tak, jak być powin-
no. Tym niemniej myślącym o rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodar-
czej28, proponowane do przemyślenia w tym artykule treści mogą okazać się uży-
teczne, jeśli nawet nie w sensie czysto praktycznym, to przynajmniej w wymiarze 
swoistego rodzaju briefing’u, oferującego oszczędność dramatycznych doznań już 
u samego startu w świat biznesu.
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Prospective Businesspeople, to Atention!

Summary: Based on data collected by means of empirical research in the voivodship of Warmia 
and Mazury in the period from 2004 till 2009 this paper attempts to identify the underlying mo-
tives for crucial decisions made by owners of small and very small enterprises, such as: what 
incited them in the first way to launch their own business, what decisions determined the finan-
cial business success.

Under closer examination came the following factors: the structure of the firm’s financial 
sources, the firm’s assets and personality traits of the entrepreneurs. The Warmian and Mazu-
rian entrepreneurs’ initial decisions to fond their first business can be ascribed to the universal 
(that means transtemporal and transregional) category of problematic complex choices. With-
out fail they imply simultaneously success and failure, the spirit of optimism and pessimism, risk 
and uncertainty.

Key words:  commercial enterprise, smallscale enterprises, factors encouraging entrepreneur-
ship, limitations of business development, social capital, financial capital.




