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Postawy przedsi biorcze m odzie y 
wsi popegeerowskiej – wyniki bada

Jaros aw Korpysa

Przedsi biorczo , która jest odzwierciedlona m.in. w postawach i cechach 

cz owieka, tj. w jego kreatywno ci, dynamiczno ci, a tak e sk onno ci do dzia-

ania, jest zdeterminowana przez szereg czynników o charakterze ekonomicznym 

i pozaekonomicznym. Maj c na uwadze uwarunkowania procesu aktywno ci 

przedsi biorczej m odzie y wiejskiej, nale y zauwa y , i  zw aszcza w ród rodzin 

by ych pracowników Pa stwowych Gospodarstw Rolnych tzw. wyuczona bez-

radno  zdecydowanie utrudnia i hamuje rozwój „pierwiastka przedsi biorczo-

ci” w ród spo eczno ci lokalnej. Jednocze nie spo eczno  ta odczuwa potrzeb  

podejmowania wszelkich inicjatyw zmierzaj cych do poprawy w asnej sytuacji 

spo eczno-materialnej. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza postaw przedsi biorczych m o-

dzie y wsi popegeerowskiej. Na wst pie artyku u zostanie przedstawiona istota 

przedsi biorczo ci. W dalszej kolejno ci b dzie podj ta próba oceny potencja u 

przedsi biorczego m odzie y wiejskiej na podstawie rezultatów w asnych bada  

przeprowadzonych w ród analizowanej populacji w 2009 r. w województwie 

zachodniopomorskim. 

1. Wprowadzenie

Ewolucja teorii przedsi biorczo ci wykszta ci a przez kolejne lata ró ne 
jej definicje i znaczenie. Wspó cze nie postrzegana jest jako umiej tno  
i zdolno  jednostki ludzkiej do dostrze enia i wykorzystania istniej cych 
szans rynkowych. Proces ten jest odzwierciedlony w kreowaniu nowych eko-
nomicznych mo liwo ci w powi zaniu z podejmowaniem przez jednostk  
przedsi biorcz  decyzji o lokowaniu i stosowaniu poszczególnych zasobów 
oraz czynników znajduj cych si  w rodowisku. Mo liwe jest to dzi ki kre-
owaniu w ród spo ecze stwa postaw przedsi biorczych, które determinuj  
procesy przedsi biorcze uwidocznione w dzia aniach wp ywaj cych na 
popraw  jako ci ycia otoczenia przedsi biorczej jednostki (Bjornskov i Foss 
2009: 207). W takim znaczeniu przejawy postaw przedsi biorczych niezb dne 
s  zw aszcza w ród m odzie y pochodz cej z terenów popegeerowskich, gdzie 
tzw. wyuczona bezradno  zdecydowanie utrudnia i hamuje rozwój „pier-
wiastka przedsi biorczo ci” po ród spo eczno ci lokalnej (Kisiel i Marks-
Bielska 2003: 63). Jednocze nie spo eczno  ta odczuwa potrzeb  podej-
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mowania wszelkich inicjatyw zmierzaj cych do poprawy w asnej sytuacji 
spo eczno-materialnej (Psyk-Piotrowska 2003: 76). 

Powstaje zatem pytanie, czy m odzie  wiejska pochodz ca z obszarów 
popegeerowskich dziedziczy ukszta towane wzorce kulturowo-spo eczne 
i wyuczon  bezradno , czy te  mo e charakteryzuje si  determinacj  do 
podejmowania dzia a  przedsi biorczych, których efekty stwarzaj  szans  
niwelowania post puj cego procesu marginalizacji i wykluczenia spo ecz-
nego. W obliczu tych w tpliwo ci zasadne jest zbadanie postaw przedsi -
biorczych m odzie y wiejskiej pochodz cej z dawnych PGR-ów.

Analiza powy szego problemu zostanie oparta w niniejszym opracowa-
niu na prezentacji wyników w asnych bada  przeprowadzonych w ród m o-
dzie y wsi popegeerowskiej, które zostan  poprzedzone rozwa aniami teo-
retycznymi dotycz cymi prezentowanego zagadnienia.

2. Istota przedsi biorczo ci

Wspó czesne badania dotycz ce przedsi biorczo ci opieraj  si  g ównie 
na trzech teoriach ekonomicznych tj. teorii Schumpetera, Knighta oraz 
austriackiej szko y procesów rynkowych (Wennekers, Uhlaner i Thurik, 2002: 
28; Gawe  2008: 12). Pierwsza z nich przedstawia osob  przedsi biorcz  
jako kreatora innowacji rynkowych, która odznacza si  posiadaniem nie-
zb dnej wiedzy i motywacji potrzebnej do przeprowadzenie owych dzia a  
(Bjornskov i Foss 2009: 206). Jednocze nie Schumpeter charakteryzuje 
przedsi biorczo  jako dostrzeganie lepszych szans i metod wykorzystania 
istniej cych zasobów w taki sposób, aby wytworzy  ich now  rynkow  kom-
binacj  przy tworzeniu mo liwo ci do dalszego rozwoju jednostek rynkowych.

F. Knighta kontynuuje zapocz tkowany w literaturze przez Cantillona 
analiz  problemu niepewno ci i ryzyka w dzia aniach przedsi biorczych. 
W rozprawie zatytu owanej „Ryzyko, niepewno  i zysk” dowodzi, i  zacho-
wania przedsi biorcze uwarunkowane s  swego rodzaju niepewno ci  i ryzy-
kiem realizacji wytyczonych celów (Klein 2010: 118). Spowodowane jest to 
przez rodowisko, które jest zdeterminowane wieloma czynnikami odzna-
czaj cymi si  wysok  nieprzewidywalno ci  zmian. Zgodnie z analizowan  
teori  w dynamicznie zmieniaj cym si  rodowisku to wiedza ma znaczenie 
strategiczne dla dzia a  osoby przedsi biorczej, gdy  zwi ksza szanse jed-
nostek na odniesienie sukcesu. Staje si  najbardziej twórczym zasobem, 
decyduj cym nie tylko o powodzeniu lub pora ce podejmowanych dzia a , 
ale tak e minimalizuj cym ryzyko i niepewno  (Kwiatkowski 2000: 46). 
Dzi ki posiadaniu owej wiedzy osoba przedsi biorcza: oszacowuje zapo-
trzebowanie spo ecze stwa na dany towar i us ug , który w pe ni zaspokoi 
potrzeby ludno ci; prognozuje dzia ania zmierzaj ce do realizacji zapotrze-
bowa  zg aszanych przez jednostki; ocenia prawdopodobie stwo osi gni cia 
celu za pomoc  wcze niej ustalonych dzia a ; wybiera najlepsze dzia ania 
zapewniaj ce osi gniecie sukcesu. 
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Austriacka szko a procesów rynkowych tworzona by a na podstawie prze-
konania, i  jednostki przedsi biorcze anga uj  si  w dzia anie poprzez wia-
dome wykorzystanie wiedzy, zdolno ci i umiej tno ci. W g ównej mierze 
jej twórcy bazowali na egzystencji subiektywnych warto ci jednostki ludzkiej 
i dokonywanych przez ni  wyborach (Klien 2010: 119). Jednym z jej g ów-
nych przedstawicieli by  I. Kirzner, który w swoim dorobku wykorzysta  
za o enia metodologiczne stworzone przez L. von Misesa, dotycz ce subiek-
tywnego dzia ania ludzkiego human action oraz hipotezy teorii spontanicz-
nego adu, której twórc  by  F. Hayek. 

Kirzner teori  przedsi biorczo ci opiera  na wykorzystaniu przez istot  
ludzk  percepcji zmys owych, tzw. wyczulenia jednostki na nadarzaj ce si  
okazje przy istniej cych regu ach (R bacz 2000: 82). Owa czujno  nie by a 
elementem procesu decyzyjnego, lecz cech  niezwyk  i niewyt umaczaln  
dla danej jednostki. Tym samym przedsi biorca by  opisywany przez Kirznera 
jako osoba, która odkrywa nieznane dot d szanse i mo liwo ci rynkowe 
dzi ki posiadaniu wspomnianej ju  wcze niej czujno ci (Landstrom 2009: 
14). Jego aktywno  okre lana by a mianem pierwiastka przedsi biorczo ci 
(entrepreneurial element), który wyra a  istot  podejmowania decyzji (Land-
strom 2009: 16). Pierwiastek ten przyczynia  si  do stworzenia logicznie 
powi zanych ze sob  sekwencji decyzyjnych. Ka da podj ta decyzja by a 
pocz tkiem nast pnej, co nast powa o wskutek zmys owo ci danej jednostki. 
Przedsi biorca, decyduj c o wyborze takiej, a nie innej alternatywy, zdoby-
wa  do wiadczenie, wiedz  i informacje o otoczeniu. W dalszej kolejno ci 
przyczynia o si  to do dostrze enia przez niego niewykorzystanych szans 
w rodowisku, a tym samym do kreowania nowych sposobów dzia ania. 
Jednocze nie przedsi biorczo  wed ug Kirznera by a kreatorem ludzkiego 
my lenia w dostrzeganiu pojawiaj cych si  okazji w ka dym rodzaju aktyw-
no ci cz owieka. Wyznacza a kierunki dzia a  przedsi biorcy, tworz c dla 
niego warto  dodan  w postaci przysz ych zysków. 

Powy sze teorie sta y si  podstaw  do uto samiania przedsi biorczo ci 
nie tylko z dzia aniami przedsi biorcy, którego misj  jest organizowanie 
i zarz dzanie przedsi biorstwem w celu osi gni cia jak najwi kszego zysku, 
lecz tak e z osob  dynamiczn  i aktywnie podejmuj c  dzia ania, sk onn  
do zmian, o silnej potrzebie niezale no ci i wolno ci (Kukowska 2005: 242). 
Tym samym, wspó czesna nauka analizuje przedsi biorczo  z punktu widze-
nia procesu oraz postawy danej jednostki (Bjornskov i Foss 2009: 207). 
Jako proces opiera si  na tworzeniu i rozwoju przez jednostk  dzia alno ci 
gospodarczej, jako postawa jest identyfikowana z cech  cz owieka. W pierw-
szym uj ciu przedsi biorczo  traktowana jest jako kontynuacja teorii stwo-
rzonej przez klasyków i neoklasyków. Analizowana jest na podstawie powsta-
wania i rozwijania w asnej dzia alno ci gospodarczej, a tak e wprowadzania 
innowacji s u cych do wytworzenia nowych produktów i us ug. Zoriento-
wana jest na dzia ania maj ce na celu wprowadzenie zmian, dokonywanie 
analizy pojawiaj cych si  szans i zagro e  dla realizacji przedsi wzi cia oraz 
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okre lenie efektów po ich zastosowaniu. Drugi rodzaj zwi zany jest z zespo-
em cech i funkcji ludzkich warunkuj cych dzia ania jednostek w celu zmie-

niania i ulepszania rzeczywisto ci.
Jednym z modeli przedsi biorczo ci, w którym analizowano badane 

zagadnienie z punktu widzenia procesu, jest model stworzony przez B. Kra-
nick . Model ten zosta  oparty na dwóch aspektach: decyzyjnym i organi-

zacyjnym (Kra nicka 2002: 96). 
Aspekt decyzyjny determinuje dzia anie jednostki przez uwarunkowania 

wynikaj ce z podejmowania decyzji, drugi za  poprzez istnienie zasad orga-
nizacji. Aspekt decyzyjny analizuje przedsi biorczo  jako proces podejmo-
wania decyzji, który musi odznacza  si  racjonalno ci  oraz zaanga owaniem 
jednostki w jej wdro enie. Ka da decyzja determinowana jest przez trzy 
elementy, tj. cele, mo liwo ci i istniej ce ryzyko (Walker 1994: 351). Przed-
si biorca powinien wiedzie , co chce osi gn , w jaki sposób mo e urze-
czywistni  plany przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka i niepewno ci. Owe 
w a ciwo ci w procesie przedsi biorczym uwarunkowane s  przez dwa czyn-
niki: jeden o charakterze podmiotowym, tzw. subiektywnym, drugi o cha-
rakterze przedmiotowym, tzw. obiektywnym (Kra nicka 2002: 99). Pierwszy 
oparty jest na post powaniu jednostki w niepewnej sytuacji i jej sk onno ci 
do ponoszenia ryzyka. O sukcesie lub niepowodzeniu konkretnego dzia a-
nia decyduj  cechy cz owieka, a szczególnie motywacja do dzia ania, wiedza, 
sk onno  do innowacji, kreatywno . Drugi czynnik warunkuje proces przed-
si biorczy g ównie przez determinanty zwi zane z zewn trznym otoczeniem, 
w tym: z sytuacj  na rynkach kapita owych, konsumpcyjnych i pracy, polityk  
rz du oraz p ynno ci  finansow  danego przedsi biorstwa. Sta a analiza 
otoczenia zewn trznego, polegaj ca na dostrze eniu trendów, pojawiaj cych 
si  nowych szans i mo liwo ci rynkowych, jak równie  cechy osobowo ciowe 
cz owieka wp ywaj  na kszta t tworzenia i realizacji procesu przedsi bior-
czo ci. Wyja niaj  równie  zachowanie przedsi biorcy w podejmowaniu 
ró norodnych ryzykownych dzia a .

Aspekt organizacyjny dotyczy g ównie zasad i charakterystyki dzia ania 
przedsi biorcy w obr bie danej jednostki. Proces przedsi biorczy w tym 
uj ciu rozpoczyna si  od dostrze enia przez jednostk  szans i mo liwo ci 
rynkowych. Nast pnie w celu ich urzeczywistnienia jednostka przedsi bior-
cza winna opracowa  koncepcj  wykorzystania okazji na podstawie róde  
inspiracji, tj. pomys ów innych osób, zdobytej wiedzy i do wiadczenia, licz-
nych kontaktów spo ecznych, na ladownictwa zachowa  innych przedsi -
biorców (Kra nicka 2002: 102). Po okre leniu mo liwo ci urealnienia roz-
wi za  nale y wybra  te, które w wietle okre lonych celów pozwol  
osi gn  najwi ksze korzy ci, a nast pnie zgromadzi  niezb dne do forma-
lizacji i realizacji przedsi wzi  zasoby rzeczowe i ludzkie. Niezmiernie 
istotne w tym wzgl dzie jest wykorzystanie kapita u ludzkiego, który jest 
podstaw  efektywno ci przedsi biorczo ci, a tak e informacji s u cej do 
analizy istniej cego ryzyka. Najcz stsz  form  dzia ania jest przede wszyst-
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kim stworzenie ram organizacyjnych oraz produkcja nowych wyrobów i us ug. 
Jednak nie nale y uto samia  stworzenia ram organizacyjnych tylko i wy cz-
nie z powstaniem nowej jednostki dzia alno ci gospodarczej, gdy  mog  by  
one wyra one w postaci wewn trznych zmian organizacji, polegaj cych 
w g ównej mierze na poprawie kultury organizacyjnej, wizerunku przedsi -
biorstwa, innowacyjno ci firmy.

Obok uto samiania istoty przedsi biorczo ci z procesem polegaj cym 
na powstaniu i rozwoju dzia alno ci gospodarczej, a tak e zachodz cymi 
zmianami wewn trz organizacji w literaturze przedmiotu przedsi biorczo  
analizuje si  równie  z punktu widzenia postawy ludzkiej (Duczkowska-
Piasecka 1998: 634). W tym uj ciu przedsi biorczo  odzwierciedlona jest 
jako cecha cz owieka determinuj ca do podejmowania nowych wyzwa  
i dzia a  ukierunkowanych na zmian  obecnej sytuacji. Taki sposób zacho-
wania jednostki sprowadza si  do nieustannego poszukiwania nowych mo -
liwo ci i szans istniej cych na rynku, które maj  charakter celowy i zorga-
nizowany. 

J.A. Timmons stworzy  6 fundamentalnych w a ciwo ci opisuj cych osoby 
przedsi biorcze, tj. (Byers, Kist i Sutton 1999: 5):
– dynamizm dzia aniowy,
– zdolno  przewodzenia,
– umiej tno  dostrzegania szans, 
– umiej tno  dzia ania w warunkach ryzyka i niepewno ci,
– kreatywno , samodzielno  i zdolno  przystosowania jednostki do 

warunków,
– wewn trzna motywacja.

Pierwsza cecha charakteryzuje jednostk  przedsi biorcz  jako aktywnie 
dzia aj cego cz owieka, który wykazuje si  inicjatyw , poszukiwaniem nowych 
rozwi za  w sposobach usprawniania metod lub procesów. Ponadto wa ne 
jest tak e posiadanie przez jednostk  ludzk  zdolno ci przewodzenia i wspó -
pracy z innymi lud mi. Kolejn  w a ciwo ci , któr  wyró ni  Timmons, jest 
umiej tno ci dostrzegania szans. Odzwierciedlone s  one w nieustannym 
poszukiwaniu przez jednostk  nowych mo liwo ci w otoczeniu w celu zmiany 
obecnej sytuacji na lepsz . Ponadto istotna jest równie  zdolno  cz owieka 
do dzia ania, a szczególnie do przezwyci enia ryzyka i niepewno ci zwi -
zanych z ka d  aktywno ci  jednostki, jak równie  jej adaptacj  do zmie-
niaj cego si  rodowiska i otoczenia. Ostatnia z analizowanych cech 
– wewn trzna motywacja, niezb dna jest przedsi biorcy do ustawicznego 
i skutecznego dzia ania w celu osi gni cia korzy ci.

Zaprezentowane cechy jednostki przedsi biorczej s  odzwierciedlone 
w modelu podejmowaniu decyzji przedsi biorczych opracowanym – rysu-
nek 1. Przedstawiony schemat jest oparty g ównie na czynnikach zewn trz-
nych, warunkuj cych funkcjonowanie danej jednostki w otoczeniu, jej 
cechach osobowo ciowych oraz zdolno ciach i umiej tno ciach oceny stop-
nia wykonalno ci przedsi wzi cia. 
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Cechy osobowościowe

–  kreatywność

–  nastawienie na sukces

–  chęć podejmowania

    nowych wyzwań

–  skłonność do ryzyka

–  gotowość do działania

– otwartość Decyzja o podjęciu

działań przedsiębiorczych

Czynniki zewnętrzne

–  wzrost gospodarczy

–  dostęp do pełnej

    informacji

–  społeczna akceptacja

    działań
Ocena wykonalności

–  konkurencyjność

–  doświadczenie

–  zastosowanie innowacji

–  dochodowość

–  czas realizacji

Rys. 1. Model podejmowania decyzji przedsi biorczych. ród o: opracowanie w asne na 
podstawie R.J. Pech i A. Cameron 2006. An entrepreneurial decision process model 
describing opportunity recognition. European Journal Innovation Management, nr 1 (9), 
s. 71; N.F. Kruger Jr. 2000. The Cognitive Infrastructure of Opportunity Emergence. 
Entrepreneur Theory and Practice, nr 24, s. 5–23.

Pierwszy istotny czynnik analizowanego modelu jest okre lony przez si y 
zewn trze, które w dalszych etapach procesu decyzyjnego wp ywaj  na cechy 
osobowo ciowe i ocen  wykonalno ci przedsi wzi cia. Do najwa niejszych 
determinant nale : wzrost gospodarczy, dost p do informacji rynkowej 
oraz spo eczna akceptacja dzia a . 

Stopie  rozwoju gospodarki, warunkuj cy podejmowanie dzia a  przez 
cz owieka, odzwierciedlony jest we wzro cie gospodarczym. Zgodnie z za o-
eniami modelu wzrost gospodarczy, wp ywa dwuznacznie na podejmowa-

nie dzia a  przedsi biorczych przez jednostk  ludzk . Z jednej strony roz-
wojowi gospodarczemu towarzyszy wzrost p ac oraz poprawa systemu 
ubezpiecze  spo ecznych, co przyczynia si  w du ej mierze do ograniczenia 
aktywno ci przedsi biorczej cz owieka (Audretsch, Grilo i Thurik 2007: 6). 
Z drugiej za  strony wzrastaj cy poziom dochodu odzwierciedlony jest na 
rynku we wzro cie potrzeb konsumentów na ró nego rodzaju towary i us ugi 
(Audretsch, Caree i Thurik 2001: 21). Prowadzi to do powstawania nowych 
ga zi i bran  przemys u, rozwoju technologii, a w konsekwencji do kre-
owania nowych mo liwo ci i szans rynkowych, co w d u szej perspektywie 
przyczynia si  do wzrostu poziomu przedsi biorczo ci w danym kraju (Wen-
nekers 2006: 76).

Dost p do pe nej informacji to wiedza, która mo e wyró ni  jednostk  
spo ród reszty spo ecze stwa, stwarzaj c tym samym przewag  nad pozo-
sta ymi jednostkami funkcjonuj cymi na rynku. Jednak proces absorpcji 
informacji rynkowej jest zwi zany z poniesieniem przez jednostk  odpo-
wiednich kosztów. Wynikaj  one g ównie z nawi zywania licznych kontak-
tów z innymi podmiotami, tworzenia odpowiedniego wizerunku – zarówno 
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samego przedsi biorcy, jak i przedsi biorstwa – oraz zdobywania nowych 
informacji o rynku, a zw aszcza o istniej cych niszach i zapotrzebowaniach 
konsumentów. Otrzymana w ten sposób wiedza pozwala przedsi biorczej 
jednostce oceni  realno  i szanse powodzenia danego przedsi wzi cia 
(Tyszka 2004: 318).

Oprócz wzrostu gospodarczego oraz dost pno ci do pe nej informacji 
istotna jest tak e spo eczna akceptacji dzia a , która jest tworzona przez 
zespó  czynników zwi zanych z ukszta towanymi wzorcami wspó ycia spo-
ecznego, wzorcami post powa , a tak e systemami warto ci i przekona . 

Uzyskana aprobata pozwala jednostce ludzkiej urzeczywistni  jego cele 
i zamierzenia. W przypadku braku akceptacji widoczne jest zmniejszenie 
aktywno ci przedsi biorczej jednostki (Piecuch 2007: 30).

Kolejn  niezmiernie istotn  determinant  w procesie podejmowania 
decyzji przez cz owieka s  cechy osobowo ci, które s  podstaw  twórczego 
my lenia i dzia ania. Posiadanie kreatywno ci, otwarto ci, gotowo ci do 
dzia ania, sk onno ci do ryzyka, ch ci podejmowania nowych wyzwa  gwa-
rantuje przedsi biorczemu cz owiekowi efektywno  podejmowanych przed-
si wzi . Pomaga równie  rozwi za  pojawiaj ce si  problemy w dynamicz-
nie zmieniaj cej si  rzeczywisto ci (Proctor 2002: 62). 

Ostatnim z aspektów analizowanego modelu jest ocena stopnia wyko-
nalno ci. Bardzo wa n  kwesti  przy podejmowaniu decyzji jest wiara we 
w asne umiej tno ci, zdolno ci, a tak e przekonanie o osi gni ciu sukcesu. 
Determinant  owych zachowa  jest posiadanie do wiadczenia, a tak e czas 
realizacji, zastosowanie innowacji oraz dochodowo  danego przedsi wzi -
cia. Wspó istnienie wszystkich wymienionych czynników wp ywa na osi -
gni cie przez jednostk  ludzk  wspomnianej ju  pewno ci o realno ci danego 
dzia ania. 

Reasumuj c dotychczasowe rozwa ania, nale y stwierdzi , i  zaprezen-
towane w modelu podejmowania decyzji przedsi biorczych determinanty 
wp ywaj  na indywidualny poziom przedsi biorczo ci danej jednostki. Tym 
samym oddzia uj  na istniej cy u ka dego cz owieka pierwiastek przedsi -
biorczo ci, który warunkuje postrzeganie przez przedsi biorcz  jednostk  
istniej cego ryzyka i korzy ci, jakie s  zwi zane z aktywno ci  przedsi bior-
cz . Ostatecznie wp ywaj  na kszta towanie postaw przedsi biorczych w ród 
danej spo eczno ci, które s  odzwierciedlone w procesach i aktywno ci 
przedsi biorczej danej jednostki. 

3. Przedsi biorczo

Analiza powy szego zagadnienie badawczego jest szczególnie istotna 
z punktu widzenia aktywno ci przedsi biorczej m odzie y popegeerowskiej, 
która boryka si  problemami zwi zanymi z brakiem miejsc pracy poza wsi , 
zbyt ma ym rozwojem drobnej przedsi biorczo ci, powszechn  nieufno ci  
do wspólnych przedsi wzi  gospodarczych, dysparytetem edukacyjnym mi -



Postawy przedsi biorcze m odzie y wsi popegeerowskiej – wyniki bada

vol. 10, nr 1 (36), t. 2, 2012 183

dzy wsi  a miastem (Psyk 2003: 76). Pojawia si  zatem pytanie, w jaki 
sposób m odzie  wsi popegeerowskiej, od której zale y przysz y rozwój 
gospodarczy i cywilizacyjny terenów po by ych PGR-ach, b dzie próbowa a 
znale  sobie miejsce w zmieniaj cej si  rzeczywisto ci, jakie stawia sobie 
cele zawodowe i jak ocenia mo liwo ci ich realizacji. W celu znalezienia 
odpowiedzi na te pytania postanowiono przeprowadzi  badania potencja u 
przedsi biorczo ci m odzie y wsi popegeerowskiej. 

3.1. Metodologia bada

Podejmuj c si  próby zbadania potencja u proprzedsi biorczego m o-
dzie y wiejskiej pochodz cej z dawnych obszarów popegeerowskich, na 
wst pie nale y podkre li , i  badania te by y badaniami pierwotnymi, prze-
prowadzonymi samodzielne przez autora, dlatego te  z uwagi na brak wcze-
niejszych kompleksowych opracowa  dotycz cych rozwa anego problemu, 

a tak e wielow tkowo  teorii przedsi biorczo ci w niniejszych badaniach 
wykorzystano podej cie ilo ciowe. 

W celu prawid owego przeprowadzenia procesu badawczego zastosowano 
nast puj ce elementy badania: faza przygotowania badania statystycznego, 
realizacja badania i zako czenie badania (M ynarski 2000: 11). 

Pierwszy etap opiera  si  na okre leniu problemu badawczego, okre le-
niu próby badawczej, a tak e wyznaczeniu metod i sposobów pomiaru 
zebranych informacji. Druga faza ukierunkowana by a na pozyskaniu danych 
pierwotnych. Ostatni etap tego procesu to zako czenie badania, które bazo-
wa o na analizie otrzymanych wyników. 

Jednym z celów badania by o okre lenie potencja u m odzie y wsi pope-
geerowskiej województwa zachodniopomorskiego. Tym samym zbiorowo  
statystyczn  stanowi y osoby w wieku mi dzy 15. a 24. rokiem ycia miesz-
kaj ce w województwie zachodniopomorskim. Wybór obszaru badawczego 
by  podyktowany przede wszystkim faktem, i  w województwie zachodnio-
pomorskim pod koniec lat 90. XX w. istnia o blisko 64% pa stwowych 
u ytków rolnych, przy redniej krajowej wynosz cej 23%, i do dzi  jest to 
drugi w Polsce (po województwie warmi sko-mazurskim) najwi kszy obszar 
skupiaj cy by e tereny popegeerowskie. 

Realizacja przedstawionego problemu badawczego wymaga a przepro-
wadzenia badania bezpo redniego. W tym celu zastosowano badania ankie-
towe, które umo liwi y pozyskanie materia u pierwotnego. Badanie te prze-
prowadzono w roku 2009 w ród 678 m odych osób zamieszkuj cych tereny 
wiejskie, w tym 232 stanowi y osoby zamieszkuj ce tereny popegeerowskie. 

W trakcie bada  wyodr bniono tereny, w ród wszystkich powiatów woje-
wództwa zachodniopomorskiego, które charakteryzowa y si  najwi ksz  
liczb  PGR-ów i zatrudnionych w nich pracowników. Do tej grupy zaliczono 
nast puj ce powiaty: bia ogardzki, choszcze ski, drawski, koszali ski, obe-
ski, widwi ski i szczecinecki. Na tych obszarach udzia  powierzchni PGR 
w powierzchni ogó em danego powiatu wynosi  ponad 70%, za  udzia  pra-
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cuj cej w tych jednostkach spo eczno ci lokalnej wynosi  przesz o 30% ogó u 
(Bank Danych Regionalnych GUS). W tym miejscu nale y odnotowa  fakt, 
i  w ród wszystkich powiatów, jakie istniej  w Polsce, powiat obeski 
w 2009 r. znalaz  si  na 5. miejscu pod wzgl dem najwy szej stopy bezro-
bocia, choszcze ski na 9., bia ogardzki na 10., a drawski na 11. miejscu. 
Tendencji tej towarzyszy  utrzymuj cy si  na tych obszarach, jak równie  
w ca ym regionie, wysoki wska nik (40,47%) osób bezrobotnych mieszka-
j cych na wsi, którzy nie posiadali adnych kwalifikacji.

W celu przejrzystego zobrazowania otrzymanych rezultatów bada  
porównano je, w wybranych wariantach, z wynikami bada  przeprowadzo-
nych równolegle w ród m odzie y wsi Pomorza Zachodniego. 

3.2. Potencja  przedsi biorczy

W pierwszej cz ci analizy przedsi biorczo ci m odzie y wsi popege-
erowskiej skoncentrowano si  na problematyce potencja u aktywno ci przed-
si biorczej, w tym g ównie na postrzeganiu w asnego potencja u przedsi -
biorczo ci, cechach charakteryzuj cych osob  przedsi biorcz  oraz 
sk onno ci ankietowanych do za o enia w asnego przedsi biorstwa.

W celu realizacji powy szych zagadnie  badawczych na wst pie popro-
szono respondentów o udzielnie odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pan(i) 
osob  przedsi biorcz ?”.

Nie wiem

44,08%

Nie

32,45%

Tak

23,47%

Rys. 2. Struktura odpowiedzi m odzie y wsi popegeerowskich na pytanie: „Czy jest Pa(i) 
osob  przedsi biorcz ?”. ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Z rysunku 2 wynika, i  niespe na 25% ogó u badanych uwa a si  za 
osoby przedsi biorcze. Ponad 30% badanych zdecydowanie okre li o si  
jako nieprzedsi biorczy, za  prawie po owa ankietowanych (44,08%) nie 
by a w stanie okre li , czy posiada czy te  nie potencja  przedsi biorczy. 
Porównuj c otrzymane rezultaty do wyników dla ogó u badanej populacji, 
nale y zauwa y , i  m odzie  ta w 37% stwierdzi a, i  jest przedsi biorcza, 
17% ankietowanych by o przeciwnego zdania, a 46% nie by o w stanie 
odpowiedzie  na to pytanie. Powy sza struktura odpowiedzi wiadczy, i  
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m odzie  pochodz ca ze wsi popegeerowskiej w wi kszym stopniu ni  pozo-
stali respondenci uwa a si  za nieprzedsi biorcz .

Niska ocena potencja u przedsi biorczo ci m odzie y popegeerowskiej 
zdeterminowa a równie  struktur  odpowiedzi na pytania dotycz ce posia-
dania cech przedsi biorczych. Wi kszo  (98,34%) ankietowanych potrafi a 
wskaza  cechy, jakie opisuj  osob  przedsi biorcz . Podobnie jak ogó  m o-
dzie y, respondenci stwierdzili, i  pracowito  (67,23%), atwo  nawi zy-
wania kontaktów (53,48%), odpowiedzialno  (49,38%), a tak e kreatywno  
(48,88%) s  w a ciwo ciami osoby przedsi biorczej. Jednak ponad 70% 
zdecydowanie okre li a, i  nie posiada tych cech, a tylko 15% badanych 
przyzna o, e posiada s abo rozwini te wspomniane w a ciwo ci. Porównu-
j c uzyskane deklaracje z wynikami dla ogó u, nale y stwierdzi , i  m odzie  
wsi popegeerowskiej w wi kszym stopniu ani eli ca a badana populacja 
zadeklarowa a brak cech przedsi biorczych.

Wobec uzyskanych rezultatów zasadne by o tak e zbadanie sk onno ci 
m odzie y pochodz cej z terenów popegeerowskich do za o enia w asnego 
przedsi biorstwa. Struktur  odpowiedzi na to pytanie przedstawia rysunek 3. 
Z danych zaprezentowanych na rysunku 3 wynika jednoznacznie, i  osoby 
ankietowane pochodz ce ze wsi popegeerowskiej s  mniej ch tne do za o enia 
w asnego przedsi biorstwa ni  ogó  m odzie y wiejskiej. Ponad 65% respon-
dentów mieszkaj cych na obszarach dawnych PGR-ów w ogóle nie rozwa a a 
takiej mo liwo ci, wobec 49,77% ogó u. 31,77% m odych mieszka ców wsi 
popegeerowskiej my li o stworzeniu w asnego biznesu, podczas gdy wska -
nik procentowy dla ca ej populacji wynosi 43,32% badanych. Tylko 2,30% 
ankietowanych prowadzi obecnie dzia alno  gospodarcz  przy 6,91% ogó u. 

0
Nie

65,93

49,77

31,77

43,32

2,30
6,91

Tak, myślę o tym

młodzież PGR ogółem

Obecnie prowadzę
działalność

10

20

30

40

50

60

70

%

Rys. 3. Struktura odpowiedzi m odzie y wsi popegeerowskich w relacji do ogó u badanych 
na pytanie: „Czy rozwa a (a) Pan(i) mo liwo  podj cia w asnej dzia alno ci gospodarczej?”. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

W wietle powy szych rezultatów ciekawym i interesuj cym zagadnieniem 
by o wyró nienie determinant stymuluj cych oraz hamuj cych rozwój przed-
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si biorczo ci. W tym celu m odzie  wsi popegeerowskiej, która my li o za o-
eniu w asnego przedsi biorstwa, zosta a poproszona o okre lenie czynni-

ków, które s  najistotniejsze oraz najmniej istotne z punktu tworzenia 
w asnej dzia alno ci gospodarczej. 

Analiza obliczonych dla badanej zbiorowo ci warto ci redniej pozycji 
w rankingu (tabela 1) pozwala stwierdzi , i  najistotniejsz  rol  w two-
rzeniu w asnego przedsi biorstwa, wed ug otrzymanych rezultatów, odgry-
wa y nast puj ce czynniki: wi ksza mo liwo  samorealizacji i niezale no  
(w obu przypadkach rednia pozycja w rankingu wynios a 4,45) potrzeba 
godziwych zarobków (4,33 rednia pozycja w rankingu), d enie do samo-
dzielno ci (4,32), wy sze zarobki (4,10) oraz pewno  zatrudnienia (4,04). 
W ród czynników o umiarkowanym znaczeniu m odzie  wskaza a: mo li-
wo  podnoszenia w asnych kwalifikacji (3,98), nienormowany czas pracy 
(3,79) czy te  wy szy presti  miejsca pracy (3,76). Do najmniej istotnych 
czynników respondenci zaliczyli konieczno  (2,84) oraz wymóg praco-
dawcy (2,40). 

Szanse na za o enie w asnego przedsi biorstwa rednia ranga

Wi ksza mo liwo  samorealizacji i satysfakcji z pracy 4,45

Niezale no 4,45

Potrzeba godziwych zarobków 4,33

D enie do samodzielno ci 4,32

Wy sze zarobki 4,10

Pewno  zatrudnienia 4,04

Mo liwo  podnoszenia w asnych kwalifikacji 3,98

Nienormowany czas pracy 3,79

Wy szy presti  miejsca pracy 3,76

Konieczno 2,84

Wymóg pracodawcy 2,40

Tab. 1. Szanse na za o enie w asnego przedsi biorstwa. ród o: opracowanie w asne na 
podstawie bada  ankietowych. 

Przedstawione deklaracje wskazuj  jednoznacznie, i  m odzie  wsi pope-
geerowskiej, my l c o za o eniu w asnej dzia alno ci gospodarczej, kieruje 
si  przede wszystkim mo liwo ci  osi gni cia wi kszej niezale no ci oraz 
zarobienia godziwych pieni dzy. wiadczy to zapewne o postrzeganiu pro-
wadzenia w asnego przedsi biorstwa przez analizowan  populacj  jako 
alternatyw  dla pracy w gospodarstwie rolnym lub te  w czyjej  firmie. 
Niepokoj cym zjawiskiem mo e by  fakt, i  co pi ty ankietowany my li 
o tym pod wp ywem wymogu stawianego przez pracodawc . Taka sytuacja 
tworzenia czego  z przymusu mo e w przysz o ci doprowadzi  do mniejszego 
zaanga owania w a ciciela w dzia alno  i rozwój w asnego przedsi biorstwa, 
a w konsekwencji doprowadzi  do jego upadku. 
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Oprócz wyró nienia szans za o enia przedsi biorstwa w dalszym etapie 
procesu badawczego podj to prób  analizy barier tworzenia w asnej firmy, 
wyró nion  przez m odzie  wsi pegeerowskiej (rysunek 4). W ród determi-
nant, które najbardziej hamuj  tworzenie w asnego przedsi biorstwa, nale y 
wyró ni : brak kapita u, brak odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, brak pomy-
s u, brak lokum, wysokie podatki oraz niech  do zaci gania i sp aty kredytu. 
W dalszej kolejno ci respondenci wskazywali: ryzyko utraty w asnych kapi-
ta ów, d ugi czas za atwiania procedur, a tak e niejasno ci procedur zwi -
zanych z rejestracj  w asnego przedsi biorstwa. Do czynników, które w bar-
dzo ma ym stopniu wp ywaj  na ograniczenie procesu tworzenia w asnego 
biznesu, ankietowani zaliczyli: problemy rodzinne, brak mo liwo ci podno-
szenia w asnych kwalifikacji, brak czasu czy te  brak odwagi. 

najbardziej istotny czynnik
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Rys. 4. Uwarunkowania ograniczaj ce rozwój przedsi biorczo ci – odsetek ocen skrajnych. 
ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Analiza istotno ci odpowiedzi, przy wykorzystaniu metody rednich rang, 
potwierdza powy sze zale no ci (tabela 2). Spo ród najwy ej ocenionych 
przez m odzie  przeszkód, dwie okaza y si  najbardziej istotne i by y to: 
brak kapita u (4,41 rednia pozycja w rankingu) oraz wysokie podatki 
(4,24 rednia pozycja w rankingu). W ród determinant o umiarkowanym 
znaczeniu przewa a y: ryzyko utraty w asnych kapita ów, brak odpowiedniej 
wiedzy i kwalifikacji oraz brak lokum. Najmniejsz  przeszkod  stanowi : 
brak mo liwo ci podnoszenia w asnych kwalifikacji i problemy rodzinne. 
Tym wariantom respondenci nadali najmniejsze rangi.
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Wyszczególnienie rednia ranga

Brak kapita u 4,41

Wysokie podatki 4,24

Ryzyko utraty w asnych kapita ów 3,22

Brak odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji 3,03

Brak lokum 3,02

Brak mo liwo ci podnoszenia w asnych kwalifikacji 1,66

Problemy rodzinne 1,51

Tab. 2. Bariery prowadzenia w asnego przedsi biorstwa w opinii m odzie y wiejskiej w wieku 
18–24 lat. ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Z przedstawionych dot d wyników bada  mo na wywnioskowa , i  m o-
dzie  wsi popegeerowskiej nie zak ada a w asnej dzia alno ci gospodarczej 
g ównie z powodu braku kapita u, wiedzy i kwalifikacji oraz pomys u. Szcze-
gólnie brak ostatniej determinanty, jak  jest pomys , wydaje si  kluczow  
kwesti  z punktu tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsi biorczo ci. 

3.3. Aktywno  przedsi biorcza

W dalszym etapie badawczym zweryfikowano przedsi biorczo  respon-
dentów odzwierciedlon  w sk onno ci do poszukiwaniu pracy, a tak e oceny 
w asnych szans na rynku. Kluczowe znaczenie dla rozwa a  prowadzonych 
na tym etapie bada  mia y deklaracje osób ankietowanych w odpowiedzi 
na pytania dotycz ce szans znalezienia zatrudnienia. W celu przejrzystego 
zobrazowania ró nic mi dzy struktur  odpowiedzi m odzie y pochodz cej 
ze wsi popegeerowskiej a ogólnie badan  populacj  w tabeli 3 przedstawiono 
rezultaty osobno dla wspomnianych dwóch grup badawczych.

Wyszczególnienie
Odpowiedzi w %

m odzie  PGR* ogó  m odzie y

Trudno powiedzie 10,78 23,27 

Mam bardzo ma e szanse 20,04 11,06 

Mam ma e szanse 60,34 45,62 

Mam du e szanse  6,56 17,05 

Mam bardzo du e szanse  2,28  3,00 

* M odzie  pochodz ca z dawnych terenów popegeerowskich.

Tab. 3. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jak ocenia Pan(i) swoje szanse na znalezienie 
pracy?”. ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Analizuj c dane zawarte w tabeli 3. nale y zauwa y , i  m odzie  pocho-
dz ca ze wsi popegeerowskiej w wi kszym stopniu (60,34%) ni  ogó  
(45,62%) ocenia, i  ma ma e szanse na znalezienie zatrudnienia. Ponadto 
prawie dwa razy wi cej ankietowanych (20,04%), w relacji do wszystkich 
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badanych osób (11,06%), stwierdzi o, i  ma bardzo ma e szanse na znale-
zienie zatrudnienia, a tylko 6% osób mieszkaj cych na dawnych obszarach 
wiejskiej gospodarki uspo ecznionej uzna o, i  ma du e szanse (wobec 17% 
wszystkich badanych).

W wietle otrzymanych rezultatów interesuj c  kwesti  jest przedstawie-
nie struktury odpowiedzi m odzie y wsi popegeerowskiej na pytanie: „Czy 
obecnie poszukuje Pan(i) pracy?” (rysunek 5).

Nie

86,34%

Tak

13,66%

Rys. 5. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy obecnie poszukuje Pan(i) pracy?”. ród o: 
opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Jak wynika z deklaracji m odzie y wiejskiej mieszkaj cej na dawnych 
terenach popegeerowskich, zilustrowanych na rysunku 5, zdecydowana wi k-
szo  respondentów nie szuka a pracy, a tylko oko o 13,7% odpowiedzia o, 
i  obecnie stara si  znale  zatrudnienie. W tym kontek cie niezmierne 
istotne jest poznanie powodów, dla których respondenci nie podejmuj  
dzia a  zwi zanych z poszukiwaniem pracy. Struktura odpowiedzi zosta a 
przedstawiona w tabeli 4.

Wyszczególnienie
Odpowiedzi 

w %

Nie chc  pracowa 5,32 

Nie pracuj  ze wzgl dów rodzinnych 2,37 

Nie pracuj  ze wzgl dów zdrowotnych 1,49 

Pracuj  i nie chc  zmienia  obecnej pracy 15,32 

Wiem, e i tak nie znajd  pracy 23,43 

Ucz  si  i nie wiem, co dalej b d  robi 49,32 

Obecnie prowadz  dzia alno  i nie ma potrzeby z niej rezygnowa 2,30 

Inne 0,45 

Tab. 4. Powody nieposzukiwania pracy przez m odzie  pochodz ca z dawnych terenów 
popegeerowskich. ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 
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G ównym powodem braku aktywno ci w poszukiwaniu pracy przez m o-
dzie  popegeerowsk  jest to, i  prawie po owa ankietowanych (49,32%) 
uczy a si  i nie wiedzia a, co dalej b dzie robi . Jednak ciekaw  kwesti  
jest fakt, i  drugim powodem braku podejmowania dzia a  stymuluj cych 
znalezienie zatrudnienia w ród ludzi m odych mieszkaj cych na obsza-
rach popegeerowskich jest prze wiadczenie o niemo no ci jej znalezienia 
(23,42%). Dokonuj c dalszej analizy uwarunkowa  braku aktywno ci m o-
dzie y wsi popegeerowskiej w poszukiwaniu pracy, nale y stwierdzi , i  m o-
dzie  wskaza a nast puj ce powody: pracuj  i nie chc  zmienia  obecnej 
pracy (15,32%), nie chc  pracowa  (5,32%), obecnie prowadz  dzia alno  
i nie ma potrzeby z niej rezygnowa  (2,30%), nie mog  podj  pracy ze 
wzgl dów rodzinnych (2,37%) b d  te  zdrowotnych (1,49%). Ankietowani 
równie  mieli okazj  przedstawi  inne przyczyny, które wp yn y na decyzj  
o niepodejmowaniu dzia a  ukierunkowanych na poszukiwanie zatrudnienia. 
W ród najcz ciej powtarzaj cych si  powodów by y nast puj ce: „obecnie 
przygotowuj  si  do za o enia w asnego przedsi biorstwa”, „jestem w ci y”, 
„wychowuj  dziecko” oraz „otrzyma em wezwanie do wojska”. 

Oprócz badania przyczyn warunkuj cych brak aktywno ci w poszukiwa-
niu pracy przez m odzie  wiejsk  warto dokona  analizy struktury odpo-
wiedzi respondentów, którzy podczas badania poszukiwali zatrudnienia. 
W tym celu poproszono ankietowanych o okre lenie miejsca, gdzie poszu-
kuj  pracy (tabela 5). 

Miejsce poszukiwania Odpowiedzi w %

W miejscu zamieszkania i okolicach 83,52

Na terenie ca ej Polski 7,75

Poza granicami kraju 6,23

Inne 2,50

Tab. 5. Miejsca poszukiwania pracy. ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  
ankietowych.

Wi kszo  respondentów (83,52%) zadeklarowa a, i  szuka zatrudnienia 
w miejscu zamieszkania i jego okolicach, 7,75% m odzie y odpowiedzia o, 
i  poszukuje zatrudnienia na terenie ca ej Polski, za  6,23% szuka pracy 
poza granicami kraju. W tym miejscu nale y doda , i  m odzie  wiejska 
pochodz ca z terenów popegeerowskich charakteryzuje si  mniejsz  
(55,28%) sk onno ci  do podejmowania dzia a  zwi kszaj cych szanse na 
znalezienie zatrudnienia (podwy szanie posiadanych kwalifikacji na kursach 
specjalistycznych, studiach podyplomowych itp.) ni  ogó  badanej populacji 
(71,34%). Ponadto niepokoi fakt, i  prawie 25% ankietowanych, wobec 
8,77% dla ca ej populacji, nie mog a podj  adnych dzia a  z powodu 
braku pieni dzy. 

Ostatni  cz ci  bada  by a ocena stopnia dzia alno ci instytucji pa -
stwowych odpowiedzialnych za tworzenie nowych miejsc pracy. Jak wynika 
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z rysunku 6, najwi cej respondentów (25,52%) zadeklarowa o, i  pa stwo 
powinno wspiera  tworzenie nowych miejsc pracy, g ównie poprzez wyp a-
canie wszystkim bezrobotnym zasi ków, bez wzgl du na czas pozostawania 
danej osoby bez pracy. Spo ród ankietowanych 23,7% oczekuje pomocy od 
pa stwa odzwierciedlonej w tworzeniu programów stymuluj cych powsta-
wanie i rozwój nowych przedsi biorstw, 19,93% badanych za takie dzia ania 
uwa a o obni enie podatków dla przedsi biorców i ludno ci. W dalszej 
kolejno ci badana populacja wskaza a na wprowadzenie nowych ulg podat-
kowych, a tak e podwy szenie zasi ków. Ankietowani równie  w tym pyta-
niu mieli mo liwo  wskazania w asnych opinii dotycz cy dzia alno ci pro-
zatrudnieniowej instytucji pa stwowych. Niespe na 3% osób odpowiedzia o, 
i  oczekuje od pa stwa wskazania konkretnego miejsca pracy. 

Wspierać rozwój nowych przedsiębiorstw

Wypłacać wszystkim bezrobotnym zasiłki

Obniżyć podatki dla przedsiębiorstw i ludności

Wprowadzić nowe ulgi podatkowe

Podwyższyć zasiłki

Trudno powiedzieć

Inne

0 10 20

2,69

12,31

19,93

23,70

25,52

30%

8,75

7,10

Rys. 6. Oczekiwane rodzaje pomocy od pa stwa w znalezieniu pracy w opinii respondentów. 
ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Odnosz c uzyskane rezultaty do deklaracji ogó u, nale y zauwa y , i  
ponad 40% ankietowanych zadeklarowa o, i  pa stwo powinno wspiera  
tworzenie nowych miejsc pracy, g ównie poprzez programy stymuluj ce 
rozwój i funkcjonowanie przedsi biorstw, a tak e obni y  podatki dla przed-
si biorców i ludno ci (22,11%). Tylko nieliczna grupa (5%) uzna a wyp a-
canie przez pa stwo zasi ków dla wszystkich bezrobotnych za g ówn  deter-
minant  aktywizacji zawodowej mieszka ców wsi. 

4. Zako czenie

Reasumuj c, nale y stwierdzi , i  m odzie  pochodz ca z terenów pope-
geerowskich charakteryzuje si  znacznie mniejsz  sk onno ci  do podejmo-
wania dzia a  przedsi biorczych ni  ogó  m odzie y wiejskiej. Wi kszo  
respondentów nie chce zak ada  w asnej dzia alno ci gospodarczej. Uwa a, 
i  ma nik e szanse na znalezienie zatrudnienia, a tak e posiada niski poziom 
potencja u aktywno ci proprzedsi biorczej.
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Powy sze preferencje i przekonania m odzie y wsi popegeerowskiej doty-
cz ce braku szans na znalezienie zatrudnienia, niech ci do za o enia w a-
snego przedsi biorstwa, niskiej oceny posiadanych cech i warto ci proprzed-
si biorczych mog  wiadczy  o dziedziczeniu w pewnym stopniu tzw. 
wyuczonej bezradno ci, która w dalszej konsekwencji mo e przyczyni  si  
do braku podejmowania jakiejkolwiek aktywno ci przedsi biorczej i prowa-
dzi  do marginalizacji spo eczno-ekonomicznej badanej populacji. 
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