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Przedsiêbiorczo�æ a wyzwania globalizacji

Zagadnienie przedsiêbiorczo�ci jest wspó³cze�nie bardzo wa¿nym elementem rozwa¿añ w na-
ukach spo³ecznych. Znaczenie przedsiêbiorczo�ci ro�nie wraz z rozwojem procesów okre�la-
nych ogólnie mianem globalizacji. Jak podkre�laj¹ M.K. Nowakowski i J.J. Wajszczuk, to
zjawisko ma charakter wielowymiarowy i ujawnia siê w wielu dziedzinach ¿ycia1 . Z punktu
widzenia przedsiêbiorczo�ci, podstawowe trendy, na które nale¿y zwróciæ uwagê, to: rozwój
technologiczny, znoszenie barier przep³ywu kapita³u, zwiêkszanie dostêpu do rynku globalnego
oraz wzrost mobilno�ci pracobiorców. Niebagatelne znaczenie ma równie¿ sfera kulturowa,
która objawia siê zmian¹ upowszechnianych systemów warto�ci i wzorców postêpowania.

Z globalizacji wynika jeden podstawowy skutek determinuj¹cy funkcjonowanie jednostek
i organizacji: wzrasta burzliwo�æ otoczenia, a co za tym idzie � ro�nie niepewno�æ. Wyzwania
wynikaj¹ce z globalizacji wymienia np. J. Machaczka. Stwierdza on, ¿e skuteczne funkcjono-
wanie w zglobalizowanym otoczeniu wymaga takich cech, jak: innowacyjno�æ, elastyczno�æ
i dynamika2. J. Penc dodaje, ¿e globalizacja wyzwala presjê na szybko�æ i efektywno�æ wpro-
wadzania nowych rozwi¹zañ3. Z ca³¹ pewno�ci¹ mo¿na wiêc powtórzyæ �mia³y pogl¹d S. Ka-
siewicza, ¿e wspó³cze�nie ujawniaj¹ siê nowe formu³y konkurowania, co przek³ada siê na zmianê
celów, strategii ich osi¹gania i mierników dzia³ania4. Przedsiêbiorczo�æ mo¿na zatem uwa¿aæ
za odpowied� organizacji i jednostek na wyzwania wynikaj¹ce z globalizacji.

Przedsiêbiorczo�æ jako zjawisko spo³eczno-gospodarcze

Traktowanie przedsiêbiorczo�ci jako podstawowego czynnika podnosz¹cego konkurencyjno�æ
organizacji i jednostek wymaga u�ci�lenia. Chodzi przede wszystkim o zrozumienie natury przed-
siêbiorczo�ci oraz o przyjêcie czytelnej jej definicji. Jak wa¿ne jest to zadanie, przekonuje
M. Bratnicki, który wierzy, ¿e zrozumienie natury przedsiêbiorczo�ci daje nowe spojrzenie na
naturê cz³owieka i jego potencja³ odnowy spo³eczno-ekonomicznej5 .

1 M.K. Nowakowski, J.J. Wajszczuk, Globalizacja i biznes. Powrót do �róde³ i warto�ci, �Organizacja
i Kierowanie�, 4/2003, s. 58.
2 J. Machaczka, Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe, �Przegl¹d Organizacji�, 12/2004, s. 10.
3 J. Penc, Zarz¹dzanie w Nowej Ekonomii, �Przegl¹d Organizacji�, 11/2001, s. 10.
4 S. Kasiewicz, Klasyfikacja wska�ników oceny zarz¹dzania wspó³czesnym przedsiêbiorstwem, �Organi-
zacja i Kierowanie�, 3/1999, s. 25.
5 M. Bratnicki, Refleksje teoretyka nad przedsiêbiorczo�ci¹ i przedsiêbiorcami wspó³czesnego biznesu,
�Przegl¹d Organizacji�, 5/2001, s. 9.



66

W literaturze ekonomicznej pojawiaj¹ siê liczne przyk³ady definicji. Wed³ug niektórych au-
torów przedsiêbiorczo�æ nale¿y rozumieæ jako zachodz¹cy w organizacjach proces �tworzenia
nowej warto�ci, dokonuj¹cy siê przez po�wiêcanie niezbêdnego czasu i wysi³ku oraz podejmo-
wanie finansowego, psychicznego i spo³ecznego ryzyka, który powoduje otrzymywanie rezul-
tatów w postaci zysku pieniê¿nego oraz poczucia osobistej satysfakcji i niezale¿no�ci�.6

M. Bratnicki wyra¿a podobn¹ opiniê, podkre�laj¹c, ¿e przedsiêbiorczo�æ przejawia siê inicjo-
waniem oraz aktywnym i kreatywnym rozwijaniem przedsiêwziêæ.7

W innym ujêciu przedsiêbiorczo�æ to cecha osobowo�ci �polegaj¹ca na zdolno�ci i chêci
ponoszenia ryzyka, sk³onno�ci do zachowañ innowacyjnych, oraz podejmowanie dzia³añ w ce-
lu wykorzystania nadarzaj¹cych siê szans i okazji�.8 Zwolennikami definiowania przedsiêbior-
czo�ci w ten w³a�nie sposób s¹: T. Zale�kiewicz9, B. Ko¿uch10 i J. Targalski11. Spojrzenie to
uzupe³nia A. Francik. Zgadza siê ona, ¿e w rzeczywisto�ci przedsiêbiorczo�æ jest funkcj¹ cech
osobowo�ciowych, ale jednocze�nie wyra¿a siê jako pewien sposób bycia lub zachowania siê
cz³owieka12. P.F. Drucker mówi, ¿e przedsiêbiorczo�æ �jest raczej sposobem postêpowania ni¿
cech¹ osobowo�ci�13. Ten sposób dzia³ania charakteryzuje M. Bratnicki, wskazuj¹c na takie
cechy, jak ukierunkowanie na rozwój, kreatywno�æ czy umiejêtno�æ funkcjonowania w warunkach
niepewno�ci14. Równie¿ T. Listwan dostrzega takie przejawy przedsiêbiorczo�ci, jak elastycz-
no�æ i kreatywno�æ15. B. Ko¿uch dodaje w swoich rozwa¿aniach, ¿e dzia³anie przedsiêbiorcze
ukierunkowane jest przede wszystkim na rozwój16. Niektórzy naukowcy nadaj¹ omawianemu
zjawisku wrêcz mistyczny charakter, definiuj¹c je jako �zdolno�æ do kreowania i budowania
wizji czego� z praktycznie niczego�17. Z kolei S. Kwiatkowski traktuje przedsiêbiorczo�æ znacznie

6 R.D. Hisrich, M.P. Peters, Enterpreneurship: Starting, Developing and Managing a New Venture,
Irwin-McGraw-Hill, Chicago 1998, s. 9 [za:] T. Zale�kiewicz, Przedsiêbiorczo�æ i podejmowanie ryzyka

[w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2004,
s. 307. Zob. tak¿e: T. Kra�nicka, Wokó³ pojêcia przedsiêbiorczo�ci, �Przegl¹d Organizacji�, 6/2002, s. 15.
7 M. Bratnicki, Przedsiêbiorczo�æ i dynamika organizacji, �Organizacja i Kierowanie�, 2/2001, s. 4.
8 Por. J. Sawicka, Psychospo³eczne uwarunkowania przedsiêbiorczo�ci kobiet [w:] Aktywizacja zawodo-

wa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiêbiorczo�ci, SGGW, Warszawa 1998, t. 2 [za:] B. Ko-
¿uch, Zachowania przedsiêbiorcze ma³ych firm [w:] Przedsiêbiorczo�æ i rozwój ma³ych i �rednich przed-

siêbiorstw w XXI wieku, B. Piasecki (red.), U£, £ód� 2002, s. 239.
9 T. Zale�kiewicz, Przedsiêbiorczo�æ i podejmowanie ryzyka, op. cit., s. 308.
10 B. Ko¿uch, Pojêcie i istota przedsiêbiorczo�ci [w:] Praktyczne problemy przedsiêbiorczo�ci, H. Wno-
rowski i A. Letkiewicz (red.), Wyd. Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Bia³ystok 2001, s. 10 i 11.
11 J. Targalski, Przedsiêbiorczo�æ i zarz¹dzanie, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2003, s. 7.
12 A. Francik, Przedsiêbiorczo�æ a innowacje, �Zeszyty Naukowe�, 444, AE, Kraków 1994, s. 15.
13 P.F. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiêbiorczo�æ, EMKA, Warszawa 2004, s. 28.
14 M. Bratnicki, Przedsiêbiorczo�æ i przedsiêbiorcy wspó³czesnych organizacji, AE, Katowice 2002, s. 60.
15 T. Listwan, Wp³yw potencja³u kompetencyjnego mened¿erów na jako�æ kapita³u ludzkiego [w:] Kapita³

ludzki a kszta³towanie przedsiêbiorczo�ci, M. Juchnowicz (red.), Poltext, Warszawa 2004, s. 201.
16 B. Ko¿uch, Pojêcie i istota przedsiêbiorczo�ci, op. cit., s. 17.
17 J.A. Timmons, Growing up big: Entrepreneurship and the Creation of High-Potential Ventures [w:]
The Art and Science of Entrepreneurship, D.L. Sexton, R.W. Smilor (red.), Ballinger Pub. Comp., Cam-
bridge 1986, s. 223. Zob. tak¿e: J.A. Timmons, New Venture Creation, Homewood, Irwin 1994, s. 7 i 8
[za:] D.F. Kuratko, R.M. Hodgetts, Entrepreneurship. A contemporary approach, Dryden Press, Orlando
1998, s. 32.
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bardziej racjonalnie, stwierdzaj¹c, ¿e jest to pogoñ za szans¹ rynkow¹18. Podobnie A.J. DuBrin,
przejawy przedsiêbiorczo�ci widzi w gotowo�ci podejmowania ryzyka i innowacyjno�ci19.

Ostatnia grupa definicji odwo³uje siê do p³aszczyzny organizacyjnej. W tym kontek�cie M. Pa-
cholski i A. S³aboñ okre�laj¹ przedsiêbiorczo�æ jako dzia³alno�æ gospodarcz¹, któr¹ charakte-
ryzuje innowacyjno�æ i kreowanie warto�ci dodanej20. Takie cechy, zdaniem J. Lichtarskiego,
pozwalaj¹ przedsiêbiorstwu na efektywne i skuteczne podejmowanie inicjatyw gospodarczych21.
O przedsiêbiorczo�ci organizacji mówi wprost W. Adamczyk, wymieniaj¹c przy okazji dwa
przejawy tego zjawiska: innowacyjno�æ i efektywno�æ22. Ciekawe ujêcie przedsiêbiorczo�ci
organizacyjnej proponuje M. Bratnicki, okre�laj¹c j¹ jako �zespalanie tworzenia szans, zmiany,
elastyczno�ci, zró¿nicowania, konkurencji z wykorzystywaniem szans, stabilno�ci¹, porz¹d-
kiem, integracj¹, wspó³prac¹�23.

Podsumowuj¹c rozwa¿ania przybli¿aj¹ce naturê przedsiêbiorczo�ci, nale¿y stwierdziæ, ¿e
� niezale¿nie od przyjêtej perspektywy (indywidualnej czy organizacyjnej) � przedsiêbiorczo�æ
mo¿na zdefiniowaæ jako trwa³¹ kompetencjê, przejawiaj¹c¹ siê dynamicznym reagowaniem na
zjawiska pojawiaj¹ce siê w otoczeniu i przynosz¹c¹ efekty w postaci przej�cia na wy¿szy poziom
rozwoju.

Przedsiêbiorczo�æ jako zjawisko interdyscyplinarne i wynikaj¹ce st¹d uwagi metodologiczne

Przedstawiony wy¿ej obraz przedsiêbiorczo�ci nie jest jednolity. Wiêkszo�æ autorów zgadza
siê co do wynikaj¹cych z niej zachowañ, tj. aktywno�ci, innowacyjno�ci, elastyczno�ci, podej-
mowania ryzyka, wykorzystywania szans czy te¿ ukierunkowania na sukces. Jednak przedsiê-
biorczo�æ jako zjawisko ujawnia siê w tak wielu obszarach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, ¿e
zbudowanie jednolitej definicji jest bardzo trudne, a mo¿e nawet niemo¿liwe. Zatem warte
przytoczenia s¹ takie ujêcia przedsiêbiorczo�ci, które podkre�laj¹ ow¹ interdyscyplinarno�æ.
W. Janasz proponuje, aby okre�laæ przedsiêbiorczo�æ mianem �kategorii wielowymiarowej,
która wielokrotnie i przy pomocy ró¿nych zmiennych jest wyja�niana�24.

Z takiego ujêcia przedsiêbiorczo�ci wynika wprost sugestia odnosz¹ca siê do procedury ba-
dawczej. Prawid³owe wyja�nienie zjawiska przedsiêbiorczo�ci wymaga korzystania z dorobku
kilku dyscyplin naukowych: ekonomii, socjologii i psychologii. Mo¿na odwo³aæ siê tak¿e do
� w pewnym sensie wykrystalizowanego ju¿ wspó³cze�nie � podej�cia wynikaj¹cego z nauk
o zarz¹dzaniu, mimo ¿e nie jest to jeszcze samodzielna dyscyplina nauki.

Mo¿na wiêc mówiæ o czterech podstawowych p³aszczyznach badawczych zjawiska przed-
siêbiorczo�ci: ekonomicznej, organizacyjnej, spo³ecznej (kulturowej) oraz psychologicznej.

18 S. Kwiatkowski, Perspektywy przedsiêbiorczo�ci w XXI wieku [w:] Przedsiêbiorczo�æ i rozwój ma³ych

i �rednich przedsiêbiorstw w XXI wieku, B. Piasecki (red.), op. cit., s. 255.
19 A.J. DuBrin, Praktyczna psychologia zarz¹dzania, PWN, Warszawa 1979, s. 501.
20 M. Pacholski, A. S³aboñ, S³ownik pojêæ socjologicznych, AE, Kraków 1997, s. 143.
21 Podstawy nauki o przedsiêbiorstwie, J. Lichtarski (red.), AE, Wroc³aw 1999, s. 16.
22 W. Adamczyk, Przedsiêbiorczo�æ. Próba definicji, �Przegl¹d Organizacji�, 9/1996, s. 27.
23 M. Bratnicki, Mitologia przedsiêbiorczo�ci organizacyjnej, �Przegl¹d Organizacji�, 5/2003, s. 6.
24 W. Janasz, Przedsiêbiorczo�æ w �wietle uwarunkowañ dzia³alno�ci gospodarczej [w:] Innowacje w roz-

woju przedsiêbiorczo�ci w procesie innowacji, W. Janasz (red.), Difin, Warszawa 2004, s. 28.
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Wymiar ekonomiczny

Wymiar psychologiczny

Wymiar organizacyjnyWymiar spo³eczny

Ryc. 1. Cztery wymiary przedsiêbiorczo�ci

�ród³o: opracowanie w³asne

Pierwsze � ekonomiczne ujêcie przedsiêbiorczo�ci odnosi siê do zjawisk zwi¹zanych z roz-
wojem sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (MSP). Przedsiêbiorczo�æ jest tutaj rozumiana
jako proces rozpoczynania i prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. Pytania badawcze, które
mog¹ siê pojawiaæ w ramach tego obszaru, dotycz¹:
� czynników zewnêtrznych determinuj¹cych rozwój ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw;
� roli sektora MSP w gospodarce kraju czy globalnej (m.in. udzia³ w produkcji danego kraju,

znaczenie na rynku pracy);
� procesu kszta³towania siê relacji miêdzy organizacjami ró¿nego typu w zakresie tworzenia

siê i rozwoju klastrów innowacyjno�ci;
� zmiany strukturalne w sektorze MSP, wynikaj¹ce m.in. z absorpcji efektów rozwoju techno-

logicznego oraz wykorzystania nowoczesnych metod zarz¹dzania;
� terytorialnego zró¿nicowania natê¿enia przedsiêbiorczo�ci.

Ujêcie ekonomiczne daje mo¿liwo�æ �ledzenia zmian sektora MSP. Badania w tym zakresie
opieraj¹ siê najczê�ciej na danych statystycznych, a tak¿e ankietach, które dostarczaj¹ przede
wszystkim danych ilo�ciowych.

W innej perspektywie, organizacyjnej, ujmuje siê przedsiêbiorczo�æ jako proces zachodz¹cy
wewn¹trz organizacji, który ogólnie okre�lany jest tak¿e jako zarz¹dzanie przedsiêbiorcze.
Termin taki pojawia siê w literaturze, w wypowiedziach niektórych naukowców. O zarz¹dzaniu
przedsiêbiorczym pisze J.D. Antoszkiewicz, zwracaj¹c uwagê na pewne newralgiczne jego
obszary, takie jak: klimat pracy, kultura organizacyjna, rozwój personelu czy niwelowanie ba-
rier rozwoju25. Przedsiêbiorczo�æ w kontek�cie organizacyjnym pojawia siê tak¿e w wypowie-
dziach J. Machaczki i J. Targalskiego. Jest ono rozumiane szerzej ni¿ samo zarz¹dzanie. Pierwszy
z wymienionych autorów stwierdza bowiem, ¿e dzia³anie przedsiêbiorcze obejmuje zarz¹dza-
nie przedsiêbiorstwem26, a drugi w ramach procesu przedsiêbiorczego wymienia w³a�nie zarz¹-
dzanie przedsiêbiorstwem27. Mog¹ siê tutaj pojawiæ obszary badawcze, zwi¹zane z takimi
zagadnieniami, jak:
� uwarunkowania przywództwa i kszta³towanie relacji wp³ywu (oraz zakres decentralizacji

w³adzy);

25 Por. J.D. Antoszkiewicz, Przedsiêbiorczo�æ w nowej roli [w:] Przedsiêbiorczo�æ i rozwój ma³ych i �red-

nich przedsiêbiorstw w XXI wieku, B. Piasecki (red.), op. cit., s. 48 i 49.
26 J. Machaczka, Zarz¹dzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków
1998, s. 48.
27 Przedsiêbiorczo�æ a lokalny rozwój gospodarczy, J. Targalski (red.), AE, Kraków 1999, s. 135.
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� rola wizji, planowania strategicznego i my�lenia strategicznego w rozwoju organizacji;
� efektywno�æ i skuteczno�æ procesu zarz¹dzania;
� kszta³towanie i rozwój personelu;
� mechanizmy motywowania personelu;
� proces innowacji i zmiany organizacyjnej oraz determinanty uelastyczniaj¹ce reakcjê orga-

nizacji na zmiany w turbulentnym otoczeniu.
Omówiony obszar badañ empirycznych wymaga przeprowadzania ankiet i wywiadów. Mo¿-

liwe jest te¿ stosowanie innych metod zbierania danych, np. obserwacji. Niektóre typy danych
ilo�ciowych mo¿na pozyskiwaæ z dokumentów wewnêtrznych organizacji (zw³aszcza je�li chodzi
o badanie efektów zarz¹dzania, takich jak zysk, obrót, wielko�æ zatrudnienia, zad³u¿enie).
Pozwala to na �ledzenie procesu zarz¹dzania jednostk¹ gospodarcz¹ i uzyskanych jego efektów.

Bliskie organizacyjnemu jest ujêcie spo³eczne przedsiêbiorczo�ci. Wychodzi ono jednak poza
granice organizacji. Przedsiêbiorczo�æ ujawnia siê tak¿e w sferze relacji miêdzyludzkich i w sfe-
rze kulturowej. Tego typu zjawisko ma charakter powszechny i nie mo¿e byæ zawê¿one do
obszaru pojedynczej jednostki gospodarczej. Szczególnie pomocn¹ dziedzin¹ nauki jest w tym
wypadku socjologia. W ujêciu socjologicznym przedsiêbiorczo�æ traktowana jest jako pewien
specyficzny sposób zachowania siê cz³owieka, który warunkowany jest czynnikami spo³eczny-
mi, jak: pochodzenie, status ekonomiczny, p³eæ, wiek. Mo¿na te¿ mówiæ o przyjmowaniu pew-
nej roli spo³ecznej, która cechuje siê w³a�nie przedsiêbiorczo�ci¹. Zatem w krêgu zainteresowañ
badaczy znajdzie siê tak¿e identyfikacja elementów tej roli (zbioru oczekiwanych spo³ecznie
zachowañ danej osoby), i to niekoniecznie tylko w kontek�cie gospodarczym. Oczywi�cie, wa¿na
pozostaje ca³a sfera kulturowa, a szczególnie wzorce my�lenia i postêpowania oraz relacje miê-
dzyludzkie. W zwi¹zku z tym mo¿na pokusiæ siê o zaproponowanie przyk³adowych zagadnieñ
interesuj¹cych dla badacza. Oto one:
� rola spo³eczna przedsiêbiorcy w �rodowisku lokalnym (w tym zagadnienia etyki przedsiê-

biorczo�ci i odpowiedzialno�ci spo³ecznej);
� identyfikacja czynników spo³ecznych determinuj¹cych postawê przedsiêbiorcz¹ danego cz³o-

wieka;
� okre�lenie roli przedsiêbiorcy (osoby przedsiêbiorczej) oraz sk³adników buduj¹cych te rolê

(okre�lone zachowania, obowi¹zki i uprawnienia);
� uwarunkowania przedsiêbiorczo�ci grupowej (wyznaczanie celów grupowych, zdobywanie

pozycji lidera; kszta³towanie wzorców, postaw, wiêzi spo³ecznych);
� proces budowania klimatu wspieraj¹cego przedsiêbiorczo�æ (szczególnie chodzi o identyfi-

kacjê barier wspó³pracy i komunikacji).
Metody stosowane do badania kontekstu spo³ecznego i kulturowego przedsiêbiorczo�ci po-

krywaj¹ siê z wiêkszo�ci¹ wymienionych wy¿ej (ankiety, wywiady, obserwacje). Dziêki takie-
mu spojrzeniu na przedsiêbiorczo�æ mo¿na odpowiedzieæ w du¿ej mierze na pytanie, co
determinuje przedsiêbiorczo�æ organizacji oraz przedsiêbiorczo�æ indywidualn¹.

Ujêcie psychologiczne przedsiêbiorczo�ci odnosi siê w³a�nie do problematyki przedsiêbior-
czo�ci indywidualnej. W³a�ciw¹ do wyja�niania tego zagadnienia dziedzin¹ nauki jest psycho-
logia. Przedsiêbiorczo�æ jest przez ni¹ traktowana jako atrybut osobowo�ci, czyli jej cecha.
W zwi¹zku z tym naukowcy staraj¹ siê okre�liæ ró¿nice miêdzy osobowo�ci¹ osoby przedsiê-
biorczej (najczê�ciej przedsiêbiorcy) a osobowo�ci¹ osób, które przedsiêbiorcze nie s¹. Problemy
badawcze, jakie mo¿na tutaj zaproponowaæ, mog¹ dotyczyæ takich obszarów, jak:
� kszta³towanie siê osobowo�ci przedsiêbiorczej (wp³yw czynników spo³ecznych i biologicznych);
� identyfikacja cech przedsiêbiorczych;
� prze³o¿enie siê cech osobowo�ci na okre�lone dzia³ania (w tym te o charakterze organiza-

cyjnym czy grupowym).

Przedsiêbiorczo�æ w badaniach empirycznych...



70

Ujêcie psychologiczne osobowo�ci mo¿e byæ badane za pomoc¹ metod kwestionariuszo-
wych czy obserwacji. Mo¿liwe jest wykorzystanie kwestionariuszy psychologicznych. Poznaje
siê w ten sposób proces kszta³towania siê zachowania danej osoby.

Niezale¿nie od tego, jaki wymiar przedsiêbiorczo�ci zostanie przyjêty w badaniu, warto
zwróciæ uwagê na pewien istotny fakt. Otó¿ podmiotem badania przedsiêbiorczo�ci s¹ najczê-
�ciej przedsiêbiorcy i prowadzone przez nich ma³e i �rednie firmy. Realizacja badañ w tej gru-
pie spo³ecznej jest bardzo trudna. Bariery wynikaj¹ przede wszystkim z postawy przedsiêbiorców.
Najczê�ciej nie s¹ oni zainteresowani udzia³em w badaniu, nieufnie podchodz¹ do ankieterów
i przygotowanych narzêdzi badawczych. S¹ te¿ zwykle na tyle poch³oniêci bie¿¹c¹ dzia³alno�ci¹
firmy, ¿e trudno oczekiwaæ, aby znale�li czas na wspó³pracê z instytucj¹ badawcz¹. Problem ten
jest w gruncie rzeczy najistotniejszy z punktu widzenia badañ empirycznych. Czêsto skutkuje
to konieczno�ci¹ stosowania próby celowej albo powa¿nymi trudno�ciami w zamkniêciu fazy
terenowej badania. Z punktu widzenia instytucji badawczych konieczne jest zatem podejmo-
wanie dzia³añ, które pozwalaj¹ zbudowaæ jak najliczniejsz¹ i mo¿liwie reprezentatywn¹ dla
badanej populacji grupê przedsiêbiorstw wspó³pracuj¹cych. Pozwala to zmniejszyæ nieufno�æ,
podnie�æ poziom zrozumienia potrzeb badawczych oraz zdecydowanie u³atwia prowadzenie
badañ empirycznych.

Przedsiêbiorczo�æ w wybranych projektach badawczych Instytutu Gospodarki WSIiZ

Efektywno�æ i powodzenie procesu badawczego, oprócz wiedzy merytorycznej autorów oraz
ich do�wiadczenia, wymaga wspó³cze�nie coraz wiêkszego wsparcia instytucjonalnego. Przy-
k³adem instytucji naukowo-badawczej jest Instytut Gospodarki � jednostka wyodrêbniona
w strukturze Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie. Podstawowym celem,
dla którego tego typu organizacja zosta³a utworzona, jest skoncentrowanie zasobów ludzkich
i sprzêtowych w ramach wyspecjalizowanej komórki. Uzyskuje siê dziêki temu zmniejszenie
barier logistycznych i finansowych, które niekiedy utrudniaj¹ prawid³ow¹ realizacjê badania.
Bardzo wa¿ny jest tak¿e rozwój zasobów ludzkich. Dziêki funkcjonowaniu w ramach interdy-
scyplinarnych zespo³ów badawczych osób o ró¿nym do�wiadczeniu badawczym uzyskuje siê
dwojakiego rodzaju pozytywne efekty. Po pierwsze � jest to wymiana wiedzy na temat metodo-
logii badawczych miêdzy przedstawicielami ró¿nych dyscyplin naukowych. Po drugie � nastê-
puje efektywny proces zdobywania wiedzy praktycznej osób mniej do�wiadczonych; jest to
swego rodzaj proces przyspieszenia przep³ywu wiedzy.

Instytut Gospodarki inicjuje i realizuje przedsiêwziêcia badawcze o ró¿norodnym zakresie
przedmiotowym. Jednym z istotnych zagadnieñ jest w³a�nie przedsiêbiorczo�æ. Warto zwróciæ
uwagê na niektóre z badañ po�wiêconych tej tematyce. Zostan¹ one omówione zgodnie z zapro-
ponowan¹ wcze�niej klasyfikacj¹ wymiarów przedsiêbiorczo�ci.

W ramach podej�cia ekonomicznego mo¿na rozwa¿aæ badanie po�wiêcone wykorzystaniu
koncepcji marketingowej i internetu w rozwoju przedsiêbiorstw z sektora MSP i � w niewiel-
kim stopniu � z sektora przedsiêbiorstw du¿ych. Zosta³o ono przeprowadzone na próbie 228
firm wybranych losowo. Zastosowany w badaniu kwestionariusz pozwala na budowanie dwóch
wymiarów identyfikuj¹cych sytuacjê przedsiêbiorstw. Pierwszy z tych wymiarów okre�la po-
tencja³ marketingowy firmy. Zwraca siê w nim uwagê na takie czynniki, jak: potencja³ rozwojo-
wy, innowacyjno�æ, badania marketingowe, atrakcyjno�æ sektora oraz pozycjê rynkow¹.
Podsumowuj¹c wyniki analizy, nale¿y stwierdziæ, ¿e miernik zastosowany w badanej próbie
uzyskuje warto�ci �rednie. Drugi wymiar odnosi siê do wykorzystania internetu. W jego sk³ad
wchodz¹ takie szczegó³owe mierniki, jak wykorzystanie IT, wsparcie internetowe, obs³uga
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on-line. Mimo do�æ powszechnego w badanych firmach dostêpu do internetu, jego wykorzystanie
w wiêkszo�ci firm jest s³abe, a wska�nik przyjmuje warto�ci na pograniczu �rednich i niskich.

Wyniki badañ umo¿liwiaj¹ konstrukcjê ogólnego, dwuwymiarowego modelu rozwojowego
MAR-INT, który grupuje przedsiêbiorstwa w dziewiêciu klasach. Uwzglêdniaj¹ one trzy po-
ziomy warto�ci mierników odpowiadaj¹cych obu wymiarom analizy (potencja³ marketingowy
i wykorzystanie internetu). Dalsza konsolidacja pozwala na okre�lenie trzech poziomów roz-
woju przedsiêbiorstw: 1. s³aby rozwój � co najmniej jeden wymiar przyjmuje warto�ci niskie,
a najwy¿ej jeden warto�ci �rednie; 2. wysoki rozwój � co najmniej jeden wymiar przyjmuje
warto�ci wysokie, a co najwy¿ej jeden warto�ci �rednie; 3. �redni rozwój � pozosta³e klasy
modelu.

Ryc. 2. Poziomy rozwoju przedsiêbiorstw w modelu MAR-INT

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Internet a zarz¹dzanie marketingowe. Uwarunkowania rozwoju
ma³ych i �rednich firm, S. �lusarczyk, R. Góra, J. Strojny (red.), Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania
w Rzeszowie, Rzeszów 2005, s. 157 i 158.

Stosunkowo nieliczna grupa badanych firm w znacz¹cym stopniu realizuje ju¿ w swojej polity-
ce rynkowej zasady wynikaj¹ce z filozofii zarz¹dzania marketingowego, jednocze�nie wykorzy-
stuj¹c w efektywny sposób narzêdzia internetowe, rozszerzaj¹c zakres obs³ugi klienta i podnosz¹c
jako�æ oferty. Najwiêksza grupa przedsiêbiorstw znajduje siê jednak na s³abym poziomie rozwoju.
Nie s¹ to firmy innowacyjne, ich potencja³ rozwojowy jest niewielki, a sektor (uwzglêdniaj¹c
lokalny czêsto zasiêg oddzia³ywania) � nieatrakcyjny. Takie firmy nie wykorzystuj¹ tak¿e internetu.
Przyczyny to bariery sprzêtowe i finansowe oraz brak odpowiedniej wiedzy.

Kolejne badanie przedsiêbiorczo�ci mo¿e byæ klasyfikowane w ramach ujêcia spo³eczno-

-kulturowego. Jednym z podstawowych problemów badawczych jest tutaj okre�lenie klimatu
wspó³pracy miêdzy przedstawicielami dwóch grup spo³ecznych: przedsiêbiorców i samorz¹-
dowców. W próbach badawczych znalaz³o siê 143 przedsiêbiorców z sektora MSP oraz przed-
stawiciele samorz¹dów lokalnych w 47 gminach. Badanie daje mo¿liwo�æ oceny otoczenia
lokalnego (w tym funkcjonowania samorz¹dów), a tak¿e okre�lenia wizerunku przedsiêbior-
ców oraz samorz¹dowców.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e przedsiêbiorcy gorzej oceniaj¹ samych siebie ni¿ samorz¹dowcy.
Warto�æ indeksów mierz¹cych wizerunek typowego przedsiêbiorcy wynios³a w�ród przedsiê-
biorców 61,1 pkt., a w�ród samorz¹dowców � 63,5 pkt. Znacznie wiêksze ró¿nice wystêpuj¹
w przypadku wizerunku typowego samorz¹dowca. Przedsiêbiorcy wystawiaj¹ oceny na po-
ziomie 52,3 pkt. Samorz¹dowcy s¹ dla siebie znacznie bardziej pob³a¿liwi, a warto�æ indeksu
wynosi 67,5 pkt.
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Ryc. 3. Wizerunek typowego przedsiêbiorcy i typowego samorz¹dowca

�ród³o: opracowanie w³asne

Respondenci w obu grupach spo³ecznych maj¹ tak¿e okazjê odnie�æ siê do sytuacji, w jakiej
funkcjonuje sektor MSP, a która jest kszta³towana przez czynniki lokalne. Przedsiêbiorcy i sa-
morz¹dowcy ró¿ni¹ siê opiniami co do stopnia wykorzystania instrumentów wspierania sektora
MSP przez samorz¹d gminny. W opinii przedsiêbiorców samorz¹d realizuje swoje zadania
w tym wzglêdzie w sposób niewystarczaj¹cy (41,2 pkt.). Samorz¹dowcy uwa¿aj¹ natomiast, ¿e
zadania te s¹ wykonywane prawid³owo, a wykorzystanie instrumentów jest na dobrym pozio-
mie (61 pkt.). Ocenie poddano tak¿e pracê lokalnych urzêdników. Rozbie¿no�ci w badaniu s¹
bardzo du¿e. Warto�æ miernika w�ród przedsiêbiorców wynios³a 47,8 pkt., a w�ród samorz¹-
dowców � a¿ 77,8 pkt.

Ryc. 4. Ocena lokalnych warunków funkcjonowania przedsiêbiorstw

�ród³o: opracowanie w³asne

Miêdzy obiema grupami spo³ecznymi istniej¹ znaczne ró¿nice w ocenie rzeczywisto�ci.
K³adzie siê to cieniem na klimat wspó³pracy samorz¹du lokalnego z sektorem MSP. Przedsiê-
biorcy nie s¹ zadowoleni z polityki samorz¹dów gminnych. Wymagania co do jako�ci wspó³-
pracy s¹ bardzo wysokie. Tymczasem borykaj¹cy siê z problemami bud¿etowymi i przepisami
urzêdnicy, w wielu przypadkach nie z w³asnej winy, nie s¹ w stanie im sprostaæ.
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Ostatnie badanie omówione w tym artykule wykorzystuje dwa pozosta³e ujêcia przedsiê-
biorczo�ci: organizacyjne i psychologiczne. Podstawowym problemem, którego wyja�nieniu
jest po�wiêcone niniejsze badanie, jest skuteczno�æ prze³o¿enia cech osobowo�ciowych przed-
siêbiorcy na funkcjonowanie organizacji. Kontekst psychologiczny jest budowany przez tzw.
teoriê cech, która le¿y u podstaw rozwa¿añ nad wymiarami osobowo�ci przedsiêbiorczej. Jed-
nocze�nie uwzglêdnia siê podej�cie sytuacyjne, gdy¿ zidentyfikowane cechy odnosi siê do kon-
kretnych obszarów zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.

Badanie zrealizowano na próbie badawczej licz¹cej 141 przedsiêbiorców z sektora MSP.
Kwestionariusz ankiety sk³ada³ siê z dwóch czê�ci. Pierwsza pozwala na skonstruowanie mode-
lu osobowo�ci przedsiêbiorczej, druga za� wskazuje wymiary organizacji przedsiêbiorczej.
Pomiar odbywa siê na trzech poziomach szczegó³owo�ci. Najbardziej ogólne mierniki charak-
teryzowane s¹ przez parametry (wymiary) przedsiêbiorczo�ci: 1. na poziomie indywidualnym
(osobowo�æ przedsiêbiorcza); 2. na poziomie organizacyjnym (dzia³anie przedsiêbiorcze).
Do wymiarów osobowo�ci przedsiêbiorczej zaliczono: potrzeby osi¹gniêæ, sterowno�æ wewnêtrzn¹
oraz zdolno�ci intelektualne. Wymiary dzia³ania przedsiêbiorczego obejmuj¹: my�lenie strate-
giczne, kulturê wspó³pracy oraz innowacyjno�æ. Wymiary osobowo�ci i dzia³ania przedsiêbior-
czego skonstruowano, opieraj¹c siê na analizie czynnikowej, jakiej poddano wska�niki, czyli
najbardziej szczegó³owe mierniki przedsiêbiorczo�ci. Dziêki analizie czynnikowej sta³o siê
mo¿liwe takie pogrupowanie tych wska�ników, aby jak najbardziej rzetelnie oddawa³y rzeczy-
wisty obraz przedsiêbiorczo�ci. Badanie pozwala zatem na pomiar natê¿enia przedsiêbiorczo-
�ci indywidualnej oraz przedsiêbiorczo�ci organizacyjnej na trzech poziomach szczegó³owo�ci.
Dodatkowo weryfikuje siê zwi¹zek miêdzy osobowo�ci¹ przedsiêbiorcy a przedsiêbiorczo�ci¹
prowadzonej przez niego firmy. Do tego celu wykorzystuje siê wska�nik korelacji Pearsona.

Ryc. 5. Ocena lokalnych warunków funkcjonowania przedsiêbiorstw

Uwaga. Warto�ci indeksów Osobowo�æ przedsiêbiorcza i Dzia³anie przedsiêbiorcze kszta³tuj¹ siê w prze-
dziale i∈〈0;100〉, a miar¹ zwi¹zku (mechanizmu transmisji) jest wspó³czynnik korelacji Pearsona r

xy
∈〈-1;1〉.

�ród³o: opracowanie w³asne

Wyniki badania pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e przedsiêbiorczo�æ indywidualna i organizacyjna
w badanych firmach kszta³tuje siê na poziomie �rednim. Widaæ tak¿e prze³o¿enie osobowo�ci
przedsiêbiorczej w³a�ciciela firmy na sposób funkcjonowania prowadzonej przez niego organi-
zacji. Uzyskana warto�æ korelacji na poziomie mierników ogólnych wynosi 0,43.

Oczywi�cie, podane w niniejszym artykule przyk³ady badañ nie obejmuj¹ ca³ego spektrum
przedsiêwziêæ inicjowanych przez Instytut Gospodarki WSIiZ. Na zakoñczenie mo¿na wspo-
mnieæ inne inicjatywy badawcze odnosz¹ce siê do przedsiêbiorczo�ci. Oto one:
� analiza potencja³u rozwojowego Podkarpacia (przedsiêbiorczo�æ traktowana jest jako jeden

z czynników rozwoju regionalnego);

Dzia³anie
przedsiêbiorcze

(59,0)

Mechanizm transmisji
(wp³ywu)

(0,43)

Osobowo�æ
przedsiêbiorcza

(66,2)
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� badanie osobowo�ci przedsiêbiorczej m³odzie¿y aktywnej politycznie;
� badanie wp³ywu instrumentów bud¿etowych samorz¹du gminnego na rozwój przedsiê-

biorczo�ci.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e przedsiêbiorczo�æ jest jednym z g³ównych tematów

badawczych Instytutu Gospodarki WSIiZ. Dziêki interdyscyplinarnemu podej�ciu do tego za-
gadnienia i wspó³pracy naukowców reprezentuj¹cych ró¿ne dziedziny nauki, sta³o siê mo¿liwe
badanie przedsiêbiorczo�ci przez pryzmat wszystkich ujêæ badawczych: ekonomicznego,
spo³ecznego, psychologicznego i organizacyjnego.
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The Entrepreneurship in Empirical Research

in the Institute of Economics of University

of Information Technology and Management in Rzeszów

In this article the analysis of the development of entrepreneurship in Podkarpackie Province
was presented. In the first part the author discusses the term �entrepreneurship�, which is ambi-
guous and has various definitions in specialist texts. Then he presents results of the survey
conducted among the entrepreneurs from the small & medium business sector, and he outlines
the subject of researches conducted by the Institute of Economics of University of Information
Technology and Management in Rzeszów.
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