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Wi kszo  doniesie  literaturowych z bada  nad wp ywem p ci na funkcjonowanie przedsi biorstw 

wskazuje na gorsze wyniki kobiet w tym obszarze – zarówno pod wzgl dem liczby kobiet w biznesie, 

jak i osi gni  firm prowadzonych przez kobiety. Badania te jednak cz sto nie uwzgl dniaj  ró nic 

w wielko ci pocz tkowej firm, nie bior  tak e pod uwag  celów i planów ich w a cicieli. W wielu 

wypadkach te ostatnie nie s  znane, analiza danych wtórnych uzyskiwanych z takich róde  jak urz dy 

statystyczne nie uwzgl dnia bowiem opinii, odczu , postrzegania, motywacji, co w du ym stopniu wp ywa 

na funkcjonowanie firm. Bior c pod uwag  przegl d literatury, zaproponowano model wp ywu p ci na 

dzia alno  gospodarcz . Postawiono trzy hipotezy badawcze, które poddano weryfikacji na podstawie 

bada  panelowych przeprowadzonych na 280 przedsi biorstwach (w roku 2009 i 2012) w ramach 

Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. 
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Most literature and empirical studies on the gender effect on the functioning of enterprises indicate 

underperformance of women in this area, both in terms of the number of women in business and the 

achievements of companies run by women. These studies, however, often do not take into account 

differences in the initial size of the companies or the objectives and plans of their owners. In many 

cases the latter are not known because the analysis of secondary data obtained from statistical offices 

does not cover feelings, perceptions, motivations which largely affect the functioning of companies. 

After a short literature review the model of the impact of gender on economic activity was proposed. 

Within this model, three hypotheses were verified on the basis of panel research conducted among 280 

enterprises (2009 and 2012) as part of the Pomeranian Economic Observatory. 
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1. Wprowadzenie

Wpisanie prostego has a women entrepreneurs lub women entrepreneurship 
w jednej z najwi kszych baz internetowych EBSCO wskazuje 483 artyku y 
opublikowane w czasopismach naukowych w latach 2010–2015 (dane z kwiet-
nia 2015 r. dotycz  publikacji pe notekstowych w czasopismach naukowych), 
z czego w dwóch g ównych czasopismach dotycz cych przedsi biorczo ci 
(Etnrepreneurship Theory and Practice oraz Journal of Business Venturing) 
opublikowano 71 artyku ów na ten temat. Nie jest to du a liczba, zwa ywszy 
na liczb  doniesie  medialnych, specjalne sesje tematyczne na konferencjach 
czy programy pomocowe, które maj  przyczyni  si  do zwi kszenia wykorzy-
stania zasobu, jakim s  kobiety w gospodarce. Nale y tak e zaznaczy , e 
istniej ce koncepcje teoretyczne dotycz ce przedsi biorczo ci nie t umacz  
ró nic, jakie wyst puj  w firmach prowadzonych przez przedsi biorców ró -
nej p ci, co wiadczy o konieczno ci podejmowania tego typu bada . Wiele 
ukazuj cych si  artyku ów dotyczy krajów rozwijaj cych si  (Indie, Peru, 
kraje Afryki, np. Nigeria, Tanzania) oraz takich, w których przedsi biorczo  
kobiet jest raczej dzia aniem marginalnym (kraje arabskie). Znaczna cz  
artyku ów opisuje finansowanie dzia alno ci przedsi biorczej oraz wsparcie, 
cz sto w postaci coachingu lub grup samopomocowych. W polskiej literaturze 
temat przedsi biorczo ci kobiet te  nie jest cz sto poruszany, chocia  mo na 
zaobserwowa  du o portali o charakterze wspieraj cym kobiety prowadz ce 
lub zamierzaj ce rozpocz  dzia alno  gospodarcz .

Przedsi biorczo , jak zreszt  wiele innych obszarów funkcjonowania, jest 
jednak ca y czas postrzegana jako zjawisko m skie, zarówno na wiecie, jak 
i w Polsce (np. Bullogh, 2013). Nie zmienia tego nawet fakt, e w Polsce 
udzia  kobiet przedsi biorczy  od wielu lat utrzymuje si  na jednym z naj-
wy szych poziomów w Europie, powstaj  artyku y na ten temat, powo ywane 
s  gremia i realizowane projekty, które t  przedsi biorczo  maj  wspiera . 
Z drugiej strony nie prowadzi si  bada  specjalnie po wi conych przedsi -
biorczo ci m czyzn jako odr bnej grupie, je eli ju  to wyst puje ona jako 
grupa porównawcza dla badanych kobiet (analiza artyku ów opublikowanych 
w dwóch czo owych periodykach wymienionych powy ej nie wykaza a prac 
po wi conych m czyznom przedsi biorcom). 

Brak artyku ów na temat przedsi biorczo ci m czyzn nie jest jednak 
niczym dziwnym, bowiem j zyk opisuj cy przedsi biorczo  jest zwi zany 
z typowo m skim wiatem. Stereotypowy przedsi biorca to osoba odwa na, 
sk onna ponosi  ryzyko, twarda, cz sto wyrachowana, bez reszty oddana 
swojej firmie, waleczna (Ahl, 2006). Jednocze nie, jak udowodni a Ahl 
w swojej prze omowej pracy na temat przedsi biorczo ci kobiet, stereotyp 
kobieco ci jest ewidentnie sprzeczny z dzia aniami podejmowanymi przez 
przedsi biorców. Niektóre wyniki bada  prowadzonych w ród kobiet przed-
si biorczy  pokrywaj  si  z tym stereotypowym postrzeganiem kobiet. I tak, 
kobieca przedsi biorczo  jest opisywana jako mniej dynamiczna i bardziej 
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nara ona na upadek (Verheul i Thurik, 2001), gorzej finansowana (Hart, 
Martiarena, Levie i Anyadike, 2011; Jennings i Brush, 2013), a same kobiety 
jako mniej przedsi biorcze (Marlow i McAdam, 2013). 

Analiza dotychczasowych bada  prowadzonych na temat przedsi bior-
czo ci kobiet sk ania do wskazani czterech g ównych ich nurtów: 1) stopnia 
zaanga owania kobiet i m czyzn w dzia ania przedsi biorcze; 2) ró nic 
w barierach, które napotyka ka da z tych grup, ze szczególnym uwzgl dnie-
niem róde  finansowania; 3) ró nic lub podobie stw w sposobie zarz dzania 
firm  i na koniec 4) ró nic lub podobie stw w uzyskiwanych efektach dzia a  
przedsi biorczych. Nale y zaznaczy , e czwarty z tych obszarów jest bezpo-
rednio zwi zany z trzeba pozosta ymi, st d te  jego eksploracja pozwala na 

szersze spojrzenie na zagadnienie dotycz ce ró nic i podobie stw, uwzgl d-
niaj ce tak e bariery, sposób zarz dzania firm  czy stopie  zaanga owania 
w jej dzia alno . W tabeli 1 zebrano g ówne w tki wyst puj ce w literatu-
rze, z komentarzem odnosz cym si  do zaobserwowanych ró nic pomi dzy 
kobietami a m czyznami w biznesie1. 

Obszar Ró nice pomi dzy kobietami i m czyznami w biznesie

Anga owania si  
w dzia alno  go -
spodarcz  

Kobiety w mniejszym stopniu anga uj  si  w ró ne formy przedsi -
biorczej aktywno ci – dotyczy to ca ego wiata (GEM) i dotyczy to 
kobiet na ka dym poziomie wykszta cenia, tak e przedsi biorczo ci 
akademickiej (Jennings i Brush, 2013). Udzia  kobiet w ogólnej licz-
bie przedsi biorców w 28 krajach UE wynosi 31%, w Polsce 34%, 
najwi cej w Liechtensteinie – 43% (European Commission, 2014)

Bariery, w tym 
finansowe

W gospodarkach rynkowych, w krajach demokratycznych kobiety 
do wiadczaj  takich samych barier ekonomicznych, natomiast w wi k-
szym stopniu do wiadczaj  barier instytucjonalnych, m.in. wynikaj cych 
z braku lub niedostatecznej liczby placówek opieku czych dla dzieci, 
ale tak e ze strony instytucji nieformalnych (tradycyjne podej cie do 
roli kobiety, postrzeganie przedsi biorczo ci jako zaj cia m skiego) 
(Aidis, Welter, Smallbone i Isakova, 2007) wynikaj cych z macierzy -
stwa (dost p do opieki nad dzie mi). Firmy prowadzone przez kobiety 
s  finansowane na ni szym poziomie (Jennings i Brush, 2013), co 
mo e wynika  z mniejszych mo liwo ci zabezpieczenia kredytu (Mura-
vyev, Talavera i Schafer, 2009; Sabarwal i Terrell, 2008), co mo e by  
efektem prowadzenia firm w us ugach, które nie s  kapita och onne 
(Verheul i Thurik, 2001), a niekoniecznie wynika  z dyskryminacji

Obierane strate-
gie, czy te  orga-
nizacja i praktyki 
zarz dcze w fir-
mach

Firmy kobiece cz ciej dzia aj  w us ugach, rzadziej w produkcji, cz -
ciej s  firmami prowadzonymi w domu, rzadziej eksportuj  (Jen-

nings i Brush, 2013; Kyu Soo Ha i Sang Bum Kim, 2013; European 
Commission, 2014)

Uzyskiwane efek-
ty dzia a  przed-
si biorczych

Firmy kobiece s  mniejsze pod wzgl dem zatrudnienia, przychodów 
(Sabarwal i Terrell, 2008) oraz kapita u (Muravyev, Talavera i Schafer, 
2009). Rosn  wolniej. Nie ma jednoznacznych bada  wskazuj cych na 
ni sze prawdopodobie stwo przetrwania tych firm (Sabarwal i Terrell, 
2008; Jennings i Brush, 2013; Kalnins i Williams, 2014) 

Tab. 1. G ówne w tki i spostrze enia dotycz ce ró nic pomi dzy kobietami a m czyznami 
w biznesie. ród o: opracowanie w asne.
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Przytoczone w tabeli informacje wskazuj  jednoznacznie na ró nice 
w przedsi biorczo ci kobiecej, w literaturze jednak mo na znale  tak e 
dowody na ich brak. I tak, badania nad ró nicami w wynikach, celach, obie-
ranych strategiach i praktykach zarz dzania pomi dzy kobietami i m czy-
znami (Chaganti i Parsuraman, 1996) wskaza y podobie stwa w zarz dzaniu, 
wzro cie zatrudnienia, zwrocie z aktywów, a jedyna ró nica dotyczy a ni -
szego poziomu sprzeda y. Z kolei Ahl (2006) zauwa y a, e ró nice pomi dzy 
przeci tnymi zachowaniami w ród przedsi biorców tej samej p ci s  wi ksze 
ni  ró nice pomi dzy przeci tnymi zachowaniami tych dwóch p ci. Opisany 
przez Sabarwal i Terrel (2008) przegl d bada  prowadzonych na du ych 
próbach badawczych tak e wskazuje na sprzeczne ich wyniki. 

Podsumowuj c przegl d pi miennictwa na temat przedsi biorczo ci 
kobiet, mo na przedstawi  ogólne wnioski. Wnioski te b d  dotyczy y 
jedynie bada , które ukazywa y wyniki firm prowadzonych przez kobiety. 
W pierwszej kolejno ci nale y postawi  pytanie o przedmiot podejmowa-
nych bada . Je eli wynik funkcjonowania firmy jest rozpatrywany jedynie 
jako warto  zysku, sprzeda y, dochodów, zatrudnienia itp., to pojawia si  
pytanie, dlaczego nie bierze si  pod uwag  wielko ci pocz tkowych – kobiety 
zak adaj  mniejsze firmy, anga uj  ni szy kapita , bardzo cz sto firmy funk-
cjonuj  w domu (Sabarwal i Terrell, 2008). Gorsze wyniki firmy nie powinny 
by  okre lane jedynie przez pryzmat osi ganych wielko ci (zysk, wielko  
sprzeda y, zatrudnienie), powinny natomiast uwzgl dnia  takie czynniki, jak 
wielko  pocz tkowa, kapita  zak adowy czy te  bran a, w której firma dzia a. 

Po drugie, nawet je eli prowadzone na du  skal  analizy statystyczne 
wprowadzaj  elementy kontroli takich zmiennych, jak bran a, wielko  
pocz tkowa, kapita  zak adowy, to analizy obejmuj  informacje podstawowe, 
zbierane masowo, które nie pozwalaj  wyci ga  jednoznacznych wniosków 
na temat motywacji do rozpocz cia dzia alno ci, motywacji wzrostowych, 
oczekiwa  dotycz ce przysz o ci, obieranych przez przedsi biorców celów 
itp. Takie informacje s  mo liwe do uzyskania jedynie poprzez badania 
terenowe i w a nie t  luk  badawcz  autor stara  si  wype ni .

Dodatkowe spostrze enie wynikaj ce z przegl du literatury jest takie, e 
badania nad przedsi biorczo ci  kobiet zazwyczaj s  prowadzone w a nie 
przez kobiety. Dlatego te  spostrze enie Marlow i Swail (2014) dotycz ce 
tworzenia si  swoistego getta empirycznego i teoretycznego jest bardzo na 
miejscu. Mo e to doprowadzi  do koncentracji bada  na obszarach, w któ-
rych wykazuje si  ró nice, a nie na g ównym nurcie bada , odnosz cym si  
do postrzegania okazji, rozpoczynania dzia alno ci itp. 

2. Przegl d literatury 

Niezale nie od wyników prowadzonych bada , które jak wykazano nie 
prowadz  do jednoznacznych wniosków, mo na spróbowa  znale  odpo-
wied  na pytanie: Je eli kobiece przedsi biorstwa/kobiety przedsi biorczy-
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nie ró ni  si  od tych prowadzonych przez m czyzn, to dlaczego? Wyja-
nienia tych ró nic mo na poszukiwa  w uwarunkowaniach wewn trznych 

(dotycz cych samej kobiety i rodowiska/rodziny, w której funkcjonuje), jak 
i zewn trznych (które mo na by odnie  do formalnych i nieformalnych 
instytucji). Na uwarunkowania wewn trzne wp ywa, przypisywana kobie-
cie przez spo ecze stwo, rola spo eczna wynikaj ca z macierzy stwa oraz 
opieki nad starszymi cz onkami rodziny (Complex Consulting Katarzyna 
Blicharska-Czubara, 2011). Rola ta determinuje motywacje za o ycielskie, 
cele obieranie w firmie i motywacje rozwojowe firm. Z kolei dzia ania 
podejmowane w firmie s  pochodn  motywacji kobiet. Do uwarunkowa  
wewn trznych mo na tak e do czy  ró nice psychologiczne, do których naj-
cz ciej zalicza si  ni szy poziom akceptowanego ryzyka (obszerny przegl d 
literatury na temat podej cia do ryzyka w zale no ci od p ci w: Brindley, 
2005), chocia  najnowsze badania temu przecz  (Maxfield, Shapiro, Gupta 
i Hass, 2010). 

Wa nym elementem uwarunkowa  wewn trznych s  motywacje w a ci-
cieli ma ych przedsi biorstw, w tym kobiet przedsi biorczy . Prowadzone 
w latach 90. badania wskazywa y przede wszystkim na wyst powanie takich 
motywów, jak: znudzenie prac , szklany sufit, brak mo liwo ci samorealizacji 
– który w przegl dzie na literaturowym sporz dzonym przez Orhan (2005) 
zaj  pierwsze miejsce zarówno w ród kobiet, jak i m czyzn. Kolejny ju  
si  ró ni – zdobycie pozycji, odpowiedni status i presti  to motywy m czyzn 
(Shane, Kolvereid i Westhead, 1991), natomiast ch  pomocy innym czy 
motywy spo eczne to z kolei domena kobiet (Thompson i Hood, 1991). 
Generalnie jednak uznawano, e kobiety kieruj  si  motywami negatyw-
nymi, czyli konieczno ci  (Orhan, 2005), chocia  nie by o jednomy lno ci 
co do ró nic w motywach (Brush, 1992). W XXI wieku zestaw motywacji 
przedsi biorczych niewiele si  zmieni  i chocia  akcenty s  ju  nieco inaczej 
roz o one, jednak przewaga motywów negatywnych przy podejmowaniu dzia-
alno ci gospodarczej przez kobiety ca y czas jest w badaniach podkre lana 

(Singer, Amoros i Moska, 2015, s. 13).
Motywy, jakimi kieruj  si  preprzedsi biorcy przy podejmowaniu decyzji 

o rozpocz ciu dzia alno ci, maj  du e znaczenie w pó niejszej dzia alno ci 
prowadzonych przez nich firm, chocia  w przypadku kobiet mog  one ulega  
z czasem zmianom. Okres, w którym kobieta przy podejmowaniu decyzji 
zawodowych musi bra  tak e pod uwag  macierzy stwo oraz jego implikacje, 
jest ograniczony do momentu uzyskania przez dzieci przynajmniej wieku 
szkolnego. Z czasem kobiety, które decydowa y si  na rozpocz cie dzia al-
no ci gospodarczej, kieruj c si  prze wiadczeniem, e pozwala ona pogodzi  
prac  zarobkow  z opiek  nad dzie mi, zmieniaj  motywacj  i wiele takich 
przedsi biorczy  z konieczno ci zaczyna przeradza  si  w przedsi biorczynie 
z wyboru. 

Uwarunkowania zewn trzne s  cz sto tematem bada  w ramach femi-
nizmu liberalnego, który dowodzi, e gorsze wyniki funkcjonowania kobiet, 
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tak e w obszarze prowadzenia w asnej firmy, powinny by  upatrywane 
w ograniczeniach zewn trznych lub ró nych formach dyskryminacji, np. 
gorszym dost pie do edukacji, finansowania, szkole . W przypadku krajów 
europejskich trudno jednak znale  wiele dowodów na dyskryminacj  ze 
wzgl du na p e , chocia  w wi kszo ci krajów, tak e w Polsce, uwidacznia 
si  dyskryminacja p acowa, która w 2013 r. w Unii Europejskiej wynosi a 
przeci tnie 16,4% (dane Eurostat). Badania kobiet w Polsce wskazuj , e 
nie czuj  si  one dyskryminowane, a zdarza si , e to m czy ni w wi k-
szym stopniu wskazuj  na p e  jak czynnik dyskryminuj cy, pomimo i  
przeci tny dochód Polki jest o 1/4 ni szy ni  Polaka (Czapi ski i Panek, 
2013, s. 364–367). Je eli jednak przeanalizuje si  niektóre uwarunkowa-
nia prawne w Polsce, mo na znale  przyk ady nie tyle dyskryminacji, ile 
braku wyrównywania szans ze wzgl du na p e . Nie chodzi tutaj o lepsze 
traktowanie kobiet na rynku pracy, ale o umo liwienie im, je eli tego chc , 
pe nienia przypisanych spo ecznie ról, wynikaj cych np. z macierzy stwa, 
przy jednoczesnej mo liwo ci normalnego funkcjonowania w spo ecze -
stwie. Takimi przyk adami s : utrudnienia w przej ciu na urlop macierzy ski 
w przypadku prowadzenia w asnej firmy, brak wsparcia instytucjonalnego 
w postaci dost pu do publicznych placówek opieku czych itp. 

Zarówno uwarunkowania zewn trzne, jak i wewn trzne czy element 
macierzy stwa/opieki, pod warunkiem e kobiety takie role b d  chcia y 
pe ni . Nic wi c dziwnego, e niemal w ka dym opracowaniu dotycz cym 
przedsi biorczo ci kobiet, przewija si  motyw macierzy stwa, a prawdopo-
dobnie w nied ugim czasie tak e motyw opieki nad starszymi cz onkami 
rodziny. Goffee i Scase (1985) opracowali model cz cy przywi zanie do 
tradycyjnych ról oraz przedsi biorczo . Zidentyfikowali cztery typy kobiet 
na podstawie ich przywi zania do warto ci przedsi biorczych (wysokie 
versus niskie) oraz przywi zania do tradycyjnych ról kobiecych (wysokie 
versus niskie). Pierwszy typ to kobieta konwencjonalna (wysokie/wysokie) 
– osoba, która zak ada firm , by zwi kszy  dochody rodziny, ale jej wybór 
bran y wskazuje na wysokie powi zanie z tradycyjnymi rolami kobiecymi 
(restauracje, catering, opieka nad dzie mi itp.). Kobieta domowa to osoba 
o niskim przywi zaniu do roli przedsi biorczej, ale wysokim do roli kobiecej, 
dlatego te  je eli ju  zak ada firm , to dlatego by móc w elastyczny sposób 

czy  domowe obowi zki z mo liwo ci  zarobkowania. Kobieta innowatorka 
– o wysokim przywi zaniu do idei przedsi biorczych, ale niskim do trady-
cyjnych ról kobiecych – poszukuje samospe nienia poprzez wykorzystywanie 
okazji, bardziej zale y jej na pe nieniu ról zwi zanych z przedsi biorczo ci , 
niekoniecznie chce si  realizowa  w roli tradycyjnie przypisanej kobietom. 
Kobieta radykalna, o niskim przywi zaniu do obu ról, w przedsi biorczo ci 
widzi mo liwo  zdobycia pozycji w spo ecze stwie. Przypisanie kobiet do 
poszczególnych ról pozwoli oby w sposób pe niejszy wyt umaczy  ró nice 
w efektach osi ganych w dzia alno ci gospodarczej. Wynikaj  one bowiem 
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w du ym stopniu z motywacji, co zosta o ju  zasygnalizowane wcze niej. 
Model Goffee’a i Scase’a, chocia  powsta  w po owie lat 80. XX wieku, 
wpisuje si  w pojawiaj ce si  coraz cz ciej rozwa ania na temat ró nic 
pomi dzy samymi kobietami prowadz cymi dzia alno  gospodarcz , nie 
tylko ró nic pomi dzy kobietami a m czyznami, o czym pisa a tak e 
Ahl (2006).

3. Metoda bada

Na podstawie dotychczasowych rozwa a  zaproponowano model badaw-
czy wskazuj cy na du  rol  uwarunkowa  wewn trznych i zewn trznych, 
które wp ywaj  zarówno na motywacje oraz cele biznesowe, jak i na funk-
cjonowanie za o onych przez kobiety firm (rysunek 1). Model ten wskazuje 
na wp yw p ci, a dok adnie motywacji oraz celów, jakimi kieruj  si  kobiety, 
na decyzje za o ycielskie. Zak ada si , e motywacje oraz cele powoduj , 
e otwierane przez kobiety firmy s  mniejsze, a warto  zaanga owanego 

kapita u ni sza. Ponadto, jak wynika z analiz, kobiety prowadz  dzia alno  
w sektorach nisko kapita owych (us ugi socjalne, zdrowotne, edukacyjne), co 
jednak powoduje tak e ni sz  stop  zysku (European Commission, 2014), 
czyli s  to firmy zlokalizowane w domu, co ogranicza mo liwo ci zwi kszania 
zatrudnienia. To wszystko z kolei determinuje dalsze funkcjonowanie tych 
firm. Zarówno motywacje, jak i cele s  kszta towane przez uwarunkowania 
wewn trzne oraz zewn trzne, o czym ju  wspomniano. W modelu uwzgl d-
niono tak e wp yw p ci na skal  sukcesu (nie analizowano, czym ten sukces 
ma si  przejawia  – stop  prze ycia, rozwoju tudzie  wzrostu), przy czym – 
podobnie jak w przypadku decyzji za o ycielskich – zak ada si , e decyzje 
zarz dcze s  tak e kszta towane w du ym stopniu przez uwarunkowania 
wewn trzne i zewn trzne. 

PŁEĆ

Konsekwencje

Motywacje i cele D
ecyzje zarząd

cze

Decyzje
założycielskie

Skala sukcesu:
przeżycia/rozwoju/wzrostu

Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne

Rys. 1. Wp yw p ci na dzia ania przedsi biorcze. ród o: opracowanie w asne.
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Opieraj c si  na tak skonstruowanym modelu, postawiono trzy hipotezy 
badawcze oraz hipotezy pomocnicze: 
– H1: istnieje zwi zek pomi dzy p ci  a pocz tkow  wielko  zatrudnienia 

w firmie;
– H2: p e  ró nicuje motywacje przedsi biorcze, a przedsi biorczo  

kobieca ma cz ciej charakter wymuszony;
– H3: istnieje zwi zek pomi dzy p ci  a podejmowanymi decyzjami zarz d-

czymi w przedsi biorstwie, zw aszcza:
– H3p: istnieje zwi zek pomi dzy p ci  a planami przedsi biorców,
– H3c: istnieje zwi zek pomi dzy p ci  a celami przedsi biorców,
– H3k: istnieje zwi zek pomi dzy p ci  a zasilaniem finansowym przed-

si biorstwa,
– H3i: istnieje zwi zek pomi dzy p ci  a podejmowanymi inwestycjami 

w przedsi biorstwie.
Powy sze hipotezy zosta y poddane weryfikacji przy wykorzystaniu 

wyników bada  panelowych przeprowadzonych w województwie pomor-
skim w ramach projektu Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze (POG) 
w 2009 r. i 2012 r. 

Projekt POG zosta  zainicjowany w roku 2006 badaniami w ród 2 000 
przedsi biorców prowadz cych firmy zatrudniaj ce 10 osób i wi cej. Jego 
kolejne edycje zak ada y powrót do pocz tkowej próby badawczej, w odst -
pach 2–3-letnich. W roku 2009 (trzecia edycja projektu) do bada  do czono 
1 005 firm mikro z województwa pomorskiego dzia aj cych w dziewi ciu 
powiatach. W roku 2012 (czwarta edycja projektu) firmy te zosta y ponownie 
przebadane, uda o si  jednak dotrze  jedynie do 290, z czego dla 10 nie 
mo na by o ustali  p ci w a ciciela. Wyj ciowa próba badawcza z 2009 r. 
zak ada a, e badane firmy powinny by  za o one w roku 2005 i pó niej, 
czyli w momencie pierwszego badania mia y maksimum cztery lata. Drugim 
wymogiem by o zatrudnianie przynajmniej jednej osoby, oprócz w a ciciela 
mened era, co pozwoli o przynajmniej cz ciowo wybra  firmy, które nie 
stanowi y jedynie miejsca pracy dla w a ciciela. Ten fakt oraz m ody wiek 
firmy przes dza  o wysokim potencjale rozwojowym przedsi biorstw z próby 
badawczej. 

Badania zosta y przeprowadzone przy wykorzystaniu kwestionariusza. 
Analiz  obj to pytania odnosz ce si  do postawionych hipotez, tam gdzie 
by o to zasadne, przeprowadzono test zgodno ci 2, przy poziomie istot-
no ci 0,05. 

4. Przedsi biorczo  kobieca na Pomorzu 

Uczestnicz ce w badaniach firmy w wi kszo ci zajmowa y si  dzia alno-
ci  handlowa lub us ugow , co z racji ich skali dzia alno ci jest zupe nie 

zrozumia e. Rozk ad prowadzonej dzia alno ci w zale no ci od p ci wskazy-
wa  na niemal taki sam udzia  firm us ugowych prowadzonych przez kobiety 
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i m czyzn (odpowiednio 78% i 79%), przewag  3 punktów procentowych 
kobiet w firmach handlowych (17%), 2-punktow  przewag  m czyzn 
w firmach produkcyjnych (7%). Mo na wi c za o y , e reprezentacja p ci 
w poszczególnych bran ach by a zbli ona do reprezentacji p ci w ca ym 
badaniu. 

Firmy prowadzone przez kobiety by y zdecydowanie mniejsze, przeci tne 
zatrudnienie w 2009 r. wynios o 2,05, podczas gdy w firmach prowadzonych 
przez m czyzn 2,5. Zatrudnienie w firmach kobiecych w roku 2012 jeszcze 
si  obni y o i wynios o 1,5 osoby, podczas gdy w firmach prowadzonych 
przez m czyzn si  nie zmieni o. adna z firm prowadzonych przez kobiety 
nie by a w momencie pierwszego badania wi ksza ni  5 osób, podczas gdy 
17 ich m skich odpowiedników zatrudnia o powy ej pi ciu osób (tabela 2). 
Poniewa  badane firmy by y firmami m odymi, najwy ej czteroletnimi, 
zaprezentowane wielko ci zatrudnienia wpisuj  si  w dotychczasowe wyniki, 
wskazuj ce na mniejsz  wielko  pocz tkow  firm kobiecych, mo na wi c 
powiedzie , e hipoteza H1 zosta a potwierdzona. 

Wielko  zatrudnienia
2009 2012

kobiety m czy ni kobiety m czy ni

 1 35  75 55 120

 2 23  59  9  26

 3 10  25  8  14

 4  7  16   9

 5  3  10  11

 6   7  1   6

 7   5  1   1

 8   4   2

 9   1   2

10–15  1   8

30   1

Brak odpowiedzi  2   3

Razem 78 202 78 202

Tab. 2. Zatrudnienie w badanych firmach w latach 2009 i 2012. ród o: opracowanie w asne. 

W przypadku najmniejszych podmiotów bardzo du y wp yw na ich funk-
cjonowanie ma osoba przedsi biorcy, jego nastawienie, motywacje, odczucia. 
W przebadanej grupie 89% kobiet czu o si  osobami przedsi biorczymi, 
m czyzn 81%, co przy bardzo niskiej warto ci testu 2 : p-warto  = 0,0000 
przy poziomie istotno ci a = 0,05 wskazuje na wp yw p ci na zaobserwowan  
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ró nic . Mo na wi c za o y , e badane kobiety na równi z m czyznami 
czu y si  osobami przedsi biorczymi, co wiadczy oby po rednio o pozytyw-
nych motywach rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej. 

Negatywnych motywów, czyli przedsi biorczo ci wymuszonej, nie potwier-
dza tak e analiza kolejnego pytania. Kobiety w wi kszym stopniu (55%) 
ni  m czy ni (45%) odczuwa y potrzeb  autonomii oraz samorealizacji 
( 2 : p-warto  = 0,0185 przy poziomie istotno ci a = 0,05), któr  realizo-
wa y poprzez rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, i ten motyw by  naj-
cz ciej przez nie wybierany (rysunek 2). Dla m czyzn z kolei najcz ciej 
wybieranym motywem by a ch  poprawy sytuacji materialnej (56%), przez 
kobiety wskazywana na drugim miejscu (44%) (wyp yw p ci na rozk ad 
odpowiedzi nie zosta  potwierdzony testem 2 : p-warto  = 0,1602 przy 
istotno ci a = 0,05). Motywem zdecydowanie negatywnym by  brak innej 
pracy cz ciej wskazywany przez kobiety (ró nica 3 punktów procentowych), 
ponadto ró nice rozk adu odpowiedzi w przypadku tego motywu wskazuj  
na zale no  od p ci (test 2 : p-warto  = 0,0000 przy poziomie istotno ci 
a = 0,05). W przypadku pozosta ych motywów nie odnotowano wi kszych 
ró nic we wskazaniach. 
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Rys. 2. Motywacje za o ycielskie w a cicieli w zale no ci od p ci. ród o: opracowanie w asne.

Motyw autonomii i samorealizacji nale y do motywów pozytywnych, 
natomiast motywy finansowe najcz ciej, chocia  nie zawsze, s  przypisy-
wane do grupy motywów negatywnych. Motywem zdecydowanie negatyw-
nym jest brak innej pracy. Poniewa  ka dy respondent móg  wskaza  do 
trzech motywów, rozk ad odpowiedzi nie pozwala jednoznacznie wskaza , 
czy kobiety kierowa y si  cz ciej motywami negatywnymi ni  m czy ni czy 
nie. Agregacja odpowiedzi wskazuj cych na motywy pozytywne (autonomia 
i realizacja marze ) oraz motywów negatywnych (pozosta e, w tym inne, 
które jak wynika z analizy odpowiedzi, tak e nale  do negatywnych) wska-
zuje na przewag  tych pierwszych w przypadku kobiet (77% versus 68%). 
Tym samym hipotez  H2 nale y uzna  za zweryfikowan  jedynie w cz ci 
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dotycz cej zró nicowania motywacji, a w cz ci dotycz cej przewagi moty-
wów negatywnych w ród kobiet za niezweryfikowan . 

W roku 2009 respondenci zostali zapytani o plany dotycz ce zatrudnienia 
oraz cele, jakie sobie stawiaj  w biznesie (rozwój, stagnacja, zmniejszenie 
aktywno ci). Analiza odpowiedzi dotycz ca planów zmian w zatrudnieniu 
wykaza a, e kobiety nie chcia y zwi ksza  zatrudnienia w takim samym stop-
niu jak m czy ni (tabela 3). Jednak warto  testu 2 nie pozwala wniosko-
wa , e p e  rzeczywi cie wp yn a na zró nicowanie planów (hipoteza H3p). 

Plany dotycz ce zatrudnienia
Kobiety

(%)
M czy ni

(%)

Zmniejszenie zatrudnienia   5   1

Utrzymanie zatrudnienia  49  44

Zwi kszenie zatrudnienia  46  53

Brak odpowiedzi   0   2

Suma 100 100

Tab. 3. Plany dotycz ce zmian w zatrudnieniu w 2009 r. w zale no ci od p ci (test 
2 : p-warto  = 0,1267 przy poziomie istotno ci a = 0,05). ród o: opracowanie w asne.

Wskazane przez kobiety i m czyzn w roku 2009 cele przedsi biorstw 
nie ró ni y si , taki sam odsetek kobiet i m czyzn obra  sobie za cel roz-
wój firmy (80%). Mo na tym samym odrzuci  hipotez  pomocnicz  H3c 
mówi c  o zró nicowaniu celów przedsi biorców ze wzgl du na ich p e . 

Kobiety rzadziej korzysta y z kredytów przy finansowaniu dzia alno ci 
swoich firm, co wynika z pytania zadanego im w 2012 r. (tabela 4). Jednak 
warto  testu 2 nie powala jednoznacznie potwierdzi  hipotezy H3k. 

Kredytowanie dzia alno ci
Kobiety

(%)
M czy ni

(%)

Nie  79  76

Tak  17  24

Brak odpowiedzi   4   0

Suma 100 100

Tab. 4. Kredytowanie dzia alno ci gospodarczej w zale no ci od p ci przedsi biorcy (test 
2 : p-warto  = 0,0916 przy poziomie istotno ci a = 0,05). ród o: opracowanie w asne.

Kobiety tak e rzadziej inwestowa y w swoje firmy, 72% kobiet wobec 
84% m czyzn wskaza o na inwestycje w ci gu dwóch lat przed badaniem 
(warto  testu 2 : p-warto  = 0,0187 przy poziomie istotno ci a = 0,05). 
Tym samym hipoteza H3i zosta a potwierdzona.
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Powrót do tej samej próby badawczej pozwoli  na precyzyjne okre lenie 
zmian zatrudnienia, jakie zasz y w badanych firmach. Tabela 5 przesta-
wia rozk ad zmian zatrudnienia w firmach prowadzonych przez kobiety 
i  m czyzn. 

Zmiany zatrudnienia w badanych firmach
Kobiety

(%)
M czy ni

(%)

Spadek  55  53

Bez zmian  27  25

Wzrost  14  21

Brak odpowiedzi   4   1

Suma ko cowa 100 100

Tab. 5. Rozk ad zmian zatrudnienia w firmach prowadzonych przez obie grupy respondentów 
(test 2 : p-warto  = 0,2608 przy poziomie istotno ci a = 0,05). ród o: opracowanie 
w asne.

Porównanie na pierwszy rzut oka wypada na niekorzy  firm kobiecych: 
14% z nich zwi kszy o zatrudnienie, podczas gdy takich firm m skich by o 
o 7 punktów procentowych wi cej. Jednak warto  testu 2 ( 2 : p-war-
to  = 0,2608 przy poziomie istotno ci a = 0,05) nie pozwala jednoznacznie 
wypowiedzie  si , czy to p e  w a ciciela by a determinant  tych zmian. 
Poszukuj c dodatkowych informacji na temat zmian zatrudnienia, prze-
analizowano relacj  pomi dzy planami deklarowanymi w roku 2009 a rze-
czywistymi zmianami, jakie w tym okresie nast pi y. Analiza ta wykaza a, 
e kobiety w mniejszym stopniu planowa y wzrost zatrudnienia (o czym 

powy ej), ale w wi kszym stopniu ich plany zosta y zrealizowane (rysunek 3), 
a warto  testu 2 dowodzi, e wynik ten mo na wi za  z p ci  respondentów. 
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Rys. 3. Zgodno  planów z 2009 r. dotycz cych zatrudnienia z rzeczywistymi zmianami 
zatrudnienia w firmach (test 2 : p-warto  = 0,0047 przy poziomie istotno ci a = 0,05). 

ród o: opracowanie w asne.
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Patrz c na ca  badan  prób , wida  e przedsi biorcy (niezale nie od 
p ci) wykazali si  raczej nadmiernym optymizmem i ponad po owa z nich 
nie zrealizowa a planów wzrostu zatrudnienia (55% kobiet i 68% m czyzn), 
4% kobiet i 10% m czyzn zwi kszy o zatrudnienie, pomimo i  tego nie 
planowa o. Je eli jednak za miar  sukcesu planowania przyj  zgodno  
planów z ich realizacj , nawet je eli te plany dotyczy y zmniejszenia lub 
co najmniej utrzymania, a nie zwi kszenia zatrudnienia, okazuje si , e 
kobiety w 37% plany te zrealizowa y, podczas gdy tylko 18% m czyzn 
osi gn o taki sukces. 

Wynik ten prowokuje pytanie, czy jest to przypadek wynikaj cy z pesymi-
zmu (wi cej kobiet zak ada o spadek zatrudnienia i wi cej go osi gn o) czy 
te  wiadomie obrana strategia w okresie spowolnienia gospodarczego, a taki 
okres w a nie by  badany. Trudno na to pytanie odpowiedzie , trudno tak e 
o jednoznaczne stwierdzenie, czy nale y ten wynik poczyta  jako pozytywny 
dla kobiet czy te  nie. Z jednej strony wiadomo bowiem, e zatrudnienie, 
chocia  wymieniane jako najprostszy miernik wzrostu firmy, nie nale y do 
tych najbardziej przez przedsi biorców po danych, mo na zwi kszy  dzia-
alno  firmy, a tym bardziej j  rozwin  bez zwi kszania zatrudnienia. 

Z drugiej strony wzrost zatrudnienia to wi kszy potencja  wytwórczy. 

5. Wnioski i dyskusja

Badania literaturowe nie potwierdzaj  jednoznacznie ró nic w dzia aniu 
firm prowadzonych przez kobiety i m czyzn, chocia  efekt tego dzia ania 
w postaci wzrostu zatrudnienia i wzrostu sprzeda y wskazuje na gorsze wyniki 
w firmach kobiecych. Badaj c zagadnienia zwi zane z efektem dzia ania 
firmy, z pewno ci  nale y bra  pod uwag  uwarunkowania pocz tkowe, które 
determinuj  pó niejsze dzia ania kobiet, czyli np. pocz tkow  wielko  czy 
zaanga owany kapita . Przeprowadzone na Pomorzu badania dowiod y, e 
m ode firmy (do 4 lat) s  zró nicowane pod wzgl dem liczby zatrudnionych 
– firmy kobiece zatrudnia y o niemal pó  osoby mniej, a po trzech latach 
przeci tne zatrudnienie w tych firmach spad o o jedn  osob . 

Jedn  z wykazywanych w literaturze przyczyn ró nych efektów funkcjono-
wania firm prowadzonych przez w a cicieli ró nej p ci jest motywacja za o y-
cielska. Wed ug bada  prowadzonych w ró nych krajach kobiety, które decy-
duj c si  na rozpocz cie dzia alno ci, kieruj  si  motywami negatywnymi (brak 
innej pracy, konieczno  godzenia obowi zków rodzinnych z prac  zawodow  
itp.). Przedsi biorczo  wymuszona zazwyczaj prowadzi do gorszych wyników, 
co zosta o potwierdzone w badaniach przeprowadzonych przez Wasilczuk 
(2005). W opisanych w artykule badaniach hipoteza dotycz ca zró nicowania 
motywów w zale no ci od p ci zosta a potwierdzona jedynie w przypadku 
niektórych z nich, nie zosta a natomiast potwierdzona w cz ci mówi cej 
o wi kszym udziale motywów negatywnych u kobiet. Co wi cej, to m czy ni 
w wi kszym stopniu ni  kobiety takimi motywami si  kierowali. 
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Ta ró nica pomi dzy badaniami wiatowymi a badaniami na Pomorzu 
mo e wiadczy  o ró nicach kulturowych. Polki by y cz sto skazane na radze-
nie sobie w trudnych sytuacjach, po pierwsze z racji dosy  dramatycznej 
przesz o ci historycznej (powstania, kl ski, wojny), po drugie z racji ci -
kiego okresu gospodarki centralnie planowanej. By  mo e wzorzec kobiety 
bohatersko znosz cej przeciwno ci losu zosta  zaszczepiony w kolejnych 
pokoleniach, wp ywaj c na postawy kobiet w Polsce. W dzisiejszych czasach, 
gdy tego typu negatywnych bod ców nie ma, kobiety sobie wietnie radz  
i czuj  si  przedsi biorcze w wi kszym stopniu ni  m czy ni. I to w a nie 
mo e wp ywa  na fakt, e kobiety w równym stopniu co m czy ni planuj  
swoje firmy rozwija , chocia  rozwój ten w mniejszym stopniu chc  opiera  
na wzro cie zatrudnienia. 

Ta ostatnia ró nica, chocia  uwidoczniona w rozk adzie odpowiedzi, nie 
zosta a jednak potwierdzona testem 2. Nie zosta a tak e potwierdzona hipo-
teza dotycz ca kredytowania, ró nica w rozk adzie odpowiedzi, wskazywa aby, 
e kobiety rzadziej korzystaj  z kredytu, jednak by a ona na tyle ma a, e 

test 2 jej nie potwierdzi . Nie ma za to w tpliwo ci, e kobiety w mniejszym 
stopniu inwestuj  w swoje firmy, mo e to zreszt  wynika  z faktu, e firmy 
te s  zdecydowanie mniejsze ni  firmy prowadzone przez m czyzn. 

Ostatnim spostrze eniem badawczym jest fakt mniejszego wzrostu zatrud-
nienia w firmach kobiecych, chocia  w wi kszym stopniu kobiety zrealizowa y 
plany zatrudnieniowe (dotycz ce tak e jego zmniejszenia i utrzymania) ni  
m czy ni. Mniejszy wzrost zatrudnienia (a statystycznie dla ca ej badanej 
grupy – jego spadek), niekoniecznie wiadczy o gorszych wynikach kobiet 
w porównaniu z m czyznami. W powy szych rozwa aniach nie uwzgl d-
niono bowiem wielu pomini tych w badaniach aspektów, takich jak np. czas 
po wi cany dzia alno ci przedsi biorczej2, miejsce lokalizacji firmy (firmy 
prowadzone w domu z góry s  skazane na mniejszy wzrost zatrudnienia), 
sytuacja rodzinna kobiety (liczba i wiek dzieci, starszych rodziców, status 
matrymonialny itp.). 

Prowadz c badania nad przedsi biorczo ci  na ma  skal , badacz zawsze 
boryka si  z problemem braku rzetelnych odpowiedzi na zadawane pytania 
lub w ogóle brakiem odpowiedzi na pytania dra liwe. Do takich pyta  zali-
cza si  pytania dotykaj ce finansów. Pomimo i  w ramach bada  ma ych 
i rednich przedsi biorstw uczestnicz cych w panelu Pomorskiego Obser-
watorium Gospodarczego dopiero przy trzeciej edycji wprowadzono pytanie 
o wysoko  obrotów, umieszczaj c w kafeterii jedynie przedzia y warto ci, 
wspó pracuj cy z nami anonimowo przedsi biorcy (w liczbie 660) w ponad 
60% nie zdecydowali si  udzieli  odpowiedzi. Wobec braku mo liwo ci 
dotarcia do rzetelnych danych wskazuj cych sytuacj  przedsi biorstwa na 
przestrzeni kilku lat, trudno wnioskowa  na temat rzeczywistych efektów 
tego funkcjonowania. Ponadto brak konfrontacji takich danych z pytaniami 
dotycz cymi motywacji, a przede wszystkim celów i planów, nie pozwala 
w sposób jednoznaczny na ocen  aktywno ci firmy. 
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P e  a motywacje przedsi biorcze oraz podejmowane przez mikroprzedsi biorców decyzje zarz dcze

W ostatnim okresie postuluje si  odej cie w badaniach nad przedsi -
biorczo ci  od bada  masowych, na niejednolitych grupach podmiotów, 
na rzecz bada  na jednorodnych podmiotach, na mniejsz  skal , ale za to 
dotykaj cych g biej badanych zjawisk. By  mo e, to jest droga do zbudo-
wania rzetelnej wiedzy, mi dzy innymi na temat przedsi biorczo ci kobiet, 
uwzgl dniaj cej tak e uwarunkowania rodzinne, kulturowe, a mo e te  psy-
chologiczne, które na t  przedsi biorczo  mog  wp ywa . 

Przypisy
1  Przywo ano jedynie niektóre prace dotycz ce przedsi biorczo ci kobiet, szerszy prze-

gl d pi miennictwa na ten temat mi dzy innymi w: Jennings i Brush, 2013.

2  Kobiety w UE-28 pracuj  przeci tnie 36,4 godziny w swoich firmach, podczas gdy 
m czy ni 44,3 (European Commission, 2014).
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