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Rola przedsiêbiorczo�ci w aktywizacji gospodarczej � zarys modelu

Znana jest teza, ¿e przedsiêbiorczo�æ to podstawowy warunek rozwoju gospodarczego spo-

³ecznego i kulturowego uk³adów przestrzennych o ró¿nej skali. Zwi¹zana jest ona z dzia³alno�ci¹

ró¿nego typu przedsiêbiorstw, od mikroprzedsiêbiorstw, które reprezentuj¹ indywidualne pod-

mioty gospodarcze, przez grupy ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (MSP) i przedsiêbiorstw

o funkcjach krajowych, do korporacji ponadnarodowych. Kszta³towanie siê tej kategorii firm

w okre�lonym stopniu oddzia³uje z kolei na gospodarkê uk³adów lokalnych, regionalnych, krajo-

wych, po skalê �wiatow¹.

Wspó³cze�nie kszta³tuj¹ce siê procesy rozwoju spo³eczno-gospodarczego i kulturowego

w skali �wiatowej wywo³uj¹ konkurencyjne zachowania podmiotów gospodarczych i instytucji

oraz wp³ywaj¹ na podnoszenie atrakcyjno�ci uk³adów przestrzennych w zakresie generowania

endogenicznych i przyci¹gania egzogenicznych czynników rozwoju.

W tych procesach podstawow¹ rolê odgrywaj¹ reprezentanci odpowiednio przygotowanego

spo³eczeñstwa, którzy podejmuj¹ decyzje, kieruj¹c siê ekonomicznymi przes³ankami rozwoju

podmiotów produkcyjnych, us³ugowych czy produkcyjno-us³ugowych oraz d¹¿eniem do akty-

wizacji gospodarczej ró¿nej skali uk³adów przestrzennych.

W procesach rozwojowych przedsiêbiorczo�ci i zwi¹zanej z ni¹ aktywizacji gospodarczej uk³a-

dów przestrzennych wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e systemy zarz¹dzania, które prowadz¹ do zmian

uwarunkowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz umo¿liwiaj¹ zdobywanie odpowiednich �róde³

zasilania kapita³owego, a tak¿e generuj¹ nowe, korzystne relacje rynkowe. Stwarzaj¹ one odpo-

wiedni¹ podstawê do rozszerzania i zwiêkszania rozmiarów produkcji i wzrostu efektywno�ci eko-

nomicznej firm oraz rozwoju spo³ecznego i kulturowego zwi¹zanych z nimi uk³adów przestrzennych.

Przyjmujemy zatem, ¿e w procesie rozwoju przedsiêbiorczo�ci (przedsiêbiorstw) nale¿y reali-

zowaæ nie tylko cele ekonomiczne przedsiêbiorstw. Trzeba tak¿e mieæ na uwadze cele spo³eczne

i kulturowe zwi¹zanych z nimi uk³adów lokalnych i regionalnych. Wy¿szy poziom kulturowy

decyduje w znacznym stopniu o jako�ci spo³eczeñstwa, które z kolei potrafi efektywniej realizo-

waæ cele ekonomiczne i spo³eczne.

W latach transformacji gospodarczej rozwój przedsiêbiorczo�ci uwa¿any jest za szczególnie

wa¿ny czynnik wzrostu gospodarczego. Znajduje to odzwierciedlenie jako wa¿ny cel w konstru-

owanych strategiach rozwoju regionalnego na lata 2007�20201 . W literaturze przedmiotu tematyka

1 Podkre�la to fakt, ¿e w ramach prac nad Narodowym Programem Rozwoju na lata 2007�2013 rozwijanie

postaw przedsiêbiorczo�ci oraz nauka przedsiêbiorczo�ci i kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych

w systemie edukacji s¹ jednym z priorytetów wzrostu konkurencyjno�ci gospodarki [w:] Aspekty konku-

rencyjno�ci gospodarki. Materia³ przygotowany na konferencjê w ramach prac nad NPR na lata 2007

�2013, Lublin 20.09.2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, wrzesieñ 2004.
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wp³ywu przedsiêbiorczo�ci na aktywizacjê gospodarcz¹ jest rozpatrywana z wielu punktów widze-

nia i winna zmierzaæ do ujêæ syntetycznych (Zio³o, Rachwa³ 2005, 2006, Jaremczuk 2004, 2006).

Z przedstawionych przes³anek wynika przedmiot niniejszych rozwa¿añ, w których podjêto

próbê ca³o�ciowego ujêcia relacji przedsiêbiorczo�ci i aktywizacji gospodarczej uk³adów prze-

strzennych. Zdajemy sobie sprawê z potrzeby takiego ujêcia, które pozwoli na usystematyzowa-

nie i precyzyjniejsze poznanie relacji tych z³o¿onych procesów gospodarczych dokonuj¹cych

siê pod wp³ywem regu³ mikro-, mezo- i makroekonomicznych. Wydaje siê równie¿, ¿e niezbêdne

s¹ dalsze prace badawcze nad t¹ z³o¿on¹ problematyk¹ badawcz¹, które powinny stanowiæ

wa¿n¹ przes³ankê zarówno do podejmowania dzia³añ o charakterze aplikacyjnym, zwi¹zanych

z zarz¹dzaniem, prognozowaniem, ocen¹ kierunków przemian i sterowaniem z³o¿onymi procesa-

mi rozwoju firm, jak i rozwoju ró¿nej skali uk³adów przestrzennych, a tak¿e dzia³alno�ci edukacyj-

nej. Racjonalne wykorzystanie procesu rozwoju przedsiêbiorczo�ci w zakresie aktywizacji

gospodarczej danego uk³adu przestrzennego wymaga podejmowania wielu prac empirycznych

oraz ujêæ syntetycznych i modelowych, pozwalaj¹cych na okre�lenie znaczenia podstawowych

elementów zwi¹zanych z tymi procesami, a tak¿e relacji zachodz¹cych miêdzy nimi.

Podejmuj¹c próbê budowy modelu okre�laj¹cego relacje miêdzy przedsiêbiorczo�ci¹ (przed-

siêbiorstwami) a aktywizacj¹ gospodarcz¹ danego obszaru, wychodzimy z za³o¿enia, ¿e wystê-

puj¹ miêdzy nimi �cis³e zwi¹zki, które wyra¿aj¹ ró¿norodne sprzê¿enia ³añcuchowe i zwrotne.

Proces rozwoju przedsiêbiorczo�ci przejawiaj¹cy siê powstawaniem i kszta³towaniem siê no-

wych podmiotów gospodarczych nawi¹zuje do regu³ rozwoju mikroekonomicznego i w ró¿nym

stopniu oddzia³uje na inne przedsiêbiorstwa, instytucje oraz spo³eczno�æ danej jednostki prze-

strzennej. W ró¿nych uk³adach przestrzennych nastêpuje wiêc nak³adanie siê regu³ mikroekono-

micznego rozwoju poszczególnych jednostek produkcyjnych i us³ugowych, które wraz

z instytucjami tworz¹ nowe regu³y rozwoju mezoekonomicznego. Równocze�nie zarówno regu³y

mikroekonomicznego, jak i mezoekonomicznego rozwoju nawi¹zuj¹ do ogólniejszych regu³ roz-

woju makroekonomicznego (Zio³o 1996).

Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e pod wp³ywem procesów mikro-, mezo- i makroekonomicznych dokonuje

siê z jednej strony wzrost ró¿nej wielko�ci przedsiêbiorstw, a z drugiej � nastêpuje aktywizacja

gospodarcza ró¿nej skali uk³adów przestrzennych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e poszczególne uk³ady prze-

strzenne stwarzaj¹ odmienne uwarunkowania dla pobudzania i kszta³towania siê na ich obszarze

procesów rozwoju spo³eczno-gospodarczego, czego wyrazem s¹ bardzo powa¿ne zró¿nicowania

przestrzenne w tym zakresie2 . Wynika to z ró¿nego stopnia ich konkurencyjno�ci w zakresie gene-

rowania wewnêtrznych i przyci¹gania zewnêtrznych czynników rozwoju (Kude³ko 2005).

Na rozwój przedsiêbiorczo�ci szczególny wp³yw wywieraj¹ procesy rozwoju cywilizacyjne-

go, które generuj¹ procesy globalizacji. Wspó³czesne procesy rozwoju cywilizacyjnego zmierza-

j¹ do kszta³towania spo³eczeñstwa informacyjnego, którego podstawow¹ baz¹ ekonomicznego

i spo³ecznego rozwoju w coraz powa¿niejszym stopniu staj¹ siê zasoby intelektualne umo¿liwia-

j¹ce kszta³towanie siê gospodarki opartej na wiedzy (Kukliñski 1994).

Rozwój przedsiêbiorczo�ci i aktywizacji gospodarczej uk³adów regionalnych czy lokalnych doko-

nuje siê w danym otoczeniu, w którym kszta³tuj¹ siê procesy rozwoju spo³eczno-gospodarczego.

Poprzez ró¿norodne powi¹zania te uk³ady mog¹ generowaæ okre�lone czynniki rozwoju i wp³ywaæ

na zmianê ich pozycji konkurencyjnej poprzez zmianê wewnêtrznych uwarunkowañ.

Rola przedsiêbiorczo�ci w aktywizacji gospodarczej � zarys modelu

2 Wyrazem tego mog¹ byæ procesy restrukturyzacji uk³adów subregionalnych po³udniowo-wschodniej

Polski w wyniku zmian systemu gospodarowania. Dystans czasowy zainicjowania zmian w zakresie

struktury rynku pracy miêdzy dawnymi województwami krakowskim i rzeszowskim wynosi³ oko³o 10 lat

(Zio³o 1999).
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W zaproponowanym modelu relacji �przedsiêbiorczo�æ � aktywizacja gospodarcza� wyró¿-

niono szereg elementów, miêdzy którymi okre�lono funkcjonalne powi¹zania (ryc. 1).

Przyjmujemy, ¿e przedsiêbiorstwo i zwi¹zany z nim uk³ad przestrzenny nie s¹ elementami

odosobnionymi, ale poprzez ró¿nego rodzaju sprzê¿enia wp³ywaj¹ na nie egzogeniczne uwarun-

kowania wynikaj¹ce z tendencji procesów globalizacji, procesów integracji europejskiej oraz

przemian regionów europejskich. Z ró¿nych kategorii otoczenia mog¹ bowiem wyp³ywaæ zarów-

no czynniki pobudzaj¹ce wzrost spo³eczno-gospodarczy danego regionu, jak i bariery ograni-

czaj¹ce jego rozwój.

W niniejszych rozwa¿aniach przyjmujemy, ¿e procesy globalizacji nale¿y traktowaæ jako wy-

nik obiektywnych procesów ekonomicznych, spo³ecznych i kulturowych, które na skutek kon-

centracji kapita³u w coraz wiêkszych korporacjach �wiatowych i poprzez ró¿nego rodzaju

powi¹zania kapita³owe, organizacyjne, produkcyjne i rynkowe coraz silniej integruj¹ przestrzeñ

�wiatow¹. Uwidaczniaj¹ siê one zarówno w procesach polaryzacyjnych, które ró¿nicuj¹ prze-

strzeñ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i kulturow¹, jak i w procesach unifikacyjnych, prowadz¹cych do

wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów i regionów (Kukliñski 1995)3 .

Ryc. 1. Model relacji przedsiêbiorczo�ci � aktywizacja gospodarcza

ZBIGNIEW ZIO£O

3 Wyrazem tego jest bardzo silne zró¿nicowanie przestrzeni �wiatowej w zakresie produktu krajowego

brutto poszczególnych krajów, stopnia skupienia siedzib zarz¹dów wiod¹cych korporacji �wiatowych,

stopnia analfabetyzmu, poziomu edukacji czy poziomu zara¿onych wirusem HIV i in. (Czerny 2005).
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Procesy globalizacji i kszta³towanie siê dwóch �wiatowych biegunów wzrostu gospodarcze-

go (Stanów Zjednoczonych i Japonii) wp³ynê³y na procesy integracji europejskiej. Gospodarki

krajów europejskich w stosunku do gospodarek wspomnianych �wiatowych biegunów s¹ zbyt

s³abe, aby skutecznie mog³y z nimi konkurowaæ, podjêto zatem decyzjê o budowie trzeciego

�wiatowego bieguna wzrostu, jakim jest UE. Nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e dalszy proces kszta³towa-

nia UE bêdzie zmierza³ do stworzenia struktury w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy. Wska-

zuj¹ na to kolejne dzia³ania integracyjne, przejawiaj¹ce siê przyjêciem wspólnej waluty, wspólnego

parlamentu, a w przysz³o�ci wspólnej konstytucji (Kukliñski 1995).

W strukturach europejskich za przestrzenny rozwój spo³eczno-gospodarczy w coraz wiêk-

szym stopniu odpowiedzialne bêd¹ regiony. Wynika to ze sta³ego doskonalenia polityki regio-

nalnej UE oraz przeznaczania znacznych �rodków na rozwój regionów i wyrównywanie

dysproporcji przestrzennych miêdzy nimi (Pietrzyk 2000).

Z wymienionych kategorii otoczenia wyp³ywaj¹ zarówno okre�lone impulsy rozwojowe, jak

i pewne zagro¿enia dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego i kulturowego. Znaj¹c regu³y funk-

cjonowania podmiotów gospodarki w ró¿nych kategoriach otoczeniach, w wyniku przyjêcia

odpowiedniej polityki gospodarczej, spo³ecznej czy regionalnej, mo¿na je wykorzystaæ do przy-

spieszenia procesów wzrostu okre�lonej skali uk³adów (krajowych, regionalnych, lokalnych).

Dlatego wa¿nym zagadnieniem jest jako�æ w³adzy wspomnianych uk³adów przestrzennych, któ-

ra rozumie wspó³czesne tendencje rozwoju gospodarczego i potrafi stworzyæ korzystne uwarun-

kowania nap³ywu zewnêtrznych czynników rozwoju oraz generowania czynników wewnêtrznych.

W zale¿no�ci od jako�ci w³adzy nastêpuje tak¿e koordynacja instytucji, wystêpuje okre�lona

efektywno�æ zarz¹dzania w instytucjach finansowych, administracyjnych, pozarz¹dowych i po-

dejmowane s¹ dzia³ania na rzecz rozwoju istniej¹cych i przyci¹gania nowych lokalizacji dzia³al-

no�ci gospodarczej4 .

Efektem jako�ci w³adzy i stosowanych poprzez ró¿nego rodzaju instytucje form zarz¹dzania

s¹: cz³owiek i jego zasoby intelektualne, nak³ady na prace badawczo-rozwojowe5  (B+R), eduka-

cja (poziom i nowoczesno�æ na ró¿nym poziomie kszta³cenia), kapita³ (wewnêtrzne zasoby kapi-

ta³owe oraz mo¿liwo�ci przyci¹gania kapita³u z ró¿nej skali otoczenia), rynek (ch³onno�æ i nisze),

klimat proprzedsiêbiorczy aktywizuj¹cy spo³eczeñstwo do rozwoju postaw przedsiêbiorczych

i korzystnych uwarunkowañ dla aktywizacji gospodarczej, dla inwestycji (stwarzany przez spo-

³eczeñstwo i w³adzê samorz¹dow¹) oraz media (poziom merytoryczny, obiektywno�æ w przekazy-

waniu informacji, prezentowanie w³a�ciwych wzorców zachowañ dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci,

pobudzania aktywizacji gospodarczej, podnoszenia poziomu edukacyjnego spo³eczeñstwa i in.).

Wymienione grupy przes³anek (procesy globalizacji, integracja europejska, zró¿nicowanie

regionalne Europy, jako�æ w³adzy, zarz¹dzanie instytucjonalne tworz¹ okre�lone uwarunkowania dla

aktywizacji gospodarczej, spo³ecznej i kulturowej oraz kszta³tuj¹ ró¿norodne wymiary postaw

Rola przedsiêbiorczo�ci w aktywizacji gospodarczej � zarys modelu

4 Wyrazem tego jest ocena konkurencyjno�ci krajów w 2005 r. w zakresie rozwoju gospodarczego na

podstawie 11 tys. ankiet wys³anych do szefów firm �wiatowych. W�ród 56 krajów na pierwszych

miejscach znalaz³y siê: Szwajcaria, Finlandia, Szwecja, Dania, Stany Zjednoczone, Singapur, Japonia,

Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, na 43 miejscu Indie, na 47 miejscu Grecja, a za ni¹ Polska i Bahrajn.

Wysoka pozycja wynika³a g³ównie ze stabilno�ci instytucji oraz inwestowania w rozwój nowoczesnych

technologii. S³abo�æ Polski jest skutkiem szczególnej ochrony rynku pracy oraz niepewno�ci wynikaj¹cej

ze s³abo�ci instytucji, korupcji i s³abej ochrony w³asno�ci intelektualnej.
5 W 2003 r. nak³ady na dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹ w 33 najlepiej rozwiniêtych krajach wynosi³y

780,4 mld USD, z czego na Stany Zjednoczone przypada³o 36,5%, na Japoniê 14,6%, na Chiny 10,8%, na

Niemcy 7,3% (Polska 0,3%). W stosunku do PKB nak³ady na dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹ wynios³y

w Szwecji 4,3%, w Finlandii � 3,3%, w Japonii � 3,2%, w Niemczech 2,6, a w Polsce 0,5% (tab. 2).
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przedsiêbiorczo�ci odnosz¹ce siê do ró¿nych skal przestrzennych (�wiatowej, europejskiej, kra-

jowej, makroregionalnej, regionalnej, ponadlokalnej czy lokalnej).

Na zarysowane uwarunkowania rozwoju przedsiêbiorczo�ci wp³ywaj¹ formy zarz¹dzania stoso-

wane przez: instytucje finansowe (dostêpno�æ do kredytów), administracyjne (wyznaczanie i stwa-

rzanie korzystnych warunków realizacji strategicznych celów rozwoju), pozarz¹dowe (jako�æ elit

opiniotwórczych) czy podejmowane decyzje o prorozwojowej alokacji kapita³u. Te uwarunkowania

i formy zarz¹dzania stwarzaj¹ okre�lone mo¿liwo�ci rozwoju przedsiêbiorczo�ci (przedsiêbiorstw).

Umo¿liwiaj¹ one kszta³towanie siê ró¿nego rodzaju firm o funkcjach: ponadnarodowych (korpora-

cje ponadnarodowe), krajowych, regionalnych (MSP) czy lokalnych (mikrofirmy).

Rozwój firm o coraz powa¿niejszych funkcjach w przestrzeni gospodarczej jest mo¿liwy tylko

w warunkach: bogatych zasobów intelektualnych (dobrze i nowocze�nie wykszta³conego spo-

³eczeñstwa regionalnego i lokalnego oraz rozwiniêtych postawach przedsiêbiorczo�ci), odpo-

wiednich nak³adów na prace badawczo-rozwojowe, sprzyjaj¹cego klimatu dla rozwoju, dostêpu

do tanich �róde³ kapita³u oraz sprawno�ci instytucji publicznych.

Kszta³towanie siê firm wp³ywa na skalê aktywizacji gospodarczej, która mo¿e mieæ wymiar od

uk³adu lokalnego po uk³ad �wiatowy. Firmy o funkcjach ponadnarodowych (np. Microsoft,

General Electric, korporacje paliwowe, bankowe) poprzez ró¿norodne powi¹zania sieciowe mog¹

wp³ywaæ na aktywizacjê gospodarcz¹ przestrzeni �wiatowej lub jej znaczn¹ czê�æ. Firmy o funk-

cjach europejskich (np. Royal Dutch Shell) wp³ywaj¹ na aktywizacjê gospodarcz¹ przestrzeni

Europy. Podobnie firmy o funkcjach krajowych, w wyniku powi¹zañ przestrzenno-produkcyj-

nych, mog¹ oddzia³ywaæ na gospodarkê krajow¹ (poprzez powstawanie nowych firm lub stwa-

rzanie nowych powi¹zañ kooperacyjnych).

W warunkach krajowych i regionalnych wp³yw przedsiêbiorczo�ci na aktywizacjê gospodar-

cz¹ zaznacza siê tak¿e w odleg³ych regionach dziêki dogodnym powi¹zaniom infrastruktury

sieciowej (np. budowa i funkcjonowanie autostrady A-4 zintensyfikuje mo¿liwo�æ powi¹zañ

spo³eczno-gospodarczych województw Polski po³udniowej, od dolno�l¹skiego poprzez opol-

skie, �l¹skie, ma³opolskie po podkarpackie, i podniesie ich konkurencyjno�æ w stosunku do

Czech i S³owacji), powi¹zaniom produkcyjnym, kooperacyjnym, us³ugowym itd.

Rozwój przedsiêbiorczo�ci w skali ponadlokalnej i lokalnej oraz jej wp³yw na aktywizacjê

gospodarcz¹ przejawiaj¹ siê g³ównie wzrostem liczby podmiotów gospodarczych (g³ównie ma-

³ych i mikrofirm osób fizycznych), które zwiêkszaj¹ rynek pracy, powoduj¹ wzrost dochodów

ludno�ci z pracy i dochodów samorz¹dowych uk³adów lokalnych i przyczyniaj¹ siê do ograni-

czenia bezrobocia. W zale¿no�ci od poziomu konkurencyjno�ci, na ich terenie mog¹ tak¿e po-

wstawaæ oddzia³y korporacji ponadnarodowych, mog¹ w³¹czaæ siê w ich struktury istniej¹ce

przedsiêbiorstwa, mo¿e nastêpowaæ lokalizacja nowoczesnych firm krajowych, które bêd¹ zdo-

bywaæ coraz szersze krajowe i �wiatowe rynki zbytu.

Podmioty gospodarcze (tak¿e podmioty osób fizycznych) w strukturze gospodarczej mog¹

spe³niaæ ró¿ne funkcje. W zale¿no�ci od powi¹zañ produkcyjno-rynkowych mo¿na w�ród nich

wyró¿niæ jednostki pracuj¹ce na potrzeby otoczenia: �wiatowego, europejskiego, krajowego,

ponadregionalnego, regionalnego, ponadlokalnego i lokalnego. Odbiorcami ich produkcji mog¹

wiêc byæ inne przedsiêbiorstwa produkcyjne (dostawy kooperacyjne), us³ugowe, gospodar-

stwa domowe, mog¹ one tak¿e produkowaæ na potrzeby konsumpcyjne ludno�ci. Poszczególne

typy podmiotów gospodarczych charakteryzuj¹ siê ró¿nym stopniem wra¿liwo�ci na zmieniaj¹-

ce siê uwarunkowania rozwoju. Najwiêksze szanse na rozwój i systematycznie unowocze�nianie

produkcji oraz podnoszenie kwalifikacji pracowniczych maj¹ podmioty gospodarcze pracuj¹ce

w ramach umów kooperacyjnych na potrzeby du¿ych firm ponadnarodowych (np. samochodo-

wych). Firmy tej kategorii, o du¿ym potencjale ekonomicznym, maj¹ bowiem najwiêksze szanse
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przetrwania na rynku i wymuszaj¹ na wspó³pracuj¹cych z nimi podmiotach gospodarczych ci¹-

g³¹ dba³o�æ o doskonalenie i unowocze�nianie produkcji nowych lub ci¹gle udoskonalanych

produktów. Najmniejsze mo¿liwo�ci rozwoju maj¹ podmioty gospodarcze pracuj¹ce na potrzeby

lokalne, g³ównie osób fizycznych (mikrofirmy). Podlegaj¹ one silnemu wp³ywowi zmieniaj¹cych

siê zasobów finansowych ludno�ci oraz zwi¹zanych z nimi uwarunkowañ rynku lokalnego. Pod-

mioty te najczê�ciej ju¿ nasyci³y swoj¹ ofert¹ rynek lokalny (np. sklepy, zak³ady fryzjerskie,

punkty us³ugowe), a ich dalszy rozwój zale¿y od mo¿liwo�ci zwiêkszenia rozmiarów rynku lokal-

nego, którego pojemno�æ wyznaczaj¹ rozmiary zasobów finansowych ludno�ci. Ograniczanie

zasobów finansowych ludno�ci tworzy dla podmiotów gospodarczych barierê popytow¹, która

ogranicza ich dzia³alno�æ produkcyjn¹ czy us³ugow¹ (lub powoduje jej zanik), natomiast zwiêk-

szanie zasobów finansowych ludno�ci powoduje zwiêkszanie popytu i wzrost dzia³alno�ci go-

spodarczej.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wspó³cze�nie uk³ad lokalny wykazuje bardzo silnie powi¹zania z nad-

rzêdnymi uk³adami europejskimi i �wiatowymi. Na przyk³ad nap³yw taniej odzie¿y czy obuwia

z Azji Po³udniowo-Wschodniej powa¿nie ogranicza zdolno�ci produkcyjne wielu ma³ych firm

produkcyjno-us³ugowych o funkcjach lokalnych, regionalnych czy krajowych (np. produkcja

skarpet, wyrobów dzianych, odzie¿y). Ogranicza tak¿e mo¿liwo�ci rozwoju lokalnych podmio-

tów zwi¹zanych z us³ugami, np. krawieckimi czy szewskimi.

Omawiana problematyka wymaga dalszych pog³êbionych studiów empirycznych uk³adów

lokalnych. Nale¿y zweryfikowaæ powszechnie przyjmowan¹ tezê, ¿e aktywizacja gospodarcza

uk³adów lokalnych mo¿e siê dokonywaæ w wyniku rozwoju ma³ych firm. Wydaje siê, ¿e rozwój

gospodarczy zapewniaj¹ du¿e firmy, oferuj¹ce swoje produkty na dobrze zorganizowanym rynku.

Po�rednio funkcje te mog¹ spe³niaæ tak¿e ma³y firmy powi¹zane relacjami produkcyjno-

-us³ugowymi z du¿ymi firmami. Dba³o�æ o powstawanie i rozwój ma³ych firm przyspiesza proces

kszta³towania siê tzw. warstwy �redniej, która jest konsumentem produktów oferowanych przez

du¿e firmy i tworzy rynek o okre�lonym rozmiarze, dla dzia³alno�ci ma³ych firm produkcyjno-

-us³ugowych, których poziom rozwoju ograniczany jest przez bariery popytu.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e procesy globalizacji i integracji wzmacniaj¹ przestrzenne powi¹zania

ekonomiczne oraz odznaczaj¹ siê zró¿nicowanym zasiêgiem i nasileniem oddzia³ywania, od skali

�wiatowej, poprzez krajow¹, do lokalnej. Obejmuj¹ one:

� lokalizacjê nowych i rozbudowê istniej¹cych firm,

� rozwój produkcji nowych lub tradycyjnych wyrobów, kierowanych na rynki ró¿nej kategorii

otoczenia,

� nasilenie powi¹zañ w zakresie: przep³ywu wiedzy i rozwi¹zañ technologicznych, zbytu goto-

wych produktów, zaopatrzenia w czê�ci zamienne, powi¹zañ kooperacyjnych, dostawy su-

rowców i pó³fabrykatów, prac remontowo-budowlanych.

Wp³yw przedsiêbiorczo�ci na aktywizacjê gospodarcz¹ uk³adu lokalnego, ponadlokalnego

i regionalnego przejawia siê poprzez:

� zwiêkszenie rozmiarów i zmianê jako�ci rynku pracy,

� ograniczenie bezrobocia,

� zwiêkszenie zasobów finansowych ludno�ci,

� ograniczenie bariery popytowej ludno�ci na rynku,

� zwiêkszenie strumieni finansowych p³yn¹cych do instytucji samorz¹dowych w postaci do-

chodów z podatków,

� doinwestowanie w zakresie sieciowej infrastruktury techniczno-ekonomicznej danego uk³a-

du osadniczego (drogi, bocznice kolejowe, sieæ energetyczna, gazowa, wodna),
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� zmiany w u¿ytkowaniu terenu,

� aktywizacjê pozosta³ych sektorów dzia³alno�ci gospodarczej, w tym rozwój us³ug,

� zmiany kierunków migracji odpowiedniej jako�ci zasobów pracy.

Reasumuj¹c, mo¿na przyj¹æ, ¿e wp³yw rozwoju przedsiêbiorczo�ci na aktywizacjê gospodar-

cz¹ jest problemem z³o¿onym. Rozwi¹zywanie go wymaga dalszych pog³êbionych badañ, doty-

cz¹cych m.in. doskonalenia metod negocjacji w zakresie ³agodzenia konfliktów, które wynikaj¹

z odmiennego podej�cia firm (producentów) do zagadnieñ produkcyjnych czy us³ugowych (dla

których podstawowe znacznie maj¹ efekty ekonomiczne) i podej�cia samorz¹dowych uk³adów

lokalnych czy regionalnych, które maj¹ na uwadze ich rozwój spo³eczno-gospodarczy i kulturowy.

Szczególnie wa¿ne w tym zakresie s¹ metody zarz¹dzania prowadz¹ce do wzrostu potencja³u

i podnoszenia jako�ci lokalnych i regionalnych czynników rozwoju dla nasilania ró¿nego rodza-

ju powi¹zañ przestrzenno-produkcyjnych, podnoszenia konkurencyjno�ci danej jednostki, któ-

re z kolei na zasadzie sprzê¿eñ wp³ywaj¹ na ich rozwój spo³eczno-gospodarczy i kulturowy.
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Role of Entrepreneurships in an Activation of Economy

� an Outline of a Model

The goal of the article is to present a role of entrepreneurships in a model of the activation of

economy. Impact of entrepreneurships on economic activation of the local, beyond-local and

regional systems appears in a qualitative and quantitative alteration of the labor market, the

reduction of unemployment, the growth of people�s resources, the reduction of demand barrier,

the increasing finances streaming from taxes to local governments, the investments in technolo-

gical-economic infrastructures of settlement systems. Impact of entrepreneurships on  econo-

mic activation is very complicated problem and it require more research and deeper studies.
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