
ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2013 (156) 91

BARBARA SIUTA-TOKARSKA*

ZASADNICZE ASPEKTY POMIARU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wprowadzenie

Przedsiębiorczość w ramach ujęcia ekonomicznego można rozumieć jako umie-
jętność doboru i zaangażowania w działalność gospodarczą czynników wytwórczych 
w sposób zapewniający efektywność gospodarowania w warunkach niepewności. 
Przedsiębiorczość uznawana jest ponadto jako jeden z czynników wytwórczych, 
oprócz ziemi, pracy i kapitału, stanowiąc podstawę dla podejmowania działań gospo-
darczych. Stąd też przedsiębiorczość i powiązanie jej wpływu ze wzrostem gospodar-
czym stanowi ważny element badań w naukach ekonomicznych. W ujęciu praktycz-
nym są opracowywane określone metody pomiaru dla oceny zarówno tzw. „ducha 
przedsiębiorczości”, jak i efektów przedsiębiorczości.

Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania zmian w zakresie rozwoju przed-
siębiorczości na świecie w ostatnich latach, tj. globalnego kryzysu ekonomicznego, 
przy uwzględnieniu określonych danych strukturalnych populacji przedsiębiorstw 
w wybranych krajach świata oraz wskaźników przedsiębiorczości, uwzględniając 
równocześnie teoretyczne podłoże rozwoju nauki o przedsiębiorczości w literatu-
rze przedmiotu.

1. Definicje przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość może być rozumiana na wiele sposobów. Można wskazać 
na występowanie wielu definicji i ich rozbudowanego zestawu pojęciowego. Wie-
lowymiarowość źródeł przedsiębiorczości jest związana z definiowaniem przed-
siębiorczości w różnych dyscyplinach i dziedzinach naukowych, uwzględniając 
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w tym zakresie m.in.: antropologię [15; 7; 8], ekonomię, zarządzanie, psychologię, 
socjologię czy prawo [20].

W literaturze wymienia się cztery zasadnicze ujęcia definicji przedsiębiorczości 
[10, s. 115]:

 � opierające się na gruncie psychologii, gdzie wskazuje się na cechy osobowościowe 
i charakterystykę personalną osoby przedsiębiorczej;

 � odwołujące się do ekonomicznych funkcji działań przedsiębiorcy w gospodarce;
 � wskazujące na rodzaj menedżerskiego zachowania (podejścia) i specyficzny spo-

sób zarządzania oraz uwzględniające w szerokim znaczeniu tzw. czynniki spo-
łeczno-kulturowe.
W konsekwencji odnotowuje się występowanie licznych formuł i modeli przed-

siębiorczości, która może być rozpatrywana pod względem [10, s. 115]: statycznym, 
tj. wynikowym, dynamicznym, tj. przyczynowym, oraz systemowym.

Przedsiębiorczość można podzielić na 2 rodzaje, uwzględniając podmiot jej 
wyrazu, tj.:
1) przedsiębiorczość indywidualną, konkretnej osoby oraz
2) przedsiębiorczość zbiorową (tzn. zespołu, grupy czy środowiska ludzi, a nawet 

całego społeczeństwa) powiązanych ze sobą osób w określony sposób.
Przedsiębiorczość indywidualna, odniesiona do poszczególnych osób, jest trakto-

wana jako postawa życiowa, wynikająca z posiadanych cech, umiejętności i sposobu 
działania jednostki, kojarzona z umiejętnością radzenia sobie w każdej sytuacji i wy-
zwalająca „ducha inicjatywy”, zaradności czy kreatywności [5, s. 31].

Przedsiębiorczość zbiorowa w odniesieniu do różnego typu organizacji jest zwią-
zana zasadniczo z tzw. przedsiębiorczością wewnętrzną, określaną także jako kor-
poracyjna, której rodowód sięga początków nauki o przedsiębiorstwie, przy czym 
podkreśla się jej znaczenie jako ważnego czynnika budowy przewagi konkurencyj-
nej podmiotów gospodarczych.

W literaturze wyodrębnia się także przedsiębiorczość rodzinną, którą można ro-
zumieć jako zjawisko społeczno-ekonomiczne polegające na tworzeniu i rozwijaniu 
przedsiębiorstw rodzinnych [1, s. 193], z uwzględnieniem jej indywidualnego i ze-
społowego charakteru oraz powiązania zarówno z małymi, jak i dużymi podmiotami 
gospodarczymi [20, s. 95].

Względnie nową formą przedsiębiorczości jest tzw. przedsiębiorczość spo-
łeczna, która może być rozumiana jako społecznie użyteczna działalność go-
spodarcza, jak np. zatrudnianie osób bezrobotnych, niepełnosprawnych czy 
pomoc grupom społecznym narażonym na szczególne problemy społeczne i za-
wodowe. W odniesieniu do przedsiębiorczości społecznej wskazuje się na bardzo 
wysoki poziom odpowiedzialności społecznej i środowiskowej przedsiębiorstw  
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społecznych1 [9, s. 2–3], na co wskazują wyniki badań w tym zakresie [9, s. 2–3]. 
Tego typu aktywność, szczególnie w okresie globalnego kryzysu gospodarczego, 
wydaje się być niezwykle ważna, a  jej idea powinna być odpowiednio propago-
wana2. Należy przy tym podkreślić, iż dla rozwoju tego rodzaju przedsiębiorczo-
ści ważne są także odpowiednie warunki, które mogą sprzyjać jej realizacji, w tym 
uwarunkowania: prawne, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe (wśród 
nich odpowiedni system edukacyjny) czy lokalne – niezależnie od uwarunkowań 
osobowościowych.

Należy podkreślić, iż pojęcie przedsiębiorczości wraz z rozwojem nauki ewolu-
owało [4, s. 17–22]3, skupiając się początkowo wyłącznie na osobie samego przedsię-
biorcy przez aktywność przedsiębiorczą, aż do przedsiębiorczości organizacji włącz-
nie. W tabeli 1 zestawiono wybrane definicje odnoszące się do przedsiębiorczości.

Analizując treści poszczególnych definicji związanych z przedsiębiorczością, 
można stwierdzić, iż najogólniej przedsiębiorczość jest wyrazem aktywności, która 
w ostatecznym rozrachunku powinna przyczyniać się do powstania wartości, przy 
czym wartość ta może mieć wyraz zarówno materialny, jak i niematerialny, podmio-
towy, jak i przedmiotowy oraz implikujący i warunkujący.

Przedsiębiorczość właściwie rozumiana powinna wykazywać kierunek pozytywny, 
który opiera się na etyce i zasadach moralnych. W przeciwnym razie nie można mówić 
o przedsiębiorczości lecz o działaniu, w którym postępuje się niezgodnie z prawem 
bądź na granicy prawa (np. grupy przestępcze, przestępczość gospodarcza, wykorzy-
stywanie luk w prawie dla osiągnięcia własnych korzyści itp.). Uwzględniając zasady 
moralne i oparcie na etyce działań przedsiębiorczych, wydaje się, iż w tym kontekście 
stare konfucjańskie reguły, takie jak [13, s. 29]: humanitarność, sprawiedliwość, oby-
czaj/rytuał/etykieta, wiedza/ mądrość oraz szczerość/wiarygodność mogą stanowić 
wraz z zarządzaniem przedsiębiorstwem uwzględniającym nie tylko interesy właści-
cieli, ale wyrażającym troskę o wszystkie kategorie podmiotów uczestniczących w ży-
ciu przedsiębiorstwa4 – właściwe podłoże dla realizacji postaw przedsiębiorczych.

1 Pod pojęciem „przedsiębiorstwa społecznego” Komisja Europejska definiuje przedsiębiorstwa:  
– dla których leżący we wspólnym interesie cel socjalny lub społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej; 
– które często charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności społecznej;
– których zyski są w większości reinwestowane w realizację tego celu społecznego;
– których sposób organizacji lub system własności odzwierciedla ich misję, opierając się na demokratycznych 
lub partycypacyjnych zasadach, mając na celu sprawiedliwość społeczną.

2 W Polsce przewiduje się, iż ustawa o przedsiębiorczości społecznej wejdzie w życie najwcześniej dopie-
ro w 2014 r., mimo że już w 2008 r. powołano Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii 
społecznej. Patrz: K. Cibor, Ustawa o przedsiębiorczości społecznej – co dalej?, http://wiadomosci.ngo.pl/wi-
adomosci/727567.html, [12.10.2012].

3 M. Bratnicki wskazuje na 3 podejścia do przedsiębiorczości w ujęciu historycznym: 1) rola podmiotu 
działalności gospodarczej, 2) proces tworzenia nowych przedsięwzięć, 3) tworzenie i wykorzystywanie szans, 
zawierające w sobie odnowę strategiczną istniejących organizacji.

4 To jest: pracowników, klientów, dostawców różnych czynników produkcji oraz wspólnotę, z którą 
jest ono związane.

87OiK.indb   93 07.10.2013   10:45



Barbara Siuta-Tokarska

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2013 (156)94

Tabela 1. Przegląd ważniejszych definicji związanych z przedsiębiorczością

Przedsiębiorcy kupują po pewnych cenach w teraźniejszości i sprzedają po niepewnych 
cenach w przyszłości. Przedsiębiorca jest nosicielem niepewności.

Cantillon

Przedsiębiorcy próbują przewidywać i działać w warunkach zmiany na rynkach. 
Przedsiębiorca dźwiga niepewność dynamiki rynku.

Knight

Przedsiębiorca to osoba, która zachowuje odporność na kontrolę racjonalnej wiedzy 
biurokratycznej.

Weber

Przedsiębiorca to innowator, który wdraża zmianę w obrębie rynków przez 
wykorzystanie nowych kombinacji. Może ona przybrać formy, takie jak:
– wprowadzenie nowego towaru lub jakości,
– wprowadzenie nowej metody produkcji,
– otwarcie nowego rynku,
– zdobycie nowego źródła dostaw nowych materiałów lub części oraz
– przeprowadzenie nowej organizacji branży.

Schumpeter

Działalność przedsiębiorcza obejmuje identyfikację możliwości w obrębie systemu 
ekonomicznego.

Penrose

Przedsiębiorca rozpoznaje i wykorzystuje sposobności zysku, zasadniczo arbitrażysta. Kirzner

Przedsiębiorczość to akt innowacji pociągający za sobą nadawanie istniejącym 
zasobom nowej zdolności generowania bogactwa.

Drucker

Podstawowym aktem przedsiębiorczości jest nowe wejście. Nowe wejście można 
osiągnąć poprzez wejście na nowe rynki lub też ugruntowane rynki z nowymi 
lub istniejącymi towarami lub usługami. Nowe wejście jest aktem wprowadzenia 
nowego przedsięwzięcia, przez nowo utworzoną firmę, przez istniejącą firmę lub 
przez „wewnętrzne korporacyjne podejmowanie przedsięwzięć”.

Lumpkin  
& Dess

Dziedzina przedsiębiorczości obejmuje studia nad źródłami możliwości, procesy 
odkrywania, ewaluacji oraz wykorzystania możliwości, a także zbiór jednostek, które 
je odkrywają, ewaluują oraz wykorzystują.

Shane  
& 
Venkataraman

Przedsiębiorczość to zależny od kontekstu proces społeczny, przez który jednostki oraz 
zespoły tworzą bogactwo, łącząc unikalne pakiety zasobów w celu wykorzystania 
możliwości rynku.

Ireland, Hitt  
& Sirmon

Przedsiębiorczość to sposób myślenia oraz proces tworzenia i rozwijania działalności 
gospodarczej poprzez łączenie podejmowanego ryzyka, kreatywności i/lub innowacji 
z rzetelnym zarządzaniem w obrębie nowej lub istniejącej organizacji.

Komisja 
Wspólnot 
Europejskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [2, s. 7].

Przy tak zdefiniowanej przedsiębiorczości można stwierdzić, iż stanowi ona jeden 
z podstawowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego (obok ziemi, pracy 
i kapitału, co jest ujmowane w tzw. modelu ostrosłupa przedsiębiorczości [16, s. 46]) 
układów przestrzennych różnej skali (np. gmin, powiatów, województw, kraju). Stąd 
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też można wskazać, iż przedsiębiorczość jest uwarunkowanym społecznie procesem 
tworzenia szans na kreowanie bogactwa i dobrobytu z uwzględnieniem twórczego 
wykorzystania użytkowanych zasobów materialnych i niematerialnych [12]

2. Miary rozwoju przedsiębiorczości w wybranych krajach

Przedsiębiorczość stanowi ważny element na drodze wzrostu gospodarczego i jej 
oddziaływania na sferę społeczną, co może przejawiać się w [11]:

 � odkrywaniu i wprowadzaniu w życie produktów i usług, które wpływają na po-
prawę jakości życia oraz powodują zmianę pozycji określonych obszarów w świa-
towej ekonomii;

 � powstawania nowych przemysłów i przedsiębiorstw;
 � tworzenia miejsc pracy, a także
 � kreowania „bogactwa/dobrobytu”, które może być reinwestowane w nowe przed-

siębiorstwa i przekazywane społeczeństwu.
Pomiar przedsiębiorczości i związany z tym właściwy dobór metod jest zagad-

nieniem trudnym. W praktyce obserwuje się koncentrację na dwóch zasadniczych 
aspektach [17, s. 135]:
1. pomiarze tzw. „ducha przedsiębiorczości”, gdzie analizy są związane zasadniczo 

z badaniami ankietowymi wybranych grup osób lub populacji (odnoszących się 
na przykład do powstawania nowych podmiotów gospodarczych) oraz

2. pomiarze efektów przedsiębiorczości, gdzie przedmiotem analiz są zazwyczaj dane 
bądź wskaźniki odnoszące się do liczby różnego typu przedsiębiorstw, np. w sto-
sunku do populacji ludzkiej lub ogólnej liczby podmiotów gospodarczych.

Jedną z miar przedsiębiorczości jest tzw. wskaźnik TEA (total entrepreneurial acti-
vity) – indeks mierzący ogólną aktywność w podejmowaniu przedsięwzięć gospodar-
czych, liczony jako odsetek osób dorosłych (18–64 lat) zakładających przedsiębiorstwo 
lub zarządzających nowym przedsiębiorstwem, będących jednocześnie jego właścicie-
lem w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych [22, s. 13–14]. W tabeli 2 zestawiono 
wartości wskaźnika TEA w latach 2001, 2007 i 2011 w wybranych krajach świata.

Analizując dane przedstawione w tabeli 2 można zauważyć, iż w wielu krajach 
w 2007 i 2011 roku w porównaniu z 2001 r. odnotowano zmniejszenie wartości wskaź-
nika ogólnej przedsiębiorczości (z wyjątkiem Chin, Brazylii, Chile, Japonii, Francji, 
Łotwy, Holandii i Rosji) lub niewielkie ich wzrosty, na co niewątpliwie miał wpływ 
kryzys w gospodarce światowej.

Wartość wskaźnika TEA w 2011 r. przekraczającego 20 charakteryzowała kraje, 
takie jak: Chiny (24), Chile (23,7), Peru (22,9), Trynidad i Tobago (22,7), Kolumbię 
(21,4), Panamę i Argentynę (20,8), a więc kraje zaliczane do grupy efficiency-driven 
economies (opartych na wydajności). Natomiast wśród krajów rozwiniętych, których 
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gospodarka jest oparta na innowacjach tzw. innovation-driven economies, najwyż-
sza wartość wskaźnika TEA odnosiła się do USA (12,3).

Tabela 2. Wskaźnik TEA w wybranych krajach świata w latach 2001, 2007 i 2011

Wyszczególnienie 2001 r. 2007 r. 2011 r.

Australia 36,4 10,9 10,5

Belgia 3,1 3,1 3,7

Brazylia 11,2 12,7 17,5

Chiny  – 16,4 24,0

Czechy  – 7,76 7,6

Chile  – 13,4 23,7

Dania 5,1 5,4 4,6

Finlandia 4,5 6,9 6,3

Francja 2,6 3,2 5,7

Grecja  – 5,7 8,0

Hiszpania 5,4 7,6 5,8

Holandia 4,7 5,2 8,2

Hongkong  – 9,9 3,6 (2009) 

Indie 10,2 8,5 11,5 (2008) 

Irlandia 11,4 8,2 7,2

Islandia  – 12,5 11,4 (2009) 

Japonia 1,9 4,3 5,2

Kolumbia  – 22,7 21,4

Łotwa  – 4,5 11,9

Meksyk 20,4 9,2 9,6

Niemcy 5,8 4,0 5,6

Norwegia 6,4 6,2 6,9

Polska 8,0 8,9 9,0

Rosja  – 2,7 4,6

Rumunia  – 4,0 9,9

Słowenia  – 4,8 3,7

Tajlandia  – 26,9 19,5

USA 11,0 9,6 12,3

Węgry 8,8 6,9 6,3

Wielka Brytania 5,4 5,5 7,3

Włochy 6,0 5,0 2,3 (2010) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [24].
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W ramach analizy przedsiębiorczości w literaturze przedmiotu uwzględnia się 
także określone dane związane z populacją przedsiębiorstw, jak np. [6, s. 52]:

 � przedsiębiorstwa według klas ich wielkości,
 � zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach,
 � tworzenie wartości dodanej i działalność eksportowa.

Rysunek 1.  Struktura przedsiębiorstw według klas wielkości podmiotów 
gospodarczych (liczby pracowników) w wybranych krajach  
świata w 2008 r.
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Objaśnienie: według klasyfikacji obowiązującej w krajach Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę kryterium 
klasy wielkości, przedsiębiorstwa dzielą się na: mikroprzedsiębiorstwa (0–9 pracowników), małe przedsię-
biorstwa (10–49 pracowników), średnie przedsiębiorstwa (50–249 pracowników), duże przedsiębiorstwa 
(250 i więcej pracowników).

Źródło: [6, s. 55].

Z danych przedstawionych na rysunku 1 wynika, iż poszczególne kraje świata 
charakteryzują się nieco odmienną strukturą przedsiębiorstw, uwzględniając jako 
kryterium ich wielkość. Generalnie w blisko połowie krajów OECD więcej niż 90% 
wszystkich przedsiębiorstw stanowią mikroprzedsiębiorstwa5.

W Japonii ok. 2% stanowią przedsiębiorstwa sektora DP (duże przedsiębiorstwa), 
a pozostałą część stanowią przedsiębiorstwa małe i średnie (o zatrudnieniu 10–249 
pracowników) – ponad 50%, a pozostała część przypada na mikroprzedsiębiorstwa 
(1–9 osób). W USA udział mikroprzedsiębiorstw stanowi ponad 75%, natomiast 
duże przedsiębiorstwa stanowią niespełna 1% ogółu przedsiębiorstw. W krajach Unii 
Europejskiej mikroprzedsiębiorstwa stanowią dominujący udział, wynoszący ponad 
92% w: Grecji, Polsce, Czechach, Szwecji, we Włoszech, na Węgrzech, w Portugalii, 
Belgii, Hiszpanii, Francji i Słowenii. Natomiast na Słowacji, w Niemczech, Łotwie 
i Estonii ich udział wynosi mniej niż 85%.

5 W badaniach brano pod uwagę podmioty gospodarcze zatrudniające 1–9 pracowników.
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Ważnym wskaźnikiem w kontekście działalności przedsiębiorstw w poszczegól-
nych krajach świata w odniesieniu do zagadnienia przedsiębiorczości są tzw. wskaźniki 
„narodzin” – powstania nowego przedsiębiorstwa na rynku gospodarczym. Analiza 
danych za lata 2007–2009 wskazuje na znaczące zmiany w zakresie liczby powsta-
jących przedsiębiorstw, gdzie wartość tego wskaźnika6 wyniosła [6, s. 65]: 7,95% 
w 2007 r. i 5,99% w 2008 r. dla Kanady; 8,54% w 2007 r. i 6,75% w 2009 r. dla USA; 
10,63% w 2007 r. i 9,07% w 2009 r. dla Czech; 11,10% w 2007 r. i 8,41% w 2009 r. dla 
Hiszpanii; 14,09% w 2007 r. i 7,65% w 2009 r. dla Rumunii.

Dla potrzeb poszerzonej analizy na rysunku 2 przedstawiono także dane doty-
czące wskaźnika zmiany liczby nowo powstałych przedsiębiorstw w latach 2007–2009 
w wybranych krajach OECD.

Rysunek 2.  Wskaźnik zmian liczby nowo powstałych przedsiębiorstw w wybranych 
krajach świata w latach 2007–2009 (%)

Źródło: [14, s. 2].

Dane prezentowane przez OECD wskazują wyraźnie na występowanie w więk-
szości gospodarek świata niekorzystnych trendów w zakresie powstawania nowych 

6 Wskaźnik „narodzin przedsiębiorstw” liczony jest jako liczba nowo powstałych przedsiębiorstw w re-
lacji do populacji aktywnych przedsiębiorstw (%). Pod uwagę były brane przedsiębiorstwa o minimalnej licz-
bie pracowników wynoszącej 1.
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przedsiębiorstw, co niewątpliwie jest powiązane z kryzysem w gospodarce światowej. 
Podobne zmiany odnotowano w Polsce, gdzie w latach 2006–2007 dynamika7 liczby 
nowo powstałych przedsiębiorstw wyniosła 99,24%, następnie w kolejnych latach ro-
sła, osiągając: 108%, 110% i 115%, a w latach 2010–2011 jej wartość zmniejszyła się 
i wyniosła 86,1% [23, s. 80].

Analogiczne zmiany odnotowuje się w odniesieniu do przedsiębiorstw zaprzesta-
jących swej działalności poprzez ogłoszenie upadłości, bowiem w latach 2006–2010 
odnotowano wzrost tego typu podmiotów [6, s. 69], przy czym dopiero w 2011 r. wi-
dać pewne oznaki poprawy sytuacji, co zobrazowano na rysunku 3.

Rysunek 3.  Wskaźnik zmian liczby bankrutujących przedsiębiorstw w wybranych 
krajach OECD w latach 2006–2011 (2006=100)

Objaśnienie: Q1 – pierwszy kwartał, Q2 – drugi kwartał, Q3 – trzeci kwartał, Q4 – czwarty kwartał. 
Źródło: http://forsal.pl za OECD, [05.11.2012].

W przypadku Polski największy wzrost dynamiki8 liczby podmiotów, które ogło-
siły upadłość, odnotowano w latach 2008–2009, wynoszący aż 168,1% (wzrost z 411 
podmiotów do 691), następnie dynamika zmniejszyła się do 95%, po czym od 2010 r. 
obserwuje się wyraźny wzrost: w okresie 2011/2010 dynamika wyniosła 110,4%, 
a 2012/2011–121,3% i jest to najwyższy wynik od 8 lat (877 podmiotów) [18, s. 1–2].

Kolejnym ze wskaźników, za pomocą którego można wskazać na zmiany struk-
turalne odnoszące się do zagadnienia przedsiębiorczości, jest zatrudnienie w przed-
siębiorstwach. Dane w tym zakresie przedstawiono na rysunku 4.

7 Dynamika liczona rok do roku.
8 Dynamika liczona rok do roku.
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Rysunek 4.  Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach według klas wielkości 
przedsiębiorstw (liczby pracowników) w wybranych krajach świata w 2008 r.
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Źródło: [6, s. 57].

Analizując dane przedstawione na rysunku 4 widać wyraźne różnice między po-
szczególnymi krajami OECD w zakresie struktury zatrudnienia w sektorze przedsię-
biorstw z uwzględnieniem klas ich wielkości. W USA duże przedsiębiorstwa stano-
wią o ponad 50% udziale w zatrudnieniu sektora przedsiębiorstw i podobnie duży 
udział odnotowuje się w: Wielkiej Brytanii (48,6%), nieco mniejszy w Nowej Zelan-
dii (42,1%), na Słowacji (42%) i w Niemczech (ponad 40%). Natomiast stosunkowo 
duży udział mikroprzedsiębiorstw w zatrudnieniu sektora przedsiębiorstw jest cha-
rakterystyczny dla gospodarek: Grecji (58,2%), Australii (46,7%), Włoch (46,3%) 
czy Meksyku (41,3%).

Rysunek 5.  Struktura tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwach według klas 
wielkości przedsiębiorstw (liczby pracowników) w wybranych krajach 
świata w 2008 r.
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Źródło: [6, s. 59].
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Na rysunku 5 zaprezentowano udziały przedsiębiorstw w zakresie tworzenia 
wartości dodanej w sektorze przedsiębiorstw w wybranych krajach świata we-
dług klas ich wielkości w 2008 r. Największy udział w tworzeniu wartości dodanej 
przez duże przedsiębiorstwa (powyżej 50%) dotyczy krajów, takich jak: Japonia, 
Korea, Izrael, Brazylia, Wielka Brytania, równie wysoki odnotowuje się: na Sło-
wacji (45,4%), w Niemczech (48,1%), Polsce (47%), Australii (47,5%), Meksyku 
(46,4%), na Węgrzech, w Rumunii i Finlandii (pow. 45%). Natomiast stosunkowo 
wysoki udział mikroprzedsiębiorstw w tworzeniu wartości dodanej odnotowuje 
się w: Grecji (37,3%), Norwegii (36,7%), Luksemburgu (34,6%) oraz w Czechach 
i we Włoszech (pow. 32%).

Uwzględniając działalność eksportową przedsiębiorstw w wybranych krajach 
świata według klas ich wielkości, widać również znaczące różnice w skłonności do 
podejmowania eksportu, co przedstawiono w tabeli 3.

Najwyższą skłonność do eksportu spośród krajów wskazanych w tabeli 3 przeja-
wiają przedsiębiorstwa amerykańskie (ogółem 6,6% przedsiębiorstw eksportujących 
w relacji do ogółu przedsiębiorstw), austriackie (5,9%), następnie estońskie (4,6%) 
i szwedzkie (4,4%).

Tabela 3.  Skłonność przedsiębiorstw do eksportu według klas wielkości 
przedsiębiorstw w wybranych krajach świata w 2008 r. (% przedsiębiorstw 
eksportujących do całkowitej liczby przedsiębiorstw w danej klasie wielkości)

Wyszczególnienie
0–9 

pracowników
10–49
prac.

50–249
prac.

250 i więcej 
prac.

Ogółem

USA – – – – 6,6

Wielka Brytania 2,4 14,8 30,2 40,0 3,9

Szwecja 2,8 29,1 52,5 74,1 4,4

Hiszpania 1,4 12,7 31,8 54,3 2,3

Portugalia 1,2 14,5 39,7 54,0 2,4

Polska 0,7 13,2 26,1 50,5 1,5

Włochy 1,9 23,5 52,5 60,6 3,1

Francja – 16,6 39,6 61,8 3,3

Finlandia 1,7 14,4 40,7 59,1 3,1

Estonia 2,8 11,3 29,7 34,1 4,6

Kanada 1,2 7,6 19,4 32,1 2,2

Austria 3,5 16,6 45,0 68,9 5,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [6, s. 61].
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Wyższa skłonność do eksportu charakteryzuje zasadniczo większe przedsiębior-
stwa. W przypadku dużych przedsiębiorstw9 udział przedsiębiorstw eksportujących 
wynosi od 32,1% w Kanadzie do 74,1% w Szwecji, w mniejszym stopniu odnosi się 
do średnich przedsiębiorstw10 (od 19,4% w Kanadzie do 52,5% w Szwecji) i małych 
podmiotów11 (od 7,6% w Kanadzie do 29,1% w Szwecji), zaś w mikroprzedsiębior-
stwach12 występuje w nieznacznym stopniu (od 1,2% w Portugalii i Kanadzie do 
3,5% w Austrii). Należy jednak podkreślić, iż podejmowanie działalności eksporto-
wej związane jest także z określonymi wymogami, które są powiązane m.in. ze sferą 
kapitałową, co powoduje, iż podejmowanie związanego z tym ryzyka w odniesieniu 
do małych podmiotów jest niewielkie. Ponadto obserwuje się tendencję, iż mikro, 
a także część małych podmiotów częściej ogranicza zasięg swej działalności do rynku 
lokalnego czy regionalnego, rzadziej działają w ramach rynku krajowego, a tym bar-
dziej rynków międzynarodowych.

Analiza powyższych danych wskazuje na konieczność prowadzenia odpowiedniej 
polityki mającej na celu wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród przedsiębiorstw 
sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), a w szczególności mikroprzedsię-
biorstw tak, aby miały one realne szanse na wykorzystanie środków pomocowych dla 
rozszerzania swej działalności poza obręb lokalny czy regionalny i wyjścia na rynki 
międzynarodowe. Spośród wielu możliwości wydaje się, iż jest wskazane wspieranie 
działań w ramach współpracy między takimi przedsiębiorstwami, jak np.. stowarzy-
szenia producentów, klastry innowacyjności itp., niezależnie od bezpośrednich pro-
gramów dotyczących działalności eksportowej.

Zakończenie

Aktywność człowieka, która jest wyrazem jego przedsiębiorczości, może być 
ukierunkowana pozytywnie, przyczyniając się do powstania pożądanych wartości 
zarówno dla niego samego, jak i całej społeczności w której funkcjonuje, lecz także 
może być wykorzystywana wyłącznie dla celów osobistych, w tym ze szkodą dla spo-
łeczeństwa. W pierwszym przypadku jest ona wyrazem właściwie rozumianej przed-
siębiorczości, stanowiącej jeden z głównych czynników wytwórczych, służących roz-
wojowi społeczno-gospodarczemu, na pożytek całego społeczeństwa.

Okres globalnego kryzysu w gospodarce światowej wpłynął na osłabienie przed-
siębiorczości w wielu gospodarkach światowych, o czym świadczą określone miary 
przedsiębiorczości w odniesieniu np. do liczby nowo powstałych podmiotów czy 

9 Powyżej 249 pracowników.
10 Przedsiębiorstwa o liczbie pracowników 50–249.
11 Przedsiębiorstwa o liczbie pracowników 10–49.
12 Przedsiębiorstwa o liczbie pracowników 0–9.
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liczby podmiotów ogłaszających upadłość. Jednakże globalny kryzys może wiązać 
się z zagrożeniem dla rozwoju właściwie rozumianej przedsiębiorczości i występo-
waniem tzw. „negatywnej przedsiębiorczości”, związanej np. ze wzrostem przestęp-
czości gospodarczej (w porównaniu do okresu sprzed kryzysu). Świadczą o tym m.in. 
wyniki badań PriceWaterHouseCoopers, przeprowadzonych w 2009 r. w 55 krajach 
świata [21], z których wynika, że występuje silna korelacja między przestępczością 
gospodarczą a globalnym otoczeniem ekonomicznym w czasie kryzysu. W badaniu 
aż w 60% przedsiębiorstw przewidywano większe zagrożenie oszustwem ze względu 
na naciski i bodźce motywujące do popełnienia takich przestępstw, a wśród najczę-
ściej odnotowanych przestępstw w tym okresie na świecie dominowało: sprzeniewie-
rzenie aktywów, korupcja i przekupstwo, nieautoryzowane transakcje oraz nadużycia 
związane z ubieganiem się o kredyt i manipulacje księgowe (liczba oszust księgo-
wych zwiększyła się blisko 4-krotnie w porównaniu z wynikami badań z 2003 r.). 
W przypadku Polski wśród najczęściej występujących przestępstw gospodarczych 
wskazywano na [3]: sprzeniewierzenie aktywów, czyli kradzież, korupcję i przekup-
stwo, naruszenie praw własności intelektualnej oraz oszustwa podatkowe czy szpie-
gostwo gospodarcze. Warto podkreślić, iż w Polsce w porównaniu z innymi krajami 
Europy Środkowo-Wschodniej i świata znacząco niekorzystne różnice odnoszą się do: 
oszustw podatkowych (w Polsce ponad 20% wskazań, w Europie Środowo-Wschod-
niej – ponad 10%, a na świecie – ok. 5%), nadużyć rynku/ konkurencji, np. zmowy 
cenowe (w Polsce ok. 17%, w Europie Środowo-Wschodniej – ok. 5%, na świecie 
– ok. 3%), nielegalnego ujawniania informacji (w Polsce – ok. 17%, w Europie Środ-
kowo-Wschodniej – ok. 5%, na świecie – ok. 4%) oraz szpiegostwa gospodarczego 
(w Polsce ok. 21%, w Europie Środowo-Wschodniej – ok. 9%, na świecie – ok. 3%). 
Wyniki badań w tym zakresie wskazują, iż wśród przedsiębiorstw w Polsce w okre-
sie kryzysu ekonomicznego w relacji do przedsiębiorstw w innych krajach świata 
występuje większe ryzyko przestępstw gospodarczych związanych z „wyciekiem in-
formacji poufnych” i stosowania niezgodnych z prawem działań względem konku-
rencji i organów podatkowych.

Stąd też wydaje się właściwe popularyzowanie dobrych praktyk i przykładów 
w celu wzmacniania postaw właściwie pojętej przedsiębiorczości, przy wyraźnej 
dezaprobacie działań nieetycznych.
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ZASADNICZE ASPEKTY POMIARU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Streszczenie

W artykule przedstawiono w zarysie problematykę przedsiębiorczości indywidualnej 
i zbiorowej od strony teoretycznej wraz z przedstawieniem ważniejszych definicji odnoszących 
się do przedsiębiorczości. Równocześnie wskazano na dwa zasadnicze aspekty pomiaru 
przedsiębiorczości, tj. pomiar tzw. „ducha przedsiębiorczości” oraz efektów przedsię-
biorczości. W ujęciu empirycznym przedstawiono zmiany w zakresie przedsiębiorczości 
w wybranych krajach świata ze wskazaniem na znaczący wpływ kryzysu w gospodarce 
światowej na wyniki w tym zakresie.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, pomiar i wskaźniki 
przedsiębiorczości, globalny kryzys ekonomiczny
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ESSENTIAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP 
MEASUREMENT

Abstract

The article presents an outline of problems connected with individual and group entrepreneu-
rship from the theoretical point of view. The main definitions referring to the phenomenon of 
entrepreneurship have also been presented. The article also concentrates on two main aspects 
of measuring entrepreneurship, namely measuring the so called “spirit of entrepreneurship” 
and the effects of entrepreneurship. The empirical perspective shows the changes in the range 
of entrepreneurship in chosen countries in the world pointing out the significant influence 
of the crisis in the world economy on the results in this matter.
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