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Wstęp
Prowadzenie działalności gospodarczej i rozwój cywilizacyjny związane są z przedsiębiorczością, która stanowi zjawisko złożone, wielowymiarowe i nieustannie ewoluujące,
należące do kręgu zainteresowań wielu dyscyplin naukowych. Badacze poznają przedsiębiorczość z punktu widzenia ich dyscypliny naukowej. Duży wkład w identyfikację determinant przedsiębiorczości wniosły nauki o zarządzaniu, wskazując na wyraźną ewolucję poglądów w tym zakresie. Początek XXI wieku przynosi nowe dynamiczne oblicze
przedsiębiorczości związane z postępującą globalizacją i internacjonalizacją oraz zmianami z procesach zarządzania, stosowanych technologiach produkcyjnych oraz informatycznych.
Z przedsiębiorczością związanych jest wiele jej wymiarów obejmujących zachowania zarówno osób, przedsiębiorstw, jak i różnego typu organizacji publicznych i społecznych. Miarą działań przedsiębiorczych jest osiąganie wyników powyżej przeciętnych
przejawiających się w rozwiązywaniu problemów. Przedsiębiorczość dotyczy współcześnie wszystkich dziedzin życia, natomiast w biznesie stanowi obok pracy, kapitału i ziemi kluczowy czynnik wytwórczy pozwalający na zaangażowanie zasobów przedsiębiorstwa w przyszłe oczekiwania, które w warunkach niepewności i ryzyka, walki konkurencyjnej i coraz bardziej turbulentnych zmian pozwolą na osiąganie sukcesu w otoczeniu.
Przedsiębiorczość przejawia się w podejmowaniu inicjatywy, kreowaniu postępu oraz
efektywności zarządzania. Efektem działań przedsiębiorczych jest zapewnienie przedsiębiorstwu korzyści poprzez zapewnienie ciągłości działania oraz rozwoju.
W prezentowanym tomie podjęto próbę ukazania różnych wymiarów przedsiębiorczości w dobie wyzwań rozwojowych dla współczesnych przedsiębiorstw. Prezentowane problemy odnoszą się głównie do wskazania wieloaspektowości i złożoności oraz wagi znaczenia przedsiębiorczości w procesie zarządzania przedsiębiorstwem,
jak również innych aspektów przedsiębiorczości. Tom został podzielony na dwie części.
W pierwszej z nich, poświęconej współczesnym wymiarom przedsiębiorczości, autorzy
ukazują holistyczną perspektywę roli przedsiębiorczego przywództwa oraz znaczenie
wielokrotnego podejmowania działalności gospodarczej dla rozwoju przedsiębiorczości. Odniesiono się również do związków zachodzących pomiędzy myśleniem projektowym a rozpoznawaniem okazji rynkowych, a także do roli kreatywności organizacyjnej.
W kolejnych artykułach autorzy przeprowadzają analizę związków zachodzących pomiędzy edukacją menedżerską a postawami przedsiębiorczymi; zajmują się także determinantami innowacyjności przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorczości organizacyjnej.
W publikacji odniesiono się ponadto do szeregu aspektów związanych z wymiarem patriotycznym przedsiębiorczości, przywództwem przedsiębiorczyń, jak i relacjami zachodzącymi pomiędzy przedsiębiorczością a społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wska-

zano ponadto na znaczenie relacji międzyorganizacyjnych jako źródła kreowania przewagi konkurencyjnej oraz rolę negocjacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, na uwarunkowania przedsiębiorczości społecznej oraz bariery rozwoju przedsiębiorczości.
Celem drugiej części tomu jest identyfikacja instytucjonalnych i społecznych determinant przedsiębiorczości i odniesienie się do ich wpływu na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Autorzy poszczególnych artykułów zwracają uwagę na różne wymiary przedsiębiorczości. Podejmują zagadnienia specyfiki przedsiębiorczości rodzinnej odnoszącej się do zagadnień związanych z rolą rodziny w tworzeniu i rozwoju biznesu, innowacyjnością i motywowaniem. Zaprezentowano również kwestie dotyczące uwarunkowań wynikających ze specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw i ich
orientacji strategicznej oraz innowacyjności, wskazano na znaczenie kompetencji menedżerskich, przedsiębiorczości kobiet oraz wielu zróżnicowanych wymiarów przedsiębiorczości.
Szeroki zakres merytoryczny przedstawionych opracowań pokazuje bardzo zróżnicowany charakter współczesnego postrzegania przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że
zaprezentowane rozważania i wyniki badań będą przydatne zarówno dla badaczy, jak
i praktyków zarządzania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w procesie zarządzania
współczesnymi przedsiębiorstwami. Liczymy także, iż zakres prezentowanych zagadnień odnoszących się do różnych wymiarów przedsiębiorczości może stanowić podbudowę do dalszej dyskusji, przemyśleń i podejmowania nowych inicjatyw badawczych łączących środowiska naukowe i praktyków gospodarczych.
Łukasz Sułkowski
Andrzej Marjański
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The Role of Capabilities in the Development of
Entrepreneurial Leadership
Abstract: The purpose of this article is to fill the research gap by combining the previous
approach to entrepreneurial leadership with a more holistic perspective. This work reviews
and integrates literature on capabilities, dialectical approach, entrepreneurial leadership.
The paper presents an initial and conceptual approach to the role of capabilities in the development of entrepreneurial leadership, and does not attempt to argue a comprehensive
theoretical framework. Nor does it intend to extend or propose the new theory regarding
the origins of dynamic capabilities, dialectical approach or entrepreneurial leadership or
the specific causal relationships between them.
Key words: entrepreneurship, entrepreneurial leader, capabilities, dialectical approach

Introduction
Today’s dynamic business environment requires companies to have strong leaders inclined to develop organizational leadership capability. Vadi [2010] claims that the capability of leadership at the organizational level is a combination of the organizational structure, understood as a dynamic pattern of a recurrent relationship between organizational
members, and leadership processes in organizational systems. Kivip [2015] defines organizational capabilities as an always developing and generating innovations set of inte-
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grated firm-specific knowledge. Therefore, coordination mechanism based on a combination of knowledge and skills [Kivip 2015] is crucial for this process [Grant 2002]. Due to
continuous changes inside and outside the organization, organizational leadership capability is typically dynamic in nature [Vadi 2010], which corresponds to Penrose’s [1959]
concept of dynamic capabilities. Dynamic capabilities are developed through three processes [Teece 1997]: integrating and coordinating internal and external resources; collective learning and experimenting; and reconfiguration and transformation, to adapt to
the environmental context and competitive orientation [Covin, Covin 1990].
Helfat defines dynamic capability as “the capacity of an organization to purposefully create, extend or modify its resource base” [Helfat 1997, p. 1], [similarly: Bowman,
Ambrosini 2003, Zahra et al. 2006], on condition that the process is repeatable and embedded within the organization [Helfat, Peteraf 2003, Adner, Helfat 2003, Newey, Zahra
2009, Zollo 2002]. Teece et al. [1997] also indicate the role of dynamic capabilities in revising competencies in response to changing environments.
Entrepreneurship, intrapreneurship, learning [Zahra et al. 2006], the ability to sense
and seize opportunities [Teece 2007, Teece et al. 1997, Winter 2003] are considered essential to develop dynamic capabilities. However, there is a lack of research confirming
the influence of dynamic capabilities on the performance. Furthermore, some researchers question the nature and role of dynamic capabilities [Winter 2003], and consider
them as tautological [Mosakowski, McKelvey 1997, Priem, Butler 2001] or vague and non-operational [Williamson 1999].
Initially, dynamic capabilities were considered as crucial only in constantly changing external environments like those of highly innovative, technology-based firms [Teece 1994, Teece et al. 1997]. However, recently it has been assumed that all organizations need to unceasingly adjust their capabilities while anticipating constant exogenous changes [Ambrosini et al. 2009, Winter 2003, Zollo, Winter 2002].

Dialectical dynamics: A driver for entreprenurial leadership
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It is critical to take dialectical approach into consideration to understand why and how
entrepreneurship in existing organizations functions. Following and broadening organic approach, we suggest key progression based on dialectical assumption as vital to
the development of entrepreneurship research. A dialectical approach to organization,
strategy and management has been adopted by a number of researchers [Benson 1977,
Brown, Eisenhardt 1998, Cameron 1986, Carter 1999, Clegg, Cunha, Cunha 2002, de Witt,
Meyer 1998, Fabian 2000, Farjoun 2002, Handy 1994, Hampden-Turner 1990, HampdenTurner, Trompenaars 2000, Kotler, Heskett 1992, Lewis 2000, McKenzie 1996, Mintzberg,
Ahlstand, Lampel 1998, Pascale 1990, Poole, Van de Ven 1989, Seo, Creed 2002, Quinn
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1988, Townley 2002]. They have distinguished the dialectical approach from the traditional approach. The fundamental dialectical assumptions may be characterized by the following features [Bratnicki 2004, p. 25]:
·· The starting point is the entity of the organization that is further divided into mutually complimenting and contradicting areas. The occurrence of contradiction reconciliation processes implicates the coexistence and friction between the compared tendencies in objects and processes, and relations between events, whose coexistence
creates their interaction. None of two opposite forces can be removed. The emphasis
on reconciling contradictions fosters a more systemic and holistic approach to management. The orientation toward contradictions and ways of their reconciliation provides a framework for more specific features of an organization. Ambivalence and tension between opposite forces stimulate continuous movement. The tension between
actors or within and among organizations stem from the variety of political, functional, social and institutional roots. A dialectical process can enable the development of
an organization when the reality is a continuous movement.
·· The state of organizational balance excludes contradictions and accepts them as the
basis for radical changes to the existing organizational order. In particular, it implies
that inherent contradictions, fused with external developments, create a potential for
change. The dialectical process model emphasizes the formation of the path-dependent organization in which past developments constrain and enable multiple feasible
directions. Observable organizational patterns are considered to be one among many
possibilities, and development path is not natural or determinate. A complete growth
management of an organization is rare, and when it occurs, it is fragile.
·· Leaders should synthesize contradictive views and strive to temporarily accommodate both factors at the same time and deal with contradiction and tension. Effective
leadership requires avoidance of quick, fixed solutions. Faced with contradictions, leaders can try to find a new way of combining opposites but should keep in mind that
none of these creative reconciliations will ever be the ultimate answer. An organization
which continually strives to find ultimate solutions may discover that the process hinders its development and effectiveness. Reconciliation is a dynamic process. It brings
two extremes of contradiction together, but none of them is excluded. Reconciliation
is local in that sense that it cannot be designed but emerges from situated practice.
In sum, in this dialectic model organizational entrepreneurship is first conceptualized as a continuous social process that reconciles opportunity creation, change, flexibility, differentiation, competition, and opportunity exploitation, stability, order, integration, cooperation. In combination, this process shapes the entrepreneurship base of
an enterprise through the action of dynamic contradictions. Considering the range and
13
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significance of benefits conferred by the dialectical approach, it might be assumed that
it provides similar benefits for entrepreneurial leadership.

The need for capabilities in entrepreneurial leadership
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Venture capitalists have long understood the quality of leadership process in new ventures is of paramount importance [Timmons 1999]. Since entrepreneurial leadership is essential, its nature should be understood in depth and perceived as more complex than
a simple main-effects only relationship with effectiveness. The organizational entrepreneurship emerges as a result of a social process, ripe for power and politics, embedded in
an organizational ideology historical context. While combining leadership and entrepreneurship, it is important to realize that mainly two notions underline them: process and
influence [Bass 1990, Yukl 2002, Zaccaro, Klimoski 2001]. Entrepreneurial leadership can
be conceptualized as (1) leadership of organization, (2) different from management but
complementary, (3) embedded within broad organizational and environmental context,
(4) focused on relational and networking aspects, (5) dynamic process of leading as opposed to leader, (6) constituting an important part of organizational entrepreneurship.
Entrepreneurial leadership as a concept to the organization focuses on the process
of building commitment to the enterprise’s vision, mission, objectives, and strategies. It
also changes or reinforces existing patterns of behavior in an organization, changes its
structure, processes, capabilities and develops an effective organizational culture, including ethical value systems in making strategic decisions [Boal, Hooijberg 2000]. Drawing from past research [Kuratko, Hornsby 1998, Santora, Seaton, Sarros 1999], it should be emphasized that organizational entrepreneurship refers to the process of transformation or radical alteration that occurs in enterprises. Quinn [2004] suggests that to
make such profound change, leaders should begin by moving themselves from normal
state to fundamental state of leadership. Leader’s fundamental state has four characteristics: (1) purpose orientation to create a unique result, (2) internal direction to overcome conformity, (3) focus on the others, i.e. to act out of concern for the welfare of relationship or the collective good, (4) external openness in order to move in uncertainty by searching out all forms of feedback and learning from them. Therefore, by entering the fundamental state of leadership people become far more aware of what is possible, seek the desired result, see things that others cannot see, start to act on opportunity, and tend to call others to a higher standard. Moreover, organizational members
join with others and move one other towards exploration. The enterprise acquires new
entrepreneurial capabilities.
Entrepreneurial leadership is an efficient mode of strategic entrepreneurship which
focuses on how the coalition of an organization influences the strategic process of entre-
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preneurship. Following Hambrick and Pettigrew’s [2001] distinction between leadership
and strategic leadership, entrepreneurial leadership refers to top management level and
not only to a relational activity but also to a strategic and a symbolic activity. Entrepreneurial leadership process, by shaping the internal and external environment inspires
confidence and support among people, who are needed to explore and exploit opportunities in a collective, proactive, and pro-organizational way [Block 1993]. Although authorities disagree as to whether an entrepreneurial personality exists, the general picture that emerges of an entrepreneurial leadership style incorporates the task-oriented,
with an eye on the future, creative, and charismatic behaviors [DuBrin 2004].
Recently power and politics have been acknowledged as the social energy connected to organizational learning [Blackler 2000, Coopey, Burgoyne 2000, Lawrence, Mauws,
Dyck, Kleysen 2005]. Hence, on an organizational level, the entrepreneurial leadership is
an important part of strategic leadership process of providing the direction and inspiration necessary to ensure a competitive fit between an organization and its environment.
Furthermore, the components of strategic leadership require high-level cognitive activity, revolutionary thinking, anticipating and creating the future, creating and sharing a vision, gathering multiple inputs [DuBrin 2004], and they are important components of an
explorative learning and modifying behavior to reflect new knowledge, and, in consequence, constitute any integral part of perplexing strategic entrepreneurship and entrepreneurial leadership processes.
Entrepreneurial leadership usually creates the conditions to enhance stakeholders’
capabilities to recognize and interpret opportunities. Therefore, organizational members develop a shared purpose and commitment, so the enterprise keeps crafting an entrepreneurial strategy and creating new value and wealth.The entrepreneurial leader’s
challenging task is to mobilize the competencies of the enterprise and its stakeholders
by scenario enactment (creating a scenario of possible opportunities) and cast enactment (creating a cast of people endowed with the appropriate resources).The internal
environment makes demands for order and predictability. The external environment
makes demands for attention, flexibility, responsiveness, and effectiveness. The dialectical divergence between internal and external demands creates the tensions of corporate entrepreneurship. These potentially contradictory elements of organizations create a challenge for entrepreneurial leadership to capture mental models of organizational members with the clear vision of the future and motivate followers to realize the vision. In such entrepreneurial areas as environment of complexity, ambiguity, uncertainty, in which knowledge is the most critical success factor, multiple perspectives are needed to solve the problems, where stakeholders’ shared vision and widely shared interpretations [Hirschorn 1997, Raelin 2003] and self-organization are required [Drath 2001,
Meindl 1998, Wheatley 1999].

15
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It is well-known that the good analytical perspective is no substitute for a comprehensive view of entrepreneurial leadership with interconnecting, reinforcing, and balancing loops. The tension between order and chaos is inherent in entrepreneurial leadership. Moreover, this process is full of interactive relationships between thinking, planning, and acting [Cook 2001], which are shaped by a network of feedbacks both positive
and negative. Similarly, Shimizu and Hitt [2004] distinguish three decision-making processes that enable strategists to cope with the uncertainty in a dynamic environment: (1)
paying attention (be sensitive) to the most important challenges, (2) objective assessing,
especially negative data, and (3) initiating and completing action in a timely fashion. The
only unchanging ingredients of entrepreneurial leadership are the particular types of
its elements that are characteristic of entrepreneurial thinking (paying attention), valuing/deciding (objective assessing) and acting. Synthesizing their contradictory features
leads to the establishing of three different forms of entrepreneurial leadership which,
in fact, are the ideal goals and should be pursued in the process of creating consecutive cycles of the reconciling opportunities and actions spiral. Reconciling contradictions
should not be seen here as an aim in itself but rather as a means of building a new organization, winning and maintaining the competitive advantage, and wealth creation.

Conclusions
Entrepreneurial leadership process can be supported through the development of internal dynamics that focuses on contradictions reconciliation. In doing so, enterprises enhance their governance adaptive capacity and can enhance their effectiveness better.
There are three fundamental elements containing contradictions which shape the entrepreneurial leadership dynamics. They are: (1) Top-down, individualistic versus bottom
-up, team- work in identifying and interpreting opportunities, (2) Economic effectiveness
versus social responsibility in entrepreneurial wealth creation, (3) Extrinsic motivation,
economic competition versus intrinsic motivation, social cooperation as a lever of involvement in entrepreneurial activities [Kozłowski, Bratnicki 2008]. Leadership as a dynamic capability operates on different levels. Leaders may strive to identify dynamic capabilities through acclaimed ways of improving performance. They also try to exploit these capabilities and deal with any current issues which may arise as part of the reconfiguration process. Leadership as a dynamic capability requires the characteristics identified
as the qualities of good leadership like wisdom, empowering others, integrity, courage,
passion, honesty, fairness, etc. [Sarros et al. 2006], as well as flexibility and adaptability to
steer companies through a turbulent environment.
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Wielokrotni przedsiębiorcy – definicja, skala i znaczenie
dla rozwoju przedsiębiorczości
Habitual Entrepreneurs – Definition, Scale and Importance for
Entrepreneurship Development

Abstract: Habitual entrepreneurs became an important group of entrepreneurs who make
a large contribution to the process of wealth creation. Previous studies have indicated
that habitual entrepreneurship is a widespread phenomenon (from 12% to 65%). It highlights the need to focus on the habitual entrepreneurs to understand the dynamic aspect
of entrepreneurship. The analysis in the article focuses on existing definitions of different
types of entrepreneurs, the scale of habitual entrepreneurship phenomenon and the role
of habitual entrepreneurs in entrepreneurial processes. The article also presents the area
for future in-depth research on the nature, behaviors and motives of such entrepreneurs,
which can be used to formulate policy towards entrepreneurs, paying more attention to
the entrepreneur, and to expand support areas for the development of companies, not only
their creation.
Key words: entrepreneurship, habitual entrepreneurs, entrepreneurial experience

Wprowadzenie
Przedsiębiorczość, traktowana jako pewna postawa wobec zarządzania, która prowadzi
do wykorzystywania szans dzięki szeroko rozumianym, istniejącym zasobom, jest obec-
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nie ważnym nurtem rozważań podejmowanym w literaturze przedmiotu. Przeprowadzono wiele badań dotyczących pojawiania się nowych okazji biznesowych, argumentując, że niektórzy ludzie lepiej identyfikują i wykorzystują takie okazje niż inni [Shane
2000]. Jednocześnie badania skoncentrowane na okazjach nie wykazywały, dlaczego
niektórzy ludzie stają się przedsiębiorcami seryjnymi i portfelowymi, podczas gdy inni
pozostają „nowicjuszami” [Carter, Ram 2003].
Osoby systematycznie podejmujące działalność gospodarczą, jedną w danym czasie lub kilka działalności równolegle, stają się w ostatnim okresie obiektem badań w wielu krajach. MacMillan [1986, s. 241] stwierdził, że przedsiębiorcze doświadczenie i badania wielokrotnych przedsiębiorców powinny stanowić podstawę studiów nad istotą
przedsiębiorczości. Obecnie jeszcze wyraźniejszy staje się pogląd, że badania nad wielokrotnymi przedsiębiorcami mogą przyczynić się do większego zrozumienia zachowań
przedsiębiorców z sektora MSP, w wyniku czego działania polityków, decydentów oraz
osób odpowiedzialnych za rozwój MSP mogą być lepiej dopasowane do potrzeb tych
podmiotów.
Celem artykułu jest analiza różnych pojęć stosowanych w kontekście definiowania
i opisu zachowań przedsiębiorców wielokrotnie podejmujących działalność gospodarczą, ich oddziaływanie na proces przedsiębiorczy oraz wskazania do dalszych badań
nad tym zjawiskiem.

Typologia wielokrotnych przedsiębiorców
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Pojawiają się różne typologie przedsiębiorców wyodrębnione według kryterium ich aktywności i doświadczenia, nie ma jednej powszechnie akceptowanej definicji wielokrotnych przedsiębiorców [Starr, Bygrave 1991], a poszukując ogólnej definicji można napotkać takie same problemy, jak przy formułowaniu pojęcia przedsiębiorcy. W literaturze
tematu przedsiębiorców definiuje się w trzech głównych wymiarach: własności [Havley
1907, Marshall 1920, Gartner i Shane 1995], roli decyzyjnej [Marshall 1920] oraz zdolności
do identyfikowania i wykorzystywania okazji [Kirzner 1989, Shane 2003]. Na bazie tych
wymiarów badacze podejmowali próby zdefiniowania wielokrotnych przedsiębiorców.
Cross [1981], a w późniejszym okresie Haynes [2003], określali wielokrotnych przedsiębiorców w ogólnym znaczeniu jako osoby posiadające wcześniejsze doświadczenie w zakładaniu nowej firmy, podobnie jak Storey [1982], Taylor [1999] czy Scott i Rosa
[1997], którzy wspominali o wcześniejszym doświadczeniu w posiadaniu przedsiębiorstwa. Jeden z prekursorów badań nad zagadnieniem wielokrotnych przedsiębiorców
MacMillan [1986, ss. 241–243] zidentyfikował trzy typy przedsiębiorców: (i) one-shot,
gdzie przedsiębiorca z powodzeniem buduje wystarczająco duży biznes zarządza samodzielnie własną firmą, (ii) drop-out, charakteryzujący osoby, które budują dobrze prospe-
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rujące przedsiębiorstwa, zanim zdecydują się je sprzedać. Ci przedsiębiorcy wycofują się
z zaangażowania w biznes i inwestują pozyskane z niego zyski w bezpieczne inwestycje,
(iii) „generator biznesu”, który w przeciwieństwie do wcześniejszych typów ma więcej
niż jedno doświadczenie przedsiębiorcze. Donckels i inni [1987, s. 48] zdefiniowali wielokrotnych przedsiębiorców jako osoby, które po uruchomieniu pierwszego przedsięwzięcia biznesowego, zawiązują lub współuczestniczą w uruchamianiu innej firmy lub firm.
Kolvereid i Bullvag [1993, s. 2] zastosowali natomiast bardzo wąską definicję: osoby, które stworzyły i nadal posiadają co najmniej dwie firmy. Birley i Westhead [1993] zdefiniowali nowych, debiutujących przedsiębiorców (novice entrepreneurs) jako osoby, które nie
mają wcześniejszego doświadczenia w zakładaniu biznesu, w przeciwieństwie do wielokrotnych przedsiębiorców, którzy założyli jeszcze co najmniej jedną firmę przed uruchomieniem obecnego, nowego niezależnego przedsięwzięcia. Hall [1995, s. 220] ponadto rozgraniczył wielokrotnych przedsiębiorców na seryjnych właścicieli (serial owners),
którzy posiadają jedną firmę w danym czasie (poprzednie mogły być sprzedane lub zamknięte) i na posiadających kilka działalności równolegle (portfolio owners). Podział na
przedsiębiorców seryjnych i portfolio stosowali również Westhead i Wright [1998], Pasanen [2003], Westhead i inni [2003], Alsos i Carter [2006], Ucbasaran i inni [2006].
Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorczość nie ogranicza się do tworzenia nowych
firm. Wykorzystywanie okazji przedsiębiorczych może wiązać się z budowaniem nowego przedsiębiorstwa, jak również przybierać formę nabycia lub odziedziczenia istniejącego biznesu [Cooper, Dunkelberg 1986, Wright i inni 2000, Shane, Venkataraman 2000,
Ucbasaran i inni 2001]. Przedsiębiorcy mogą być zatem postrzegani jako posiadający
większościowy lub mniejszościowy udział we własności w co najmniej jednym biznesie, który stworzyli lub nabyli i w którym odgrywają kluczową rolę decyzyjną [Ucbasaran i inni 2008, s. 317]. Westhead i inni [2004] zaproponowali typologię przedsiębiorców
uwzględniającą powyższe rozważania (tabela 1).
Tabela 1. Przegląd typów przedsiębiorców
Rodzaj przedsiębiorczości

Pojedyncza aktywność

Debiutujący przedsiębiorcy
(novice entrepreneurs)

Dotycząca nowych
biznesów

Debiutujący założyciele
1

Kilkukrotna aktywność
Wielokrotni przedsiębiorcy
Sekwencyjna
Seryjni przedsiębiorcy
(serial entrepreneurs)

Równoczesna
Przedsiębiorcy portfolio
(portfolio entrepreneurs)

Seryjni założyciele
2

Założyciele portfolio
3
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Dotycząca istniejących biznesów

Debiutujący nabywcy
4

Seryjni nabywcy
5

Nabywcy portfolio
6

Źródło: Westhead, Ucbasaran, Wright, Binks 2004, s.791.
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Przedsiębiorcy w polach 1, 2 i 3 są zaangażowani w założenie nowej niezależnej firmy. Debiutujący założyciele (1) utworzyli tylko jedną firmę, podczas gdy założyciele seryjni (2) i założyciele portfolio (3) powołali do życia więcej niż jeden biznes, odpowiednio: kolejno lub równocześnie. Przedsiębiorcy z pól 4, 5 i 6 nabyli pakiet udziałów w już
założonej niezależnej firmie. Nabywcami są indywidualni przedsiębiorcy spoza firmy,
którzy podejmują się prostego zakupu lub wykupu menedżerskiego (management buyin) oraz przedsiębiorcy z firmy, którzy podejmują się wykupu menedżerskiego (management buy-out). Podczas gdy debiutujący nabywcy (4) mogli nabyć tylko jedną firmę, seryjni nabywcy (5) i nabywcy portfolio (6) kupują/dziedziczą więcej niż jeden biznes kolejno lub równocześnie [Westhead i inni 2004, s. 783]. Jak zauważają Ucbasaran i inni [2008,
s. 317], przedstawiona powyżej typologia przedsiębiorców daje szerokie pole do rozwoju badań nad przedsiębiorczością.
Westhead i inni [2004] oraz Ucbasaran i inni [2006] dokonali uniwersalnej operacjonalizacji debiutujących i wielokrotnych przedsiębiorców w celu zapewnienia porównywalności badań nad zjawiskiem wielokrotnej przedsiębiorczości:
Debiutujący przedsiębiorcy to osoby bez wcześniejszego doświadczenia (zarówno mniejszościowego, jak i większościowego) w posiadaniu przedsiębiorstwa, zarówno jako założyciele, jak i nabywcy lub spadkobiercy istniejącego niezależnego przedsiębiorstwa, które obecnie posiadają mniejszościowy lub większościowy udział w przedsiębiorstwie nowo założonym czy też nabytym lub odziedziczonym.
Wielokrotni przedsiębiorcy to osoby, które mają lub miały mniejszościowy lub
większościowy udział w dwóch lub więcej przedsiębiorstwach, a co najmniej jeden
z nich był założony lub nabyty albo odziedziczony. Wielokrotni przedsiębiorcy dzielą się
na:
·· seryjnych przedsiębiorców – osoby, które sprzedały lub zamknęły co najmniej jeden biznes, w którym posiadały mniejszościowy lub większościowy udział, a obecnie
posiadają mniejszościowy lub większościowy udział w jednym niezależnym przedsiębiorstwie, które było nowo założone, nabyte lub odziedziczone.
·· przedsiębiorców portfolio – osoby, które obecnie posiadają mniejszościowy lub
większościowy udział w dwóch lub więcej niezależnych przedsiębiorstwach, które
były nowo założone, nabyte lub odziedziczone.
Ponieważ przedsiębiorczość nie jest pojedynczym aktem czy wydarzeniem, część
debiutujących przedsiębiorców może w przyszłości stać się wielokrotnymi przedsiębior-
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cami. Hall uważa, że debiutujący przedsiębiorcy są raczej pewnym etapem w rozwoju
niż osobną kategorią [Hall 1995], mogą oni następnie pozostać jednokrotnymi przedsiębiorcami typu one-shot lub drop-out lub też stać się wielokrotnymi przedsiębiorcami.
Badania Ucbasaran i innych [2006] wykazały, że 22% początkujących przedsiębiorców
wyraziło zamiar nabycia lub założenia innego biznesu w przyszłości. Ucbasaran [2004]
nazywa takich debiutujących przedsiębiorców „przejściowymi”. Autorka dokonała również dodatkowych podziałów wielokrotnych przedsiębiorców, przyjmując kryterium nauki na bazie doświadczenia.
Wielokrotni przedsiębiorcy gromadzą zarówno atuty, jak i obciążenia związane z doświadczeniami w poprzednich biznesach. „Doświadczeni” wielokrotni przedsiębiorcy
[Ucbasaran 2004], obciążeni negatywnymi zdarzeniami z poprzednich biznesów, mogą
być niezdolni do nauki na ich bazie, głównie z powodu ograniczeń poznawczych, które zakłócają późniejszy proces podejmowania decyzji. Z kolei wielokrotni przedsiębiorcy „eksperci” gromadzą atuty z poprzednich biznesów i potrafią uczyć się na swoich błędach (tzw. „inteligentna porażka” [Sitkin 1992]).
Badając seryjnych przedsiębiorców, M. Wright i inni [1997, ss. 264–266] wyróżnili dwa
ich typy:
·· powtarzający przedsięwzięcie – podejmujący kolejną działalność z powodów defensywnych, często z braku innej alternatywy, w wielu przypadkach w tym samym sektorze działalności lub nawet dokładnie taką samą działalność jak poprzednia,
·· oportunistyczni seryjni przedsiębiorcy – dążący do szybkiego wzrostu firmy, dla których wyzwaniem jest doprowadzenie do rozwoju firmy, wykazują działania proaktywne pomiędzy kolejnymi przedsięwzięciami w poszukiwaniu kolejnych okazji.
Obecnie, w związku z szybkim rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych, można mówić o kolejnym typie seryjnych przedsiębiorców – właścicieli technologicznych start-upów. Po opracowaniu nowego produktu często bardziej atrakcyjne staje
się sprzedanie biznesu w początkowej fazie rozwoju niż inwestowanie w potencjał produkcyjno-handlowy i rozpoczęcie produkcji na masową skalę. Wybór ścieżki born to flip
może mieć charakter niezamierzony, wynikający z oceny możliwości wdrożenia produktu we własnym zakresie lub może być wynikiem przemyślanej strategii, polegającej na
dokonywaniu zgłoszeń patentowych w dziedzinach, które są kluczowe dla wiodących
na rynku graczy, skłonnych – w celu eliminacji potencjalnego zagrożenia – wykupić taki
start-up [Cieślik, Skała 2016].
Zjawisko wielokrotnej przedsiębiorczości jest trudne do uchwycenia w badaniach
empirycznych, ponieważ funkcjonuje poza statystykami i bazami danych. Pomiar skali zjawiska determinowany jest przez użytą definicję, wybrany sektor czy też dobór próby badawczej. Niezależnie od tych różnic, z analizy przeprowadzonych badań wynika,
że zjawisko wielokrotnej przedsiębiorczości jest powszechne w wielu krajach. Udział
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wielokrotnych przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii waha się od 12% [Cross 1981] do
52% [Ucbasaran i inni 2006], co spowodowane jest głównie zastosowanymi definicjami. Wysoki udział wielokrotnych przedsiębiorców odnotowano również w USA (51–64%)
[Schollhammer 1991, Ronstadt 1988], Finlandii (50%) [Pasanen 2003], Australii (49%) [Taylor 1999], Norwegii (47%) [Kolvereid i Bullvag 1993], Szwecji (40%) [Wiklund i Shepherd
2008] i Malezji (39%) [Taylor 1999]. W Polsce brak dotychczas danych na temat liczby wielokrotnych przedsiębiorców, w dokumentach dotyczących Polityki Nowej Szansy w zakresie wsparcia doradczego dla osób chcących ponownie otworzyć działalność gospodarczą, przyjęto, że kolejną próbę założenia działalności podejmie 25% zlikwidowanych
przedsiębiorców [Polityka Nowej Szansy 2014]. Badanie PARP na próbie 1 014 przedsiębiorstw z sektora MSP wykazało, że co dziesiąty badany prowadził kolejne, najczęściej
drugie przedsiębiorstwo [II szansa dla przedsiębiorców … 2011].
Zaprezentowana powyżej skala zjawiska w przykładowych krajach wskazuje na znaczenie wielokrotnych przedsiębiorców w skali działalności gospodarczej. Zdaniem autora wybiórczość prezentowanych w literaturze tematu informacji wynika z braku kompleksowych zestawień statystycznych tego zjawiska. Brakuje też wyodrębnionych zbiorów grup wielokrotnych przedsiębiorców w odniesieniu do obecnie prowadzonych
przez nich działalności (próby uzyskania informacji przez autora, w sprawie możliwości
wyodrębnienia tej grupy spośród firm sektora MŚP z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego czy Ministerstwa Rozwoju, wskazują na niedostępność takich baz). W efekcie pomiar zjawiska jest utrudniony i wymaga przeprowadzania badań, które w pierwszej fazie wyodrębnią grupę wielokrotnych przedsiębiorców z przedsiębiorstw sektora
MŚP i dopiero w drugiej kolejności pozwolą na przeprowadzenie badania właściwego.
Autor uznał to rozwiązanie za jedynie obecnie możliwe i jest w trakcie przygotowań do
przeprowadzenia badań w zakresie prezentowanej tematyki.

Rola wielokrotnych przedsiębiorców w rozwoju
przedsiębiorczości
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Jak wynika z zaprezentowanych w poprzedniej części artykułu danych, wielokrotni
przedsiębiorcy stanowią ważną część środowiska małych i średnich przedsiębiorstw, co
może sugerować ich rolę w kreowaniu zatrudnienia i dobrobytu. Część badań nie potwierdziła znaczącej zależności między wcześniejszym doświadczeniem biznesowym
i ponadprzeciętnymi wynikami nowych przedsięwzięć [Birley, Westhead 1993, Kolvereid i Bullvag 1993, Westhead i Wright 1998]. Z kolei inne badania wskazują, że wyniki firm
prowadzonych przez wielokrotnych przedsiębiorców, a zwłaszcza przedsiębiorców portfolio wykazują ponadprzeciętne wartości w porównaniu z debiutującymi przedsiębiorcami [Westhead i inni 2003, Alsos i Carter 2006]. Stuart i Abetti [1990] wykazali związek
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wcześniejszego przedsiębiorczego doświadczenia z zyskownością i wzrostem firm. Reuber i Fischer [1994] odnotowali pozytywny związek między wcześniejszym doświadczeniem biznesowym a wynikami finansowymi i wzrostem zatrudnienia. Haynes [2003] odnotował pozytywną korelację między doświadczeniem przedsiębiorczym i wyższą wartością sprzedaży. Badania Westheada i innych [2003, 2005] wykazały znaczącą przewagę
przedsiębiorców portfolio w kreowaniu miejsc pracy, wzroście sprzedaży i zysków, w porównaniu z debiutującymi i seryjnymi przedsiębiorcami. Wyższe wyniki firm posiadanych
przez wielokrotnych przedsiębiorców mogą mieć różne podłoże.
Jednym z czynników warunkujących lepsze wyniki mogą być akcentowane przez badaczy motywy wielokrotnego tworzenia przedsiębiorstw związane ze wzrostem aspiracji. Donckels i inni [1987] stwierdzili, że wielokrotne tworzenie przedsiębiorstw jest sposobem osiągnięcia celu wzrostu przez właścicieli. Należy dodać, że tworzenie wielu firm
jest powszechne w środowisku, gdzie możliwości rozwoju są ograniczone [Kolvereid,
Bullvag 1993]. W takich przypadkach wzrost pojedynczej firmy jest zastąpiony tworzeniem innych nowych przedsiębiorstw. Strategie dywersyfikacji, polegające na wielokrotnym posiadaniu firm, mogą być skutecznym mechanizmem zarówno uruchamiania nowych przedsięwzięć, jak i rozwoju już istniejących, wywołując korzyści skali oraz dając
możliwości skorzystania z optymalizacji podatkowej. P. Rosa [2008] dowodzi z kolei, że
duża część wielokrotnych przedsiębiorców, a zwłaszcza przedsiębiorców portfolio, ewoluuje z firm rodzinnych. W kontekście firm rodzinnych wielokrotni przedsiębiorcy dodają
nowe biznesy, tworząc tym samym grupy biznesów oparte na różnych motywach. Tworzenie portfolio firm może być strategią zapewnienia utrzymania dla członków rodziny
i zarządzania sukcesją. Może na przykład nastąpić rozbicie rdzenia firmy rodzinnej oraz
zainicjowane stworzenie nowych biznesów w celu zapewnienia działalności gospodarczej dla każdego beneficjenta.
Kolejnym czynnikiem determinującym osiągane wyniki przez wielokrotnych przedsiębiorców jest ich zdolność do dostrzegania i wykorzystywania okazji.
Teoria poznawczej adaptacji [Hisrich i inni 2014] sugeruje, że doświadczeni przedsiębiorcy są dynamiczni, elastyczni, zdolni do samoregulacji i zaangażowani w procesie tworzenia różnych ram decyzyjnych, które koncentrują się na zdolności postrzegania i przetwarzania zmian w swoim otoczeniu. Ucbasaran i inni [2008] oraz Westhead
i Wright [2016], na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzają, że doświadczeni przedsiębiorcy identyfikują więcej okazji biznesowych i są one bardziej innowacyjne. Jednocześnie istotnym było, czy poprzednie biznesy okazały się niepowodzeniem.
Wśród przedsiębiorców, którzy doznali porażki biznesowej odnotowano mniejszą zdolność identyfikacji okazji. Może być to związane z niechęcia do korzystania z doradztwa
i poleganiem jedynie na swoich umiejętnościach. Ucbasaran i inni [2008] sugerują, że
ponowni przedsiębiorcy mogą uznać, że dysponują wystarczającą wiedzą i doświadcze-
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niem i nie wymagają pomocy profesjonalnych doradców. Przedsiębiorcy, którzy ponieśli porażkę, mogą też dysponować mniejszymi zasobami, co może powodować mniejszą elastyczność w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania pojawiających
się okazji biznesowych.
Nowsze badania potwierdzają wykorzystanie logiki efektuacji na wczesnych etapach
rozwoju firm należących do wielokrotnych przedsiębiorców [Morrish 2009]. Wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej może przyczynić się do
rozwoju sieci współpracy i gromadzenia większej ilości informacji, wiedzy i kontaktów.
Jednak doświadczeni przedsiębiorcy, którzy faworyzują znane kręgi i zwyczaje, mogą
„utknąć” w rutynowych wzorach interpersonalnych interakcji, które utrudniają ich zdolność do innowacji. Również utrwalone metody podejmowania decyzji mogą nie sprawdzić się w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
Problematyka wielokrotnego podejmowania działalności gospodarczej jest również
istotna z punktu widzenia trudności z ponownym uruchomieniem biznesu po porażce.
Mimo badań potwierdzających, że wcześniejsze doświadczenie porażki powoduje, że
przedsiębiorcy radzą sobie lepiej, prowadząc kolejną działalność [McGrath 1999], emocjonalne efekty związane z niepowodzeniem mogą powodować trudności w założeniu
kolejnego przedsiębiorstwa [Shepherd 2003]. Niepowodzenie zmniejsza wiarę w możliwość założenia biznesu, który może odnieść sukces. Z drugiej strony badania Ucbasaran
i innych [2011] dowiodły, że seryjni przedsiębiorcy, prowadzący następujące po sobie
biznesy, pomimo poniesionej porażki wykazywali często przesadny optymizm. Wspomniani badacze uważają, że większa skłonność do przesadnego optymizmu może wynikać częściowo z urazu, płynącego z faktu, że ich projekty były nieudane – doświadczenie
porażki jest szczególnie dotkliwe, ponieważ zajmowali się tylko jednym biznesem naraz.
Badania psychologiczne sugerują, że silne emocje często zachęcają ludzi do obwiniania innych lub zdarzeń zewnętrznych, a nie samych siebie, aby utrzymać pewne pozory
poczucia własnej wartości i poczucia kontroli. To nastawienie może sprawiać, że seryjni
przedsiębiorcy będą mniej skłonni do uczenia się na niepowodzeniach niż przedsiębiorcy portfelowi, których uwaga jest rozproszona na kilka inicjatyw. Według badań GEM
w Polsce strach przed porażką biznesową jest jednym z najwyższych na świecie. W 2015
roku strach przed niepowodzeniem zniechęcał do założenia własnej firmy 48% osób dostrzegających szanse biznesowe. Dla Europy odsetek ten wynosił 39%, a dla gospodarek opartych na efektywności, do których zaklasyfikowana jest Polska, wyniósł w 2015
roku 33% [Global Entrepreneurship Monitor… 2016]. Otwiera się tu duże pole dla polityki państwa, zarówno w aspekcie wspierania kampanii promujących społeczną akceptację porażki, jak i zmian legislacyjnych, a także działań w zakresie edukacji przedsiębiorczości. Analiza potrzeb osób, które zamknęły działalność, wskazuje, że potrzebują one
innego zakresu usług niż oferowane dla funkcjonujących przedsiębiorców lub osób bez-
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robotnych, chcących rozpocząć działalność. W przypadku przedsiębiorców, którzy doświadczyli porażki, występuje potrzeba wsparcia o charakterze psychologicznym oraz
doradczym, ukierunkowanym na konkretną branżę lub rodzaj działalności [II szansa dla
przedsiębiorców … 2011].

Zakończenie
Proces przedsiębiorczy nie musi kończyć się wraz z zakończeniem okresu funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może zarządzać procesem przedsiębiorczym na poziomie kilku przedsiębiorstw jednocześnie, tworząc portfelową orientację podejmowanych przez siebie działań, ale także może przenosić dotychczasowe założenia wcześniej zarządzanym przedsiębiorstwem na nowo zakładaną organizację. Warto
zwrócić uwagę, że wracający do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy
mogą korzystać z nowych rozwiązań organizacyjnych, które ograniczają zagrożenia charakterystyczne dla przedsiębiorstw sektora MSP. Wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej może przyczynić się do rozwoju sieci współpracy i gromadzenia większej ilości informacji, wiedzy i kontaktów.
Dalsze badania nad wielokrotną przedsiębiorczością mogą dostarczyć informacji
do bardziej świadomego zrozumienia tego zjawiska. Duża heterogeniczność wielokrotnych przedsiębiorców skłania do przeprowadzenia pogłębionych badań nad naturą, zachowaniami, motywami i wynikami takich przedsiębiorców, do skoncentrowania się na
identyfikacji, poszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji biznesowych. Wyniki badań mogą
posłużyć do formułowania polityki wobec przedsiębiorców, zwrócenia większej uwagi
na przedsiębiorcę, a nie tylko na firmę oraz na poszerzenie obszarów wsparcia tak, aby
objąć rozwój firm (i przedsiębiorców), a nie tylko ich tworzenie.
Ważne dla rozwoju przedsiębiorczości są odpowiedzi na pytania, czy i w jakim stopniu przedsiębiorcy uczą się na własnym doświadczeniu, jaki jest wpływ sukcesu lub porażki w poprzednich biznesach na obecne zachowania przedsiębiorców i ich firm, a także jakie implikacje niesie to ze sobą dla rozwoju przyszłej polityki wsparcia MSP.
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Empatyzacja w myśleniu projektowym źródłem
słabych sygnałów dla działań przedsiębiorczych
Empathizing in Design Thinking as a Source of Weak Signals for
Entrepreneurial Activity

Abstract: The aim of this paper is identification of the relationship that can arise between design thinking and market opportunities recognition. It occurs mostly at the empathizing phase in which an attempt is made to enter the perspective of the end user. Searching
for solutions to identify weak signals seems to be one of the key tasks in today’s turbulent
environment. Design thinking seems to offer the right solutions to support these actions.
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Wstęp
We współczesnym świecie rozwijanie zdolności do podejmowania działań przedsiębiorczych i wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań akceptowanych przez użytkowników wymaga budowania kompetencji do rozpoznawania sygnałów rynkowych, które
z wyprzedzeniem czasowym poinformują o kierunkach zmian (otoczenia, potrzeb, preferencji, wartości, trendów) i okazjach rynkowych. Z jednej strony mamy otoczenie podda-
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wane ciągłym turbulencjom, z drugiej strony organizacje, które chcąc co najmniej utrzymać swoją pozycję rynkową, muszą identyfikować i eksploatować szanse, zmieniając je
w okazje do transformacji w sprzedawalne rozwiązania. Jest to zadanie trudne, gdyż wiąże się z właściwym identyfikowaniem potrzeb użytkowników, tych wyrażanych explicite i ukrytych, oraz zdolnością do wykreowania lub utrwalenia ich w procesach marketingowych, odnoszących się do oferowanych na rynku rozwiązań. O skali trudności i strategicznym znaczeniu tego procesu świadczyć mogą przykłady organizacji, które po okresach rynkowych sukcesów, gwałtownie traciły zdolność do rozumienia klientów i szybko traciły swoją pozycję.
W odniesieniu do powyżej opisanych procesów, w obszarze praktyki i teorii zarządzania, poszukiwane są metody, techniki i narzędzia pozwalające z wyprzedzeniem czasowym w stosunku do konkurencji rozpoznawać zmiany oraz przesunięcia w potrzebach
i preferencjach. Wynika to m.in. z interpretatywnego i humanocentrycznego wymiaru
szans, których trafne rozpoznanie wymaga „wejścia” w sytuację, emocje i doświadczenia
użytkownika, któremu chce się dostarczyć wartość w postaci produktów i usług pozwalających na rozwiązanie jego problemów. Interesującym aspektem tych poszukiwań jest
myślenie projektowe (design thinking), które coraz intensywniej lokowane jest w kontekście przedsiębiorczości, innowacji i szeroko rozumianego zarządzania.
Celem artykułu jest próba wskazania związku, jaki może zachodzić pomiędzy myśleniem projektowym, w szczególności fazą empatyzacji, a działaniami związanymi
z rozpoznawaniem okazji rynkowych dla innowacji sygnalizowanych słabymi sygnałami. Poszukiwanie rozwiązań pozwalających na ich rozpoznawanie wydaje się jednym
z kluczowych zadań we współczesnej turbulentnej rzeczywistości, a myślenie projektowe właściwym obszarem do identyfikacji skutecznych rozwiązań wspierających te działania.
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W różnych obszarach zarządzania, zarówno w wymiarze praktycznym, jak
i teoretycznym, pojawiają się odmieniane na różne sposoby pojęcia projektowania i myślenia
projektowego. Intensyfikacja praktycznych zastosowań i teoretycznych rozważań wydaje się
mieć związek z poszukiwaniem najlepszego sposobu radzenia sobie ze złożoną i dynamiczną
rzeczywistością, zmiennymi potrzebami konsumentów, krótszymi cyklami życia produktów
i ogromnym rezerwuarem potencjalnych innowacji, a przede wszystkim poszukiwaniem najlepszego sposobu na twórcze rozwiązywanie problemów, łączące w sobie reżim logiczny
i otwartość poznawczą.
Abrell [2016, ss. 25–27] wskazuje na powiązania i synergie, jakie pojawiają się pomiędzy myśleniem projektowym, a przedsiębiorczością. W szczególności zwraca uwa-
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gę na szanse jako kluczową kategorię dla przedsiębiorczości i źródło innowacji, wskazując na zastosowanie metod i podejścia projektowego do rozpoznawania, jak również
kreacji szans. W kontekście przedsiębiorczości wskazuje on na kilka obszarów zastosowań myślenia projektowego. W pierwszej kolejności pisze o tworzeniu i rozpoznawaniu
przedsiębiorczych szans i to ten obszar będzie nas interesował najbardziej, bo wiąże się
z identyfikacją słabych sygnałów. Wskazuje również na powszechną niejednoznaczność
w procesach innowacyjnych, które w momencie uruchamiania zawsze pociągają za sobą
ryzyko i niepewność. Podejmowanie ryzyka jest ważnym aspektem przedsiębiorczości.
W tym obszarze myślenie projektowe jest często rozważane jako podejście radzące sobie z tak zwanymi problemami złożonymi i otwartymi. Trzeci obszar odnosi się do strategii, której proces tworzenia to wymagające zadanie, obejmujące epistemologiczne korzenie myślenia projektowego, ale również strategii i innowacji, które pomimo różnic
mogą być integrowane w celu kreowania skuteczniejszych strategii. Z kolei Kolko [2014,
ss. 43–51] integruje myślenie projektowe z marketingowymi procesami rozwoju produktów, wskazując na jego zastosowanie w procesie rozpoznawania sygnałów rynkowych
o tendencjach i kierunkach zmian w otoczeniu. Warto też przytoczyć pracę Hassi i Laakso [2011], w której analizowany jest dyskurs, jaki toczy się w obszarze zarządzania w odniesieniu do myślenia projektowego i jego powiązania z zarządzaniem (w szczególności w obszarze innowacji). Autorzy wskazują na istotną wartość, jaką wnosi to podejście
do zarządzania jako alternatywne dla podejścia liniowego, analitycznego i ilościowego.
Myślenie projektowe wyrasta z przekonania, że każdy może współuczestniczyć
w kreacji pożądanej przyszłości i może stać się elementem procesu, w którym zetknięcie się z trudnym wyzwaniem doprowadzi do jego rozwiązania. Jak pisze Ingle [2014, s.
16]: design thinking, czyli myślenie projektowe, to badawcze podejście do rozwiązywania problemów, które zawiera i równoważy analityczne i kreatywne procesy myślowe”.
Podejście to w centrum swojego zainteresowania stawia człowieka jako końcowego odbiorcę i użytkownika rozwiązań i łączy potrzeby ludzi z tym, co jest technicznie wykonalne, co strategia biznesu dopuszcza, a operacje mogą skonwertować w wartość dla klienta [Brown 2008].
Myślenie projektowe, będące ustrukturyzowanym podejściem do generowania
i rozwijania pomysłów, składa się z pięciu faz: empatyzacja, definiowanie problemu, generowanie pomysłów, budowanie prototypów i testowanie [Both 2017].
Sobota i Szewczykowski [2014] zwracają uwagę, że myślenie projektowe jest zarówno
metodą, jak i procesem twórczym, a mając na uwadze możliwość uczenia się takiego podejścia, jest również skodyfikowaną techniką. Opierając się na dorobku różnych dziedzin
nauki, m.in. filozofii, socjologii, psychologii, inżynierii, będąc metodą i procesem rozwiązywania problemów, jest równocześnie sztuką heurystyczną, czyli „szukaniem nowych
możliwości”.
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Warto w tym miejscu wspomnieć o atrybutach myślenia projektowego, o których
piszą Baeck i Gremett [2011], gdyż wskazują one na spójność tego podejścia z wymaganiami stawianymi przed procesem rozpoznawania okazji rynkowych. Pierwszy atrybut to niejednoznaczność, która prowadzi do akceptacji niejasności i słabego zdefiniowania problemów w momencie ich identyfikacji oraz późniejszej pracy nad nimi. W konsekwencji rozwiązanie problemów może być nieoczywiste i wcześniej nieznane. Szeroko stosowane jest to podejście do problemów trudnych do rozwiązania (wicked problems) z powodu niekompletnych, sprzecznych i zmieniających się wymagań, które są
trudne do rozpoznania, dla których nie ma jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram jego poszukiwania. Kolejny atrybut to współpraca, czyli zespołowe, angażujące również zewnętrznych ekspertów z różnych dyscyplin, działanie o multidyscyplinarnym charakterze, które jest kluczowe dla dogłębnego zrozumienia trudno definiowalnych problemów. Myślenie projektowe jest również konstruktywne, gdyż buduje rozwiązania na istniejących ideach – zamiast je negować, podejmuje próby ich zmiany i doskonalenia, a kluczowy jest krytycyzm konstruktywny. Ciekawość to kolejny atrybut,
który wiąże się ze zdolnością do formułowania i zadawania pytań, nawet tych, na które odpowiedzi są już znane. Ciekawość stymuluje ciągłe odkrywanie na nowo zgłębianego problemu, tak by nie pozostać na jego powierzchni, na poziomie jego najbardziej
oczywistej postaci. Musi być zastosowane również podejście holistyczne, czyli zdolność
do widzenia szerszego obrazu i spojrzenia na sytuację z wielu perspektyw, we wzajemnym powiązaniu z innymi kwestiami, gdyż problemy złożone wymagają całościowego
podejścia, w tym, jeżeli nie przede wszystkim, koncentracji na użytkowniku w różnych
jego aspektach. Myślenie projektowe jest również iteracyjne, gdyż składa się z cykli,
w ramach których nowe informacje uruchamiają ponowną analizę i formułowanie rozwiązań. Nie ma charakteru linearnego, ale jest sekwencją pełną sprzężeń i pętli zwrotnych. Myślenie projektowe pozbawione jest wreszcie w pewnych fazach ocen wartościujących, co ma służyć koncentracji na pomysłach i ich generowaniu. Żadne pomysły nie powinny być odrzucane, gdyż nawet te niepasujące mogą być inspiracją dla nowych idei. Projektanci muszą się również charakteryzować otwartością umysłu i podejściem eksperymentalnym, gdyż niestandardowe pomysły są pożądane w myśleniu projektowym. I wreszcie empatia, jako atrybut związany ze zdolnością do zrozumienia rzeczy z punktu widzenia człowieka, w ramach humanocentrycznego, głębokiego zrozumieniem perspektywy użytkownika.
Tradycyjne podejście do projektowania wiązało się z perspektywą estetyczną doświadczeń użytkowników, z parametrami technicznymi rozwiązań, jednak w nowym,
szerszym podejściu w ramach myślenia projektowego chodzi o wyjście poza te ramy
i urealnienie innowacyjnych pomysłów, poprzez ich przeprowadzenie przez specyficzny proces równoważący trzy czynniki takie jak: ludzie (pożądane rozwiązania), aspekty
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techniczne (wykonalny pomysł) i biznes (opłacalne rozwiązanie) [Kelly i Kelly 2015, s. 37].
Odkrywanie i tworzenie okazji do innowacji znajduje się w centrum działań przedsiębiorczych, w których myślenie projektowe wyłania się jako sposób ujmowania aktywności innowacyjnej i kombinowania jej z humanocentrycznym podejściem projektowym,
dając potężny potencjał do odkrycia i kreowania okazji rynkowych [Abrell 2016, s. 27].

Słabe sygnały inicjatorem działań przedsiębiorczych
Rozumiejąc za Stevensonem i Timmonsem przedsiębiorczość jako poszukiwanie, tworzenie i wykorzystywanie szans [Glinka i Gudkova 2011, s. 11], możemy mówić o działaniu przedsiębiorczym, które prowadzi do odkrywania i implementowania innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorczość pełni, zwłaszcza w warunkach dzisiejszego turbulentnego otoczenia, szczególną funkcję, gdyż takie warunki, jak nigdy wcześniej, wymagają
rozpoznawania szans i zagrożeń oraz twórczego organizowania i rekonfigurowania posiadanych oraz możliwych do pozyskania zasobów, w celu utrzymania i budowania pozycji konkurencyjnej.
W tym procesie kluczowa staje się obserwacja otoczenia pozwalająca na identyfikację sygnałów, będących wskaźnikami zachodzących czy potencjalnie możliwych zmian. Sygnały te, różniąc się ilością i jakością zawartych informacji, oferują całkowicie nowe idee, innowacje lub nowy sposób myślenia, mogą brzmieć śmiesznie, dziwnie i wywoływać konfuzję u odbiorcy. Wraz z upływem czasu może się okazać, że początkowo słabe sygnały były pierwszymi oznakami (symptomami) przełomowych zmian, ale nie zawsze są kluczem do tych zmian [Hiltunen 2007]. Słabe sygnały to prospektywne oznaki, które, posiadając nieostre pole semantyczne, są nośnikami komunikatów i przenoszą informacje o określonych atrybutach obiektu. Możliwość ich wykorzystania w działaniu to kwestia możliwości „wyostrzenia” ich pola semantycznego. Słabe sygnały odbierane dzisiaj stanowić mogą źródło informacji
o przyszłych zmianach, bo stanowią ich oznaki, które trzeba w dalszym procesie precyzować i uszczegóławiać. Krytyczne w tym procesie jest zarówno postrzeganie, jak
i interpretowanie. W tej perspektywie organizacja powinna być systemem interpretującym,
w ramach którego pracownicy pozyskują informacje o obecnych lub potencjalnych
zmianach, analizują je w celu identyfikacji kluczowych szans i zagrożeń oraz podejmują na ich podstawie działania. Otoczenie, które charakteryzuje się turbulencją i implikuje niepewność sytuacji decyzyjnych, wymaga tworzenia mechanizmów informacyjnych,
pozwalających na detekcję zdarzeń i obiektów relewantnych dla przetrwania organizacji. Jednostki pozyskują informacje z otoczenia i dokonują ich interpretacji, następnie
dzielą się swoimi spostrzeżeniami i schematami interpretacyjnymi, by w końcu konstytuować znaczenie podzielane. Zgoda co do indywidualnych spostrzeżeń i interpretacji
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może nie występować, ale właśnie nić koherencji występująca pomiędzy nimi jest tym,
co charakteryzuje organizacyjną interpretację. Jednostki na różnych poziomach organizacji są zaangażowane w zbieranie informacji i zasilają nimi procesy informacyjno-decyzyjne. Interpretacja jest procesem translacji zdarzeń, rozumienia, nadawania znaczenia
i tworzenia schematów interpretacyjnych. Przy czym należy zwrócić uwagę, że postrzeganie i interpretowanie zachowań, emocji, kierunków zmian preferencji klientów i użytkowników, czy to aktualnych, czy potencjalnych, zajmuje szczególne miejsce, gdyż to ich
rozpoznanie może w pierwszej kolejności uruchomić działania przedsiębiorcze, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań.
Gromadzone przez organizację i jej członków dane pochodzą z różnych źródeł i zawarte w nich informacje charakteryzują się różną zdolnością do przekazywania komunikatów, co definiuje ich różną intensywność informacyjną (information richness) [Daft
i Lengel 1986], która stała się podstawą refleksji nad wykorzystaniem źródeł informacji
na potrzeby ich pozyskiwania. W tym kontekście dowiedziono empirycznie relacji, jaka
ujawnia się pomiędzy wykorzystywanym medium a efektywnością komunikacji w różnych kontekstach sytuacyjnych. Rodzaj wykorzystywanego medium informacyjnego
wpływa na znaczenie przekazywanej informacji. Organizacje balansują użyciem źródeł
informacji o różnej intensywności, które charakteryzują się różną zdolnością do przekazywania komunikatu i zmiany schematów interpretacyjnych w określonym przedziale czasowym, to jest do zmiany albo dostarczenia istotnego nowego zrozumienia. Media komunikacyjne różnią się zdolnością do przekazywania informacji, a ich charakterystyka fizyczna ogranicza zdolność do przekazywania rodzaju, zakresu i ilości informacji.
Ich intensywność informacyjna zależy od zdolności do komunikowania zróżnicowanych
sygnałów i zdolności do generowania natychmiastowej informacji zwrotnej. Źródła informacji możemy zatem sklasyfikować w czterech obszarach: zewnętrzne – personalne
(m.in. klienci, konkurenci, stowarzyszenia biznesowe, władza, eksperci, konsultanci), zewnętrzne – niepersonalne (m.in. gazety, periodyki, publikacje rządowe, media, wydawnictwa stowarzyszeń branżowych), wewnętrzne – personalne (m.in. współpracownicy,
podwładni, menedżerowie) i wewnętrzne – niepersonalne (m.in. memoranda, raporty,
studia, analizy). Najintensywniejszym medium komunikacji jest rozmowa bezpośrednia
(„twarzą w twarz”), ponieważ pozwala na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej, przekazuje zróżnicowane sygnały i wykorzystuje różnorodność języka. Na przeciwnym biegunie znajdują się sformalizowane raporty liczbowe jako najmniej intensywne
informacyjnie, ponieważ niosą ograniczony zbiór sygnałów. Zestawiając niepewność
otoczenia i źródła informacji strategicznych, mogących być nośnikiem słabych sygnałów, wskazać należy na konieczność zwiększania ilości wykorzystywanych informacji
niesionych przez media intensywniejsze informacyjnie poza organizacją, które umożliwią integrację pozyskiwanych nowych informacji strategicznych z nowymi interpreta-
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cjami. Najbardziej pożądanymi źródłami informacji strategicznych są źródła zewnętrzne – personalne, a najmniej wewnętrzne – niepersonalne [Hiltunen 2007].
Mając na uwadze pożądane, intensywne źródła informacji, jak również konieczność
interpretacji i wyostrzania pola semantycznego słabych sygnałów, tak by móc je transformować w sprzedawalne rozwiązania, właściwym wydaje się zbliżenie do klienta,
użytkownika i próba rozpoznania zarysowanych we wstępie tendencji w zakresie jego
pragnień, potrzeb, preferencji. To z kolei wymaga takiej perspektywy, która „wczuje” się
w jego rolę, a tu właściwe jest myślenie projektowe wraz z empatyzacją.

Rola i miejsce empatyzacji w procesie identyfikacji
słabych sygnałów
Myślenie projektowe w ujęciu procesowym rozpoczyna się od empatyzacji, która jest jego
kluczowym elementem. Jest ona konsekwencją umiejscowienia człowieka w centrum
i próbą wejścia w perspektywę użytkownika. Chodzi o zrozumienie sposobu, w jaki ludzie działają, ich fizycznych i emocjonalnych potrzeb, sposobów myślenia o świecie i rzeczach dla nich istotnych. Projektanci, którzy wykorzystują ten sposób myślenia, zorientowani są na poznanie i interpretację perspektywy użytkownika i problemów, z którymi się
zmaga, aby w ten sposób zrozumieć jego sposób postrzegania i interpretowania otaczającej rzeczywistości. Empatyzacja to rozumienie uczuć, myśli i nastawienia innych osób,
niezbędne dla rozwinięcia komunikacji, interakcji i zrozumienia wrażeń doświadczanych
przez użytkowników i klientów [Kimbell 2011, s. 294].
Pojęcie empatii spotykać możemy w odniesieniu do psychospołecznego funkcjonowania człowieka i w tym obszarze autorzy definiują ją jako: „zdolność do postawienia
siebie na miejscu drugiej osoby i odbierania w podobny sposób zachodzących wydarzeń, oraz odczuwania podobnych emocji” [Aronson i inni 1997, s, 461] czy „wczuwanie
się w stany psychiczne, motywacje, zamiary innych, co ma szansę powodzenia, ponieważ repertuar ludzkiej psychiki jest typowy i podobny dla wielu ludzi” [Sztompka 2002,
s. 64]. Jest ona zdolnością postawienia się w pozycji drugiej osoby, rozumienia i odczuwania tego, co doświadcza i postrzega z perspektywy jej ram odniesienia. Goleman
[1999, s. 440], bazując na pojęciu empatii, wprowadził koncepcję inteligencji emocjonalnej, lokując ją m.in. w kontekście przedsiębiorczości i innowacji w następujący sposób:
„empatia wkroczyła do działów badawczo-projektowych zakładów przemysłowych. Badacze przyglądają się konsumentom używającym wyrobów firmy – w domu lub w pracy – zupełnie tak, jak antropolodzy obserwują zachowania ludzi należących do innej kultury. Ten wgląd w świat konsumenta pozwala na lepsze zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań niż może dać typowy przegląd badań rynku. Takie bezpośrednie wejrzenie w życie klienta, połączone z otwarciem firmy na zmiany, jest środkiem znakomicie służącym
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innowacjom (…). Zdolność odczytywania zapotrzebowania rynku oznacza empatię dla
klientów i zaprojektowanie produktu, który zaspokoi ich potrzeby”. Zatem, jak wskazuje
Brown [2016], w empatyzacji nie chodzi o generowanie nowej wiedzy, testowanie hipotez, czy walidacje naukowych teorii, ale o translację obserwacji w zrozumienie produktów i usług, które poprawią życie człowieka i zdobycie poznawczego wglądu empatycznego, np. poprzez prototypizację doświadczeń [Gasparini 2015].
Pamiętając o humanocentrycznej perspektywie myślenia projektowego, empatyzacja realizuje się poprzez obserwację życia i działania użytkowników w kontekście ich środowiska w realnych sytuacjach, angażowanie się w ich zrozumienie, wchodzenie w interakcję i komunikację w zarówno planowy, jak i spontaniczny sposób, imersję w ich
doświadczenia. Empatia jest nawykiem mentalnym, który przesuwa nas poza myślenie
o ludziach w kategoriach obiektów badawczych w stronę ich zrozumienia w odniesieniu do trzech wymiarów: funkcjonalnego, poznawczego i emocjonalnego. Realizując ten
etap myślenia projektowego, do dyspozycji mamy cały zestaw narzędzi zarówno uniwersalnych, czyli metod, technik, narzędzi poznania rzeczywistości pochodzących z innych obszarów (m.in. wywiady ustrukturyzowane, wywiady zogniskowane, obserwacje
zachowań, badania terenowe, etnografia), jak i specyficznych, wypracowanych na gruncie myślenia projektowego (m.in. mapy empatii, diagramy wpływu, matryce motywacji). Nie jest to zamknięty katalog narzędzi, bo, jak piszą Sobota i Szewczykowski [2014],
myślenie projektowe jest otwarte „zgodnie z ideami pragmatyzmu – na wszystkie inne
techniki, jeśli tylko udowodnią one swoją przydatność i skuteczność”.
Empatyzując możemy uchwycić fizyczną manifestację doświadczeń użytkownika,
a to pozwolić może na interpretację niematerialnych znaczeń tych doświadczeń. Kluczowa jest diagnoza i identyfikacja “ukrytych motywacji”, które mają wpływ na zachowania i wybory ludzi, a także umiejscowienie ich w ograniczeniach i warunkach rynkowych oraz technologicznych. W konsekwencji poprzez wgląd w ich zachowania możemy odkryć tendencje, zmiany, nowe myśli, które uruchomią działania przedsiębiorcze
i doprowadzą do innowacyjnych rozwiązań. Ta materialna i niematerialna manifestacja
doświadczeń jest silnym wskaźnikiem ich głębokich przekonań o sposobie funkcjonowania świata. Stają się one słabymi sygnałami, przesłankami, w którą stronę powinny
podążać rozwiązania, gdyż stanowią oznakę ich preferencji i potrzeb, mniej lub bardziej
jednoznacznie określonych.
Definiowane, w odniesieniu do wczesnego rozpoznania słabych sygnałów, oczekiwania w stosunku do osób i organizacji dotyczą w głównej mierze postrzegania i interpretowania informacji poprzez budowanie swoistej kultury zorientowanej na uważne skanowanie otoczenia w poszukiwaniu okazji do innowacji. W tym znaczeniu myślenie projektowe może jako schemat myślenia, proces czy zestaw narzędzi znaleźć zastosowanie do rozwiązywania tak zarysowanych problemów organizacji. Poprzez głęboką
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empatię z użytkownikiem redefiniowanie i otwarte podejście do problemów, ideację,
prototypowanie czy wreszcie testowanie, wspierać może identyfikację i transformację
słabych sygnałów w innowacje.
W proces obserwowania zachowań ludzi i wnioskowania powinni być zaangażowani
wszyscy członkowie organizacji. Zwiększa to spektrum odbieranych sygnałów i informacji, jak również wielość schematów interpretacyjnych, które w odniesieniu do złożonych
i otwartych problemów, niepoddających się jednoznacznej interpretacji, mogą być kluczowe dla wyostrzenia ich pola semantycznego. Rozpoznanie tych sygnałów i opisu tej kategorii doświadczeń wymaga użycia innego, bardziej opisowego języka, a warstwa emocjonalna powinna zyskać tyle samo uwagi, co użyteczność i funkcjonalność. Jak pisze Kolko [2016]:
„w organizacjach (…) rozważają, czy decyzja biznesowa lub przyjęta interpretacja rynkowych szans pozytywnie wpływają na doświadczenia użytkownika (…). Zapewnianie wspaniałych doświadczeń to nie tylko mantra projektantów, marketingowców i strategów (…)”.
Innowacja zaczyna się od empatii, która pozwala na dogłębne zrozumienie potrzeb użytkownika. Nie rozstrzygając, czy przedsiębiorcze szanse są kreowane, czy rozpoznawane,
z całą pewnością można stwierdzić, że szanse są centralnym punktem przedsiębiorczości i sercem innowacji. Z kolei w myśleniu projektowym w fazie empatyzacji ważne jest
odkrywanie nieujawnionych potrzeb i informacji trudnych do pozyskania przez innych.
W tych obszarach należy upatrywać synergii i łącznika pomiędzy myśleniem projektowym i rozpoznawaniem szans rynkowych wskazywanych przez słabe sygnały.

Uwagi końcowe
Turbulentne warunki otoczenia i skomplikowane relacje pomiędzy organizacją i otoczeniem stawiają ją w obliczu zmian o strategicznym znaczeniu, które niejednokrotnie stanowią zaskoczenie. Nie musi tak jednak być, gdyż w większości przypadków zmiany te
są poprzedzane sygnałami, które wskazują na ich pojawienie się w przyszłości, a zatem
umożliwiają ich antycypację i przygotowanie się. Sygnały te są nośnikiem określonych
informacji, które w drodze interpretacji zamieniane są w komunikaty wskazujące na ich
znaczenie. W ramach procesów strukturalizacji i nadawania znaczenia sygnały transformowane są w wiedzę i w tym obszarze należy postrzegać ich użyteczność – stanowią
źródło wiedzy o rynku, kliencie, użytkownikach. Z powodów strategicznych, umożliwiających rynkowe wyprzedzenie konkurentów, oferując przed nimi na rynku rozwiązania,
ważne są te sygnały, które są słabe, mają nieostre pole semantyczne i stanowią oznakę
zmian. Ich identyfikacja i analiza jest trudna, bo są fragmentaryczne, niejednoznaczne,
rozproszone, jakościowe, niepełne i wymieszane z szumami. Zdolność do percepcji słabych sygnałów związana jest z zakresem obszaru postrzeganej rzeczywistości i zależy od
systemu istotności obserwatora, a postrzegane obszary otoczenia są różne dla różnych
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osób. Ich rozpoznanie odbywa się dzięki posiadanemu zasobowi wiedzy, który dostarcza
schematów interpretacyjnych, a stopień otwartości na otoczenie determinuje łatwość
pozyskania, przetwarzania i wykorzystania informacji. Interpretacja słabych sygnałów
związana jest z budowaniem podzielanego znaczenia i ich interpretacją w toku interakcji negocjujących znaczenie przypisane indywidualne. Organizacja podejmuje działanie
przedsiębiorcze w kierunku szans i zagrożeń wraz z wypracowanym znaczeniem podzielanym. Jako wsparcie działań identyfikujących i interpretujących słabe sygnały ukazuje się myślenie projektowe ze szczególna rolą, jaką pełni w nim empatyzacja. To humanocentryczne podejście może być wykorzystane do rozpoznawania okazji rynkowych,
a pozyskiwana wiedza o kliencie, użytkowniku stanowić może słabe sygnały umożliwiające zaprojektowanie i wprowadzenie innowacji.
W artykule podjęta została próba ukazania płaszczyzny wykorzystania empatyzacji do identyfikacji potrzeb i preferencji użytkowników, których zmiany stanowią swoiste słabe sygnały możliwych zmian w tym obszarze. W tym znaczeniu myślenie projektowe możemy uznać z jednej strony za narzędzie, a z drugiej strony za sposób myślenia wspierający te procesy. Będąc metodą służąca rozwiązywaniu złożonych i nieliniowych problemów, skutecznie aplikowane może być do sytuacji związanych z identyfikowaniem słabych sygnałów dotyczących użytkownika i transformowania tych sygnałów
w innowacyjne rozwiązania.
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Wprowadzenie
Kreatywność pracownika jest jedną z najbardziej pożądanych kompetencji osobistych
na rynku pracy. Kompetentny pracownik to taki, którego postawa i cele, jakie przed sobą
stawia, pozwalają na wykorzystanie wiedzy i osobistych zdolności do zrealizowania zamierzonych działań [Kossowska, Sołtysińska 2006]. Zgodnie z tą zasadą kreatywność
można wzmacniać poprzez stosowne treningi, psychoedukację i stworzenie odpowiednich warunków pracy. Kreatywność pracowników nie jest jedyną podstawą rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa, istotna jest też rola przełożonych polegająca na stworzeniu systemu zarządzania wspierającego działalność twórczą zespołów i indywidualnych pracowników.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie definicji organizacji kreatywnej i kreatogennego klimatu w środowisku pracy, a także przedstawienie wyników badań własnych.

Karolina Dyrla-Mularczyk, Arkadiusz Borowiec

Celem badania było sprawdzenie, jak pracownicy szkoły wyższej oceniają klimat pracy
w uczelni, w której pracują. Do badania wykorzystano Kwestionariusz Kreatogennego
Klimatu Pracy autorstwa M. Karwowskiego.
Pierwsza część artykułu została poświęcona teorii organizacji kreatywnej i uporządkowaniu koncepcji kreatogennego klimatu pracy. Przedstawione zostały też metody pomiaru zjawiska. Następnie zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego przez
autorów. Artykuł kończą konkluzje i praktyczne implikacje badania.

Organizacja kreatywna
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Kreatywność jako cecha stanowi jedną ze składowych kapitału ludzkiego, który z kolei
jest podstawą potencjalnego sukcesu w organizacji. Dyspozycja kreatywności jest częścią postawy kreatywnej, a ta przy sprzyjających warunkach prowadzi do wzrostu innowacyjności w firmie. O kreatywności możemy mówić w kontekście twórczości indywidualnej, jednak gdy mamy na myśli sukces organizacji, mówimy o szerszym zjawisku, na
które pracuje grupa jednostek, o swoistym procesie społecznym. Na generowanie twórczych rozwiązań w organizacji wpływają procesy grupowe, jakie mają w niej miejsce. To
daje podstawę do sformułowania teorii organizacji kreatywnej, która miała być kolejnym
etapem ewolucyjnym po organizacji uczącej się [Brzeziński 2009, s. 10]. Organizację kreatywną rozpatrujemy w dwóch wymiarach.
·· Wymiar indywidualny wyraża się w potrzebie podnoszenia kwalifikacji, elastyczności i giętkości myślenia, rozwiniętych zdolnościach poznawczych, wysokiej inteligencji
emocjonalnej, otwartości na nowe doświadczenia, wytrwałości i ambicji.
·· Wymiar zbiorowy wyraża się we wspólnym wypracowywaniu rozwiązań w grupie,
w której panuje swobodny przepływ informacji, a także różnorodność kompetencyjna. Wszystkim członkom grupy przyświeca wspólny cel, który jest jasny i zrozumiały.
Hierarchizacja w grupie jest ograniczona do minimum.
Cechy, które charakteryzują organizację kreatywną, to m.in.:
·· wspieranie kreatywności jednostki poprzez treningi i warsztaty twórczości,
·· umożliwianie rozwoju pracownikom,
·· rekrutacja pracowników o wysokim potencjale twórczości, otwartości na nowości,
elastycznych w myśleniu, nonkonformistów,
·· budowanie ich zaangażowania w pełnione funkcje,
·· tworzenie specyficznej atmosfery – tzw. kreatogennego klimatu pracy, który ma na
celu sprzyjanie twórczym zachowaniom.
Należy podkreślić, że samo zatrudnienie kreatywnych pracowników nie jest gwarantem
stworzenia wysokiego potencjału kreatogennego przedsiębiorstwa [Mizera-Pęczek 2015, s.
43]. Ważne jest również zapewnienie warunków sprzyjających twórczym zachowaniom.
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Kreatogenny klimat pracy
Klimat sprzyjający kreatywności definiowany jest jako działania mające na celu „wspieranie procesu wytwarzania i wprowadzania nowych produktów i rozwiązań” [Karwowski 2009, s. 56]. Sprzyjający twórczości klimat tworzy otoczenie jednostki – szkoła, rodzina, organizacja. Najbardziej znane koncepcje klimatu kreatogennego w organizacjach
zaproponowali: Teresa M. Amabile, Göran Ekvall, Michael West. W Polsce tematyką tą zajmuje się szerzej m.in. Maciej Karwowski.
Koncepcja Ekvalla zakłada, że kreatogenny klimat pracy to zachowania, postawy
i emocje funkcjonujące w organizacji, których celem jest wsparcie zmian i twórczych aktywności [Isaken, Lauer, Ekvall, Britz 2001, s. 172]. Kreatogenny klimat pracy wzmacnia
zachowania, których celem jest wprowadzanie nowych produktów i rozwiązań w organizacji. Dzięki wprowadzeniu warunków sprzyjających twórczości i dbaniu o ich utrzymanie organizacja rozwija się i staje się konkurencyjna na rynku innowacyjności. Według autorów powyższej koncepcji na klimat pracy wpływa szereg czynników, do których należą:
·· jasna misja i spójna strategia działania firmy,
·· struktura i rozmiar organizacji,
·· typ zachowań przywódczych reprezentowanych przez managerów i kadrę zarządzającą,
·· kultura organizacyjna,
·· osobnicze zasoby pracowników (dyspozycje osobowościowe i temperamentalne, talenty, wiedza, zdolności manualne, inteligencja emocjonalna etc.)
·· procedury i schematy działania funkcjonujące w firmie.
Rozszerzając powyższe, należy podkreślić, że istnieje kilka elementów, które uszczegóławiają wymienione czynniki. Należą do nich predyspozycje pracowników i osób zarządzających, ale też cechy charakteryzujące współpracę. Wśród nich można wymienić tolerancję i otwartość na nowości, które sprawiają, że pracownicy chętnie dzielą się
swoimi pomysłami, nie bojąc się krytyki, wyśmiania czy odrzucenia. Badania pokazują,
że głęboka krytyka ogranicza generowanie kreatywnych rozwiązań [Gibson, Mumford
2013]. Ważną cechą współpracy warunkującą kreatogenny klimat w organizacji jest zaangażowanie grupy w działania i jej spójność, wyrażona przez wspólne cele i misję działania. Kadra zarządzająca gotowa na dyskusję, wymianę poglądów, a w efekcie podjęcie ryzyka związanego z wdrażaniem nowego produktu czy usługi, to również czynniki
wspierające kreatywność w zespole. Zdecydowanie nie sprzyjają kreatywności czynniki,
takie jak: presja czasu i zbliżający się deadline, ale także konflikty (zarówno w zespole, jak
i między pracownikami a managerami, chociaż zależy to od nasilenia i charakteru sporu).
Zbliżoną koncepcję proponowała w latach 80. i 90. XX w. T. Amabile, podkreślając
rolę najważniejszych czynników wspierających proces kreatywnej aktywności:
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·· cech osobniczych – na które składają się wiedza, osobowość, intelekt, umiejętności,
zdolności poznawcze;
·· motywatorów zewnętrznych (np. gratyfikacja finansowa z jednej strony, ale też blokady kreatywności, swoiste „demotywatory” – z drugiej) i wewnętrznych (np. pasja).
W swojej najnowszej pracy Amabile [Amabile, Pratt 2016, ss. 158–183] dodaje kolejne
elementy wspierające kreatywność w miejscu pracy, podkreślając rolę: poczucia postępu w tworzeniu innowacyjnego rozwiązania, afektu, znaczenia pracy dla wykonującego
ją pracownika, synergicznej motywacji zewnętrznej.
Na uwagę zasługuje także teoria kreatywności organizacyjnej stworzona przez R.W.
Woodmana, J.E. Sawyera, R.W. Griffina, w której podkreślono rolę wzajemnych interakcji między jednostką, grupą a organizacją. Pracownik, jako jednostka, posiada zasoby
w postaci wiedzy, zdolności, a także dyspozycji osobowościowych etc. Tym samym pracownik, jako jednostka, oddziałuje z innymi jednostkami (zachodzą między nimi procesy grupowe). Finalna kreatywność jest wypadkową poziomów kreatywności jednostek.
Z kolei kreatywność organizacyjna jest funkcją kreatywnych aktywności grup i czynników kontekstualnych.
Michael West stworzył koncepcję klimatu organizacji, który sprzyja wdrażaniu innowacji. Tworzą go: zorientowanie na zadanie, jasne i sprecyzowane cele, wsparcie dla innowacyjnych aktywności i bezpieczeństwo.
Podsumowując, wspierające kreatywność środowisko w organizacji, jest budowane
przez szereg czynników, do których należą:
·· zachowanie i styl kierowania przyjęty przez przełożonych,
·· wspieranie autonomii pracownika, wzmacnianie wewnętrznej motywacji pracownika do działania, brak nadmiernej kontroli [Baard, Deci, Ryan 2004, ss. 2045–2068],
·· środowisko pracy dostarczające zasobów koniecznych do realizacji celów [Amabile, 1998],
·· jasno postawiony problem i sprecyzowane cele [Bailyn 1985, ss. 129–146],
·· otwartość, zaufanie i humor towarzyszące pracy zespołowej, ponadto – konflikty
(oparte na dyskusji, wymianie zdania, wolne od interpersonalnych niesnasek), chęć podejmowania ryzyka i dynamizm podejmowanego działania [Ekvall, Ryhammar 1999,
ss. 303–310].
Niektóre z cech wspierających kreatywność ściśle się z sobą wiążą, np. wspierający
zespół współpracowników może zarówno stymulować, podtrzymywać motywację, jak
i budować atmosferę humoru. Wzajemna poprawna komunikacja i otwartość na pomysły innych wzmacniają proces tworzenia twórczych rozwiązań. Podobnie rzecz się ma,
jeśli chodzi o kadrę zarządzającą. Zarząd i przełożeni, gdy nie są przesadnie kontrolujący,
potrafią wzmacniać pracownika poprzez system nagród, gdy oferują zasoby stanowiące podstawę działań twórczych i pozwalają na autonomię w działaniu, wówczas wzmac-
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niają w zespole zachowania kreatywne. Stymulująco na tworzenie nowych idei i rozwiązań wpływają ponadto świadomość wspólnotowości i integracji, a także utożsamianie
się z duchem firmy.
Istnieje szereg barier stanowiących istotną przeszkodę w rozwoju kreatywności
[Proctor 2003, ss. 38–54]. Są to:
·· wzmożona kontrola ze strony kadry zarządzającej,
·· brak swobody działania pracowników, działanie pod presją,
·· brak zaufania w stosunku do umiejętności pracownika (zespołu),
·· niewystarczające zasoby,
·· sztywna hierarchia w organizacji,
·· nadmierna biurokratyzacja działań,
·· strach (w różnych odmianach, np. obawa przed zmianą ze strony pracodawcy, ale też
strach przed opinią pracodawcy ze strony pracowników).
Ostatnie z barier ściśle łączą się ze sobą. Niezmotywowany pracownik nie utożsamia
się z wizją rozwoju firmy, jest mało elastyczny, jego zachowanie charakteryzuje konformizm i sztywność myślenia, nie jest twórczy w swoim działaniu. Strach stanowi istotną
przeszkodę w podejmowaniu decyzji, dotykającą zarówno pracodawców, jak i podwładnych. Kierownictwo może się obawiać dezaprobaty klienteli i nieprzyjęcia się na rynku
nowego produktu. Pracownik może unikać „wyjścia przed szereg” w obawie przed dezaprobatą przełożonych, narażeniem się na śmieszność czy utratą pozycji.

Kreatogenny Klimat Pracy – metody badawcze
Na podstawie przytoczonych wyżej koncepcji stworzono narzędzia służące do pomiaru kreatogennego klimatu w organizacji. Najbardziej znany to KEYS Teresy Amabile, który bada dziesięć wymiarów klimatu: wsparcie organizacyjne, wsparcie ze strony przełożonych, wsparcie ze strony współpracowników, satysfakcjonujący poziom zasobów, pracę będącą wyzwaniem, wolność, organizacyjne ograniczenia, presję, twórczość i produktywność [Karwowski 2009, ss. 66–69]. Arkusz został znormalizowany na podstawie szeroko zakrojonych badań w pięćdziesięciu organizacjach. Zebrano dane z reprezentatywnej
grupy ok. 12 tys. pracowników. Ma wysoką rzetelność i trafność, co pozwala na twierdzenie, że jest to dobrze przygotowane narzędzie pod kątem psychometrycznym.
Znany jest także Creative Climate Questionnaire stworzony na podstawie koncepcji
Ekvalla. Do konstrukcji narzędzia autor wybrał dziesięć skal. Należą do nich: wolność, wyzwanie, wsparcie pomysłów, zaufanie i otwartość, konflikt, debata, zabawowość, dynamizm, podejmowanie ryzyka, czas na realizację pomysłów [Karwowski 2009, ss. 66–69].
W Polsce znane są szerzej dwa narzędzia: KAMP – Kwestionariusz Aktywności w Miejscu Pracy i Kwestionariusz Barier Twórczości w Miejscu Pracy, obydwa autorstwa Edwar-

53

Karolina Dyrla-Mularczyk, Arkadiusz Borowiec

54

da Nęckiego i Joanny Kwaśniewskiej. Drugi z wymienionych stosowano również w grupie przełożonych; przeprowadzone nim badania przyniosły interesujące wyniki. Otóż,
kadra zarządzająca ocenia klimat przedsiębiorstwa jako bardziej sprzyjający aktywnościom kreatywnym niż kadra niezarządzająca. Stanowi to przyczynek do stworzenia narzędzia dedykowanego tylko kadrze zarządzającej. Poszczególne stwierdzenia arkusza
nie pozostawiałyby wątpliwości, do kogo są skierowane. Niemniej jednak normalizacja
takiego narzędzia może stanowić w przyszłości nie lada problem – kadry zarządzającej
jest zdecydowanie mniej niż pracowników.
Karwowski stworzył narzędzie do badania kreatogennego klimatu pracy skierowane
do pracowników (2009) – Kwestionariusz Kreatogennego Klimatu Pracy KKKP. Skala składa się z 48 stwierdzeń. Do każdego z nich osoby badane ustosunkowują się na Likertowskiej skali (1 oznacza „zdecydowanie się zgadzam”, 2 – „raczej się nie zgadzam”, 3 – „ani
tak, ani nie”, 4 – „raczej się nie zgadzam”, 5 – „zdecydowanie się nie zgadzam”). Kwestionariusz przeszedł procedury walidacyjne i normalizacyjne. W nawiązaniu do KKKP jeden
z autorów niniejszej publikacji stworzył narzędzie badające kreatogenny klimat pracy
z perspektywy pracodawcy. Narzędzie to w opozycji do KKKP zostało stworzone z myślą o pracodawcach i managerach, którzy w dużej mierze są odpowiedzialni za stworzenie i utrzymanie klimatu wspierającego kreatywność. Stworzony przez jednego z autorów niniejszego artykułu kwestionariusz wymaga analogicznych prac standaryzacyjnych przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie osób, zbadania trafności i rzetelności, tak jak w przypadku stanowiącego inspirację KKKP.
KKKP inspirowany był teorią Ekvalla wzbogaconą wynikami badań innych badaczy
[m.in. Andersena 2000]. Pierwsza wersja testu składała się ze stu stwierdzeń przypisanych 10 wybranym przez autora wymiarom klimatu pracy:
·· wyzwanie i możliwość wywierania wpływu,
·· wolność,
·· otwartość i zaufanie,
·· czas na realizacje pomysłów,
·· humor i zabawowość,
·· konflikt,
·· wsparcie pomysłów,
·· debata,
·· podejmowanie ryzyka,
·· intuicja.
Stwierdzenia prezentowane w Kwestionariuszu Kreatogennego Klimatu Pracy odnoszą się do odczuć osób badanych związanych z ich miejscem pracy. Analiza odpowiedzi
na podstawie szeregu badań autora prowadzi do wyłonienia trzech czynników sprzyjających rozwojowi kreatywności w miejscu pracy:
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·· wolność i debata, wyrażone poprzez poczucie samostanowienia i przekonanie, że
kierownictwo i zespół liczą się ze zdaniem osoby badanej, to również wspólne podejmowanie decyzji, wypełnianie zadań i ocena efektów, a także zaufanie;
·· wyzwanie, czyli przyzwolenie ze strony kierownictwa na konstruktywne ryzyko
w rozwiązywaniu problemów – pracownicy mimo niepewności i ryzyka podejmują się
podjęcia działania;
·· konfliktowość rozumiana jako konflikty interpersonalne, a także niepewna i nerwowa atmosfera w miejscu pracy.
Wysoki wynik w zakresie dwóch pierwszych czynników i niski w zakresie trzeciego
wskazują na wysoki wskaźnik kreatogennego klimatu pracy.

Kreatywność w środowisku akademickim
W ostatniej dekadzie w szkolnictwie wyższym kładzie się szczególny nacisk na pojęcie
kreatywności odmienianej przez wszystkie przypadki w różnych rzeczywistościach funkcjonowania akademickiego. Szczególnie jest to widoczne w obszarze oferty edukacyjnej.
Chwytliwe nazwy nowych kierunków i specjalności, wykłady i konserwatoria prowadzone z wykorzystaniem multimediów, interesujące fakultety, na których studenci wykazują
się dużym wkładem własnej pracy, wskazują z jednej strony na kreatywne podejście kadry do kształcenia młodych ludzi, z drugiej strony uświadamiają, jak bardzo kadrze i władzom uczelni leży na sercu wykształcenie absolwentów wyposażonych w kompetencje
miękkie. Dywergencyjne myślenie jest pożądane w wielu miejscach pracy i nie tylko na
stanowiskach związanych z pracą o charakterze artystycznym. Dotychczas przeprowadzone badania wskazują, że nasilenie wymiarów klimatu dla kreatywności jest większe
w instytucjach, które są postrzegane jako bardziej protwórcze. Do takich, według autorów niniejszej publikacji, może należeć uczelnia wyższa.

Kreatogenny klimat pracy w środowisku akademickim –
badania własne
Problem badawczy, jaki postawili przed sobą autorzy pracy, dotyczył pomiaru kreatogennego klimatu pracy w jednej z poznańskich uczelni. Celem badania było sprawdzenie, jak postrzegany jest klimat pracy przez pracowników szkoły wyższej, która w swoich założeniach stawia na kreatywność i dywergencyjne rozwiązywanie problemów.
Do badania wykorzystano opisany wyżej Kwestionariusz Kreatogennego Klimatu Pracy autorstwa M. Karwowskiego wzbogacony o krótką metryczkę, w której osoby badane zamieszczały informacje o płci, wieku, stażu pracy i rodzaju piastowanego stanowiska. W anonimowym badaniu wzięło udział 25 pracowników naukowych i 3 pracowni-
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ków administracyjnych. Badanie przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2017
r. W badaniu wzięło udział 14 kobiet i 14 mężczyzn. Badani byli w wieku od 30 do 61 lat
(M=39,85; SD=6,22). Staż pracy osób badanych mieścił się w przedziale od 1 roku do 38
lat (M=14,78; SD=7,28). Uzyskane odpowiedzi zgodnie z zaleceniami autora testu przypisano trzem wyłonionym skalom: wolność i debata, wyzwanie, konfliktowość. Otrzymane
wyniki w każdej ze skal przekształcono na skale stenowe, tak by można wśród badanych
wyłonić osoby, które uzyskały na skalach wyniki: niskie, średnie, wysokie. Wyniki przeprowadzonego testu przedstawiają się następująco:
·· Ośmiu badanych osiągnęło wyniki średnie na wszystkich trzech skalach: wolność
i debata, wyzwanie, konfliktowość.
·· Ośmiu z badanych uzyskało średnie wyniki na skalach wolność i debata oraz konfliktowość i niskie wyniki na skali wyzwanie.
·· Cztery osoby uzyskały wyniki niskie na skalach wolność i debata oraz wyzwanie
i średnie na skali konfliktowość.
·· Dwie osoby osiągnęły wynik wysoki na skali wolność i debata i średnie na skalach
wyzwanie oraz konfliktowość.
·· Dwie osoby osiągnęły wynik średni na skali wolność i debata, a na pozostałych
dwóch skalach wyniki niskie.
·· Dwie osoby uzyskały niskie wyniki na skali wolność i debata i średnie na skalach wyzwanie i konfliktowość.
·· Jedna osoba osiągnęła wyniki średnie na skalach wolność i debata oraz konfliktowość i wysokie na skali wyzwanie.
·· Jedna osoba osiągnęła niskie wyniki na skali wolność i debata i średnie na skalach
wyzwanie oraz konfliktowość.
14 osób (czyli połowa grupy badanych) zdradziło niski wynik w skali „wyzwanie”.
Żadna z osób badanych nie wskazała wysokich wyników w skali konfliktowości.
W programie statystycznym SPSS20 wykonano macierz korelacji między skalami
KKKP. Wyniki autorów badanych są zbliżone do wyników badań autora testu [Karwowski 2009, s. 147]. Mianowicie widoczna jest dodatnia korelacja między skalami „wolność
i debata” oraz „wyzwanie”, a także ujemna korelacja skali „wolność i debata” oraz „konfliktowość”. Z tym, że w badaniu autorów artykułu korelacje te nie są silne i wynoszą kolejno: r=0,42; p<0,05i r=-0,51; p<0,05.
Wyraźnie widać, że w badanej grupie widoczne są szczególnie dwa trendy w ocenie klimatu pracy. Pierwszy z nich pokazuje, że osoby badane średnio oceniają wszystkie trzy wymiary sprzyjające kreatywności w miejscu pracy. Drugi trend wskazuje na niskie wyniki na skali „wyzwanie”, a średnie na skalach „wolność i debata” oraz „konfliktowość”. Pierwsza opisana tendencja pokazuje, że znacząca część grupy postrzega swoje miejsce pracy jako stanowiące umiarkowane „wyzwanie”, a faktor „wolności i deba-
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ty” – na równie przeciętnym poziomie jak faktor „konfliktowości”. Można zatem wnioskować, że badani nie postrzegają swojego środowiska pracy jako wysoce kreatogennego ani też jako szczególnie niebodźcującego ich kreatywności. Wymiar „wyzwanie” połowa badanej grupy ocenia nisko, co pozwala na wysunięcie wniosku, że organizacja nie
stawia przed nimi trudnych i skomplikowanych problemów, których rozwiązanie miałoby charakter pewnego ryzyka. Według autora testu KKKP ten wymiar jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o jego znaczenie dla rozwoju twórczości [Karwowski 2009, s. 146].
Z pewnym optymizmem można interpretować fakt, że żadna z osób badanych nie oceniła wysoko wymiaru „konfliktowości”. Badane osoby postrzegają swoje środowisko pracy jako niekonfliktogenne, a atmosferę panującą na uczelni jako niegenerującą niepewności i nerwowości w kontaktach interpersonalnych.
Grupa osób badanych była stosunkowo niewielka, zatem konieczne są dalsze eksploracje tego zjawiska w środowisku uniwersyteckim, które pozwolą na formułowanie
kolejnych wniosków. Niemniej jednak wyniki zebrane w tej próbie pokazują już pewne trendy, które można obserwować w środowisku akademickim. Z tychże najistotniejsze wydaje się być to, że żadna z osób badanych nie postrzega swojego środowiska pracy jako szczególnie kreatogennego (zgodnie z interpretacją wyników zaproponowaną
przez autora testu).

Podsumowanie
Kreatywność jest wysoce pożądana na współczesnym rynku pracy, zwłaszcza przez
wzgląd na jej kluczową rolę w procesach tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie uważa się, że kreatywność, jako cecha, to podstawowy kapitał ekonomiczny. Na
tej podstawie stworzono pojęcie klasy kreatywnej, którą charakteryzują talent, tolerancja
i technologia. Wszystkie te czynniki, jeśli współgrają ze sobą i uzupełniają się wzajemnie,
stają się gwarantem rozwoju konkurencyjnego na rynku przedsiębiorstwa, służą tworzeniu i rozprzestrzenianiu wiedzy, a także innowacyjnych rozwiązań. Kreatywność pracowników to bez wątpienia ważny zasób organizacji. Początkowo ma charakter wartości nieformalnej, ale przyczyniając się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, zaczyna współtworzyć wartość materialną. Zarządzający organizacją, poprzez stosowne podejście do
wartości niematerialnych tworzonych przez pracowników, może tworzyć klimat sprzyjający rozwojowi owych wartości (w tym kreatywności). Z tego wynika przekonanie autorów o konieczności eksploracji zjawiska także w środowiskach akademickich, zwłaszcza
tych, którym kwestie wdrażania innowacji szczególnie leżą na sercu. Uczelnie, jako organizacje, którym szczególnie bliskie są kwestie związane z wdrażaniem innowacji, powinny wykazywać się szczególnie sprzyjającym kreatywności klimatem pracy.
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Managerial Education and Entrepreneurial Attitudes
of Students: Is There a Link?

Abstract: The role of entrepreneurship over the last few decades has constantly been growing for a number of reasons. This is accompanied by a growing number of students choosing fields of study where entrepreneurship education is an indispensable part of the curriculum, such as business studies or management. Efficiency of entrepreneurship education, often measured by entrepreneurship intentions revealed by students, is examined in
numerous papers. Only a handful of them, however, pay attention to differences between various fields of study. Those differences in entrepreneurial attitudes of students enrolled for different studies may possibly be a result of dissimilar impact of entrepreneurship
education combined with their core education (science, art, business, etc.). It is also possible that those differences may come from the initial choice of the field of studies; supposedly students of management may be of a more entrepreneurial nature than their non-managerial counterparts and that is why they choose this field of studies. The authors of this
article decided to fill in the existing gap by checking whether students-beginners enrolled
for management studies are in fact more entrepreneurial than students who enrolled onto
other – non-managerial – fields of study.
Key words: management education, entrepreneurship education, entrepreneurial intentions, student entrepreneurship
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Introduction
The role of entrepreneurship in contemporary economies has never been as appreciated
as it is now. Countless policies are implemented to increase the level of entrepreneurship, foster its development, popularise it, make it equally prevalent among men and women, etc. The number of scientific papers, journals, conferences – all dedicated to various
aspects of entrepreneurship is constantly growing. Recognised by many as an important
factor fostering economic growth, it has come to attention of policy makers especially in
countries of emerging economies. Considerable amount of research considering entrepreneurship declares its usefulness for the state and educational institutions like presented by Jayalakshimi and Saranya [2015], Suuitaris, Zerbinati and Al-Laham [2007] or Bae,
Qian, Miao and Fiet [2014].
This high demand for entrepreneurship is also reflected by the changes in higher
education: universities respond to it by increasing enrolment onto business and management programmes as well as by incorporating entrepreneurship modules in many
other curricula. The example of the UK shows that between 1997 and 2001 the number
of enrolments onto postgraduate business and management programmes increased by
more than 25 per cent. The number of MBA students exceeded 30 000, with 12 000 new
graduates each year. In relative numbers it means that nearly one out of five postgraduate students in the UK studied business and management [Adcroft, Willis, Dhaliwal
2004].
Taking the above-mentioned data into account, it seems that the question whether
entrepreneurship can be taught is answered in a positive way. Although many scholars
still argue about it, most agree that at least some aspects of entrepreneurship can be
taught [Henry, Hill, Leitch 2005]. Furthermore, there are more and more empirical experiments regarding the subject and most of them tend to support the thesis [Kantor 2013].
Certainly, entrepreneurship can be taught, but in the more general view a far more
profound question is actually whether it can be learnt. In this paper the authors investigate the question whether it is the matter of managerial education that makes students
allegedly more likely to set up and run own business or perhaps those who are more likely to do it choose managerial education in order to help them to carry out their entrepreneurial plans. To answer this question, students-beginners enrolled for managerial and
non-managerial undergraduate programmes at the Faculty of Economics and Management, Gdańsk University of Technology have been examined.
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Managerial and entrepreneurial economy
This ever-growing interest in managerial education and entrepreneurship can be explained in many ways. One of them is linked to the idea of a broad transformation from managerial economy to entrepreneurial economy, often perceived as a reorientation from
managerial to entrepreneurial capitalism. This shift is characterised by three major changes [Acs, Szerb 2007, p. 110]:
·· growing importance of new enterprises offering new products and services to the
market, as well as increasing importance of foreign companies expanding into branches traditionally occupied by domestic businesses;
·· pushing out bureaucratic structures by market and businesses, visible as flattening
organisational structures in large enterprises to increase their elasticity and agility and
also privatisation of some state-operated domains such as health care or education;
·· changes in innovations: instead of typical for managerial capitalism incremental innovations and improvements, useful for developing lines of products, entrepreneurial capitalism is based on radical innovations, developed from breaking-through technologies that challenge traditional ways of thinking. Large enterprises, deeply rooted
in managerial capitalism are still needed for mass production, but these are relatively
small and very dynamic businesses led by visionary entrepreneurs that create new solutions and technologies, later adopted by their large counterparts.
The concept of such transformation was further developed by Audrestch and Thurik [2000, 2001] and described as a complex process conducted in fourteen dimensions
in four major areas [Audrestch, Thurik 2004]. The growing role of entrepreneurship was
also emphasised by GEM researchers, who tried to investigate the relation between entrepreneurship (measured with TEA – Total early-stage Entrepreneurial Activity Rate)
and the level of economic development. The results showing a U-shaped relation between those variables suggested that economies based on innovations (the ones with
the highest GDP per capita PPP) may require higher rate of entrepreneurship than economies based on efficiency. In this view, economic growth is even more dependent on
entrepreneurship in countries that are already economically developed.
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Graph 1. U-shaped relation between the level of economic growth and entrepreneurship

Source: Bosma, Jones, Autio, Levie 2008.
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It should be stated here that there are still serious doubts with regard to the actual demand for entrepreneurship. Subsequent editions of GEM did not provide support
for the U-shaped relation between economics development and entrepreneurship rate
and the L-shaped relation is at least equally possible. Some researchers warn against too
much emphasis put on entrepreneurship support. “This is bad public policy. Encouraging more and more people to start businesses won’t enhance economic growth or create a lot of jobs because start-ups, in general, aren’t the source of our economic vitality
or job creation.” [Shane 2009, p. 142]. But even if the need for entrepreneurship is overe-
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stimated, managerial education remains an important field and entrepreneurship is an
indispensable ingredient of it.
Even if managerial education is treated as inseparable with entrepreneurship in case
of the majority of curricula, there are still doubts whether managerial education really develops entrepreneurial spirit of students. Dean A. Shepherd and Evan J. Douglas
[1997] argue that most of universities which offer entrepreneurship courses fail to recognise the importance and peculiarity of such subjects. While the common approach is
to treat entrepreneurship courses merely as a tool for merging functional parts taught
at other courses, more attention should be put to “awakening and enhancing” the entrepreneurial spirit of students which is undoubtedly needed at the highest managerial
level involved in making strategic decisions [Shepherd, Douglas 1997]. Such deliberations indicate the need to further investigate the connection between managerial education and entrepreneurship in order to answer the question whether the former really develops the latter.

Managerial education and entrepreneurship
Although most of the studies on managerial education concern higher education students, it seems like only a handful of articles differentiate students’ field of study. The
majority of the cases are based solely on the students of either managerial, business or
entrepreneurial studies like those by Nasr and Boujelbene [2014], Karlsson and Moberg
[2013], Shinnar, Hsu, and Powell [2014]. Or on the contrary, the research is exclusively focused on technical and engineer studies, like by Souitaris, Zerbinati and Al-Laham [2007]
or Mat, Maat and Mohd [2015]. The fact that only so few articles make discipline differentiation rises a question what might be the reason for such outcome.
One immediate explanation for that fact is that managerial education is usually associated with more intense and detailed entrepreneurial courses (e.g. management or business studies), while any non-managerial studies (e.g. technical, engineer, chemistry or
even art studies) might but do not have to offer them. If they do, they are usually more
basic or field-specific. As a natural implication, many scientists have focused on studying specifically entrepreneurship education. Hence, the focus on entrepreneurship courses rather than field of study seems logical. Numerous of publications concern relation
of such education with entrepreneurial measures and their derivatives such as entrepreneurial intensions [Ibrahim et al. 2015], presence of a role model (or prior family exposure) [Karimi et al. 2013], entrepreneurial competencies [Ismail, Zain, Zulihar 2015], entrepreneurial self-efficacy (ESE) [Oyugi 2015] and others – for instance gender role [Karimi
et al. 2013]. Most of them incorporate Theory of Planned Behaviour (TPB) as their theoretical research basis e.g. Carr, Sequeira [2007], Kuttim, Kallaste, Venesaar and Kiis [2014],
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Zhang, Wang, Owen [2015]. However, in order to find out potential other reasons for the
lack of discipline differentiation let us briefly analyse the articles which do make such distinction.
There exists a conventional wisdom that entrepreneurial education is positively correlated with entrepreneurial intentions. This is actually scientifically proven in many studies i.a. Nasr, Boujelbene [2014] or Kuttim, Kallaste, Venesaar, Kiis [2014]. All of the following works differentiate students by field of study.
The work by Murgesan and Jayavelu (2015) uses Theory of Planned Behaviour (TPB)
as the theoretical basis for their research testing the impact of entrepreneurship education on students’ entrepreneurial attitudes. The authors group 450 students into four categories: business (representing managerial education) and three others – engineering,
arts and science students (representing non-managerial studies). The study include prepost setting which is gaining popularity in research of entrepreneurship attitudes i.a.
Karlsson, Moberg [2013], Shinnar, Hsu, Powell [2014], Ismail, Zain, Zulihar [2015]. The result of their study is that mean values for all measured variables increased due to the entrepreneurship education. However, what is worth noticing is the fact that the mean difference value in all variables is significantly higher among students of managerial studies (managerial education). It certainly suggests a difference in characteristics of these students.
Another work which also incorporates TPB is the research by Maresch, Harms, Kailer
and Wimmer-Wurm [2016]. They point out that it has already been proven that entrepreneurial education influences entrepreneurial intentions, however, rarely the context is
taken into account. Hence, they confront two groups of students: business studies students (managerial) versus science and engineering students (non-managerial). The main
conclusion of their work is that even though entrepreneurial education is effective for
both groups, entrepreneurial intentions seems to be negatively affected by subjective
norms among non-managerial students which show another discrepancy between students with regard to entrepreneurship attitudes.
The research in similar environment to ours has been done by Yasin, Mahmood and
Jaafar [2011] at Malaysian Polytechnic. They divided students into two groups, one of
technical and the second of non-technical studies. One of the main conclusion of the
paper is that non-technical students were characterised by higher entrepreneurial intention than their colleagues of non-technical studies. Furthermore, students form the
technical group indicated that they are not willing to become entrepreneurs immediately after studies. Again, this time with another grouping, the differences between students can be observed.
The comparative analysis study from Ethiopia performed by Dugassa Tessema Gerba [2012] compares business management students (managerial) and engineering stu-
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dents. The result of the research is not surprising and states that business management
students (who undergone entrepreneurship education) tend to be characterised by higher entrepreneurial intention than engineering students (who did not undergo such
education). However, what is worth noticing is that Ababa’s study indicated that four of
measured variables were significantly higher among male students than among female. Moreover, he concludes that according to his research prior family exposure had no
significant impact on entrepreneurial intentions. This is contrary to some conclusions
from the work by Karimi et al. [2013] who investigated role models and gender influences. Hence, the context and differentiation of the groups seem to play an important role
in entrepreneurship attitudes.
Chukuakadibia, de Villiers and Pinto [2016] measured entrepreneurial intention of
238 students of business and non-business related studies. The significant difference is
found between the groups and the suggestion to adapt entrepreneurial education to
the characteristics of the group is made.
Once again on the basis of Theory of Planned Behaviour, the work by Zhang, Duysters and Cloodt [2014] shows correlation between entrepreneurship education and entrepreneurial intent by measuring several variables among 494 students from both technological and non-technological universities. The conclusion is made that males and
students from technical universities are characterised by higher entrepreneurial intention than females and students from non-technical universities. The study also concerns
role models and other important variables.
The last example is somewhat peculiar due to the fact that it tests special case of entrepreneurial intention namely cyber entrepreneurial intention. Regardless of the specific nature of this notion, the conclusion in the study is made that there exists a disciplinary difference between IT-related and non-IT related students when it comes to cyber
entrepreneurial intention.
Having presented the examples of entrepreneurial intention studies which differentiate the fields of study and expertise of students, it is now clear that significant differences between students with regard to their discipline of studies might appear and this
contextuality is worth investigating. The above analysis shows that there certainly exists
a research gap concerning the impact of managerial education and students’ entrepreneurial attitudes especially while taking into account the choice of studies. Hence, the
question arises whether the choice made by young people either to choose managerial
or non-managerial studies is anyhow related to their prior-to-studies entrepreneurial attitudes. Intuitively one might think that there must be. That is the reason why in our research students are differentiated by two types of studies – managerial and non-managerial.

67

Krzysztof Zięba, Jakub Golik

Methodology, research sample and results
The required data was collected with the use of a questionnaire which was administered to first year undergraduate students of the Faculty of Management and Economics,
Gdańsk University of Technology. This research has been carried out within the framework of SEAS (Survey on Entrepreneurial Attitudes of Students) which is a longitudinal
research programme, started in 2008.
Demographical data was limited to gender and origin (big urban agglomeration,
small and medium-sized towns and villages). The questionnaire tested students for their self-efficacy (entrepreneurial self-efficacy and student-related self-efficacy), role model presence (prior family exposure), entrepreneurial self-perception, and entrepreneurial intention.
Entrepreneurial self-efficacy (ESE) was tested using one item and student self-efficacy
(SSE) was examined with the use of four items. In both cases five point Likert scale was
employed and this is the usual way of measuring both types of self-efficacy in the SEAS
programme. The respondents were also asked about their prior exposure to entrepreneurial activities performed by members of their family (parents, grandparents, siblings,
other relatives and friends), as they may pose a role model of an entrepreneur for the students. Additionally, the students who confirmed their exposure to entrepreneurial activities were asked whether they helped running this business. Five point Likert scale was
also used for measuring entrepreneurial self-perception. Lastly, the students were asked
about their entrepreneurial intentions in terms of their plans to set up own business.
In the research two samples were formed. The first one included those studying Engineering Management (managerial education – “M sample”). The other one was composed of students enrolled for two programmes: European Studies and Econometrics &
IT (non-managerial education – “NM sample”). The total number of respondents was 247
with 170 belonging to the M sample and 77 to the NM sample.
Substantial differences between both samples in terms of their demographical features were not expected. Traditionally, the Faculty of Management and Economics is
frequently attended by female students more than other faculties of Gdańsk University
of Technology. And indeed, gender proportions remain similar in both sample with roughly 40% of men and 60% of women, as can be seen in graph 2.
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Graph 2. Gender composition of the examined samples (χ2 p-value=0,7092)

Source: own calculations based on research results.

Slight differences with regard to students’ origin could be spotted, with more students in M sample coming from villages (28% vs. 20% in NM sample) and a greater share
of 3-City residents in the NM sample (40% as contrasted with 28% in the M sample). Those differences, shown in table 1., are yet statistically insignificant.
Table 1. Students’ origin in the examined samples (χ2 p-value=0,1538)
Origin (place of living before starting studies)

M sample

NM sample

Total:

3-City agglomeration (Gdańsk, Sopot, Gdynia)

47

28%

31

40%

78

Small and medium-sized towns

73

43%

31

40%

104

Villages

48

28%

15

20%

63

No answer

2

1%

0

0%

2

170

100%

77

100%

Total:

247

Source: own calculations based on research results.

Unlike with demographical features, visible differences with regard to other variables examined in our research visible differences were expected, the first one being
entrepreneurial self-efficacy (ESE). As one may have expected, ESE is more prevalent
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among those enrolled for management studies (see Table 2.), but the difference is again statistically insignificant1.
Table 2. Entrepreneurial self-efficacy in the examined samples (χ2 p-value=0,2784)
Entrepreneurial self-efficacy:

M sample

NM sample

Total:

No

67

39%

36

47%

103

Yes

103

61%

41

53%

144

170

100%

77

100%

247

Total:

Source: own calculations based on research results.

Prior exposure to entrepreneurial activities seems to be virtually the same in both
samples. Approximately every fifth student knowns no-one running own business. The
major sources of exposure to entrepreneurial activities remain parents, relatives and
friends to a similar extent in both groups2. This first source – parents – are probably the
most valuable in terms of potential role model for the students3.
Table 3. Prior exposure to entrepreneurial activities – knowledge of an entrepreneur
M sample

NM sample

Total:

None

35

21%

13

17%

48

19%

Parents

56

33%

28

36%

84

34%

Siblings

10

6%

3

4%

13

5%

Grandparents

8

5%

1

1%

9

4%

It should be noted here that with regard to SSE (student self-efficacy) there was absolutely no difference
between both samples: 21% of students were not characterised by SSE.
2
P-values were calculated separately for each category. In all cases the observed differences proved to be insignificant.
3
This view can be possibly challenged, if parents are not particularly satisfied with being business owner. This
may be the case if they belong to necessity-driven entrepreneurs. Unfortunately, it was impossible to verify
this; it was not possible to collect reliable data on parents being necessity- or opportunity-driven entrepreneurs by asking this question to the students. Virtually all answers indicated that parents are opportunitydriven entrepreneurs, which seems unlikely.
1
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Relatives

67

39%

29

38%

96

39%

Friends

62

36%

29

38%

91

37%

Source: own calculations based on research results.

Taking into account the fact that roughly 80% of respondents know someone running own business, the share of those who were involved in some kind of help in business operations seems to be relatively small in both samples – see Graph 3.
Graph 3. Prior exposure to entrepreneurial activities – help in running a business (χ2
p-value=0,1144)

Source: own calculations based on research results.

What is surprising, this share is lower in the M sample (about a quarter). One may
have expected that management students will be more interested in such participation
in business activities. In the other sample more than one third had this kind of experience. Yet the difference remains statistically insignificant.
Insignificant difference was also noticed when it comes to entrepreneurial selfperception. The majority of students, when asked whether they feel entrepreneurial,
tends to confirm that. The share of those with positive entrepreneurial self-perception is
higher among management students (the M sample), but the difference in comparison
with their non-management counterparts is too small to matter.
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Table 4. Entrepreneurial self-perception in the examined samples (χ2 p-value=0,0925)
Entrepreneurial self-perception:

M sample

NM sample

Total:

Negative

50

29%

31

40%

81

Positive

120

71%

46

60%

166

170

100%

77

100%

247

Total:
Source: own calculations based on research results.

There is a similar pattern when looking at entrepreneurial intentions. This is probably
the most unexpected finding in our study. There is hardly any difference between management and non-management students as far as plans to set up own business are concerned. There were two students claiming they already had their businesses and both of
them belonged to the M sample, but – again – it seems not to be enough to make a real
difference.
Table 5. Entrepreneurial intentions in the examined samples (χ2 p-value=0,8192)
Plans to set up own business:

M sample

NM sample

Total:

Already have

2

1%

0

0%

2

Yes

79

47%

35

45%

114

No

89

52%

42

55%

131

Source: own calculations based on research results.

Conclusions
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In the literature it is not very common to investigate entrepreneurial attitudes of students-beginners. Most of research try to look at efficiency of entrepreneurial education
(or – more broadly management education) and hence they examine students either before graduation or after their entrepreneurship course or module to see and evaluate its
impact.
It has been decided to take another perspective and look at students choosing different types of education within the same university faculty. It seemed obvious that different interests and inclinations, leading to different choices as far as the subject of studying is concerned, should be reflected by differences in attitudes, personal experiences regarding entrepreneurship, and last, but not least – entrepreneurial intentions. Following this reasoning, managerial students were expected to be significantly more enterprising in most (if not every) aspects examined. Surprisingly, they were not. Small dif-
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ferences we found were sometimes of the expected nature, sometimes contrary to our
expectations, but every time too small to matter. We are eager to continue our observations to see what differences in entrepreneurial attitudes between those two samples
can be discovered upon their graduation. The choice of the field of study made by our
students does not seem to be linked with their sense of entrepreneurship. If upon their
graduation they would differ significantly with regard to their entrepreneurial attitudes,
then – with a bit of an irony – we can say that university education makes a difference.
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Politykowanie organizacyjne a efektywność w kontekście
improwizacji organizacyjnej1
Organizational Politics and Firm Performance in Organizational
Improvisation Context

Abstract: In the dynamic, discontinuous and undefined environment, organizations with
a high degree of innovativeness and entrepreneurship focus on achieving high performance and value appropriation. Therefore, management theoreticians and practitioners are
interested in discovering and then defining the determinants of enterprise innovativeness
and organizational entrepreneurship. The research gap identified is successfully fulfilled
by organizational politics. In the situation when resources are rare, goals are ambiguous,
the ways of operation are non-formalized, and there is time pressure in the company, the
intensity of political activity is increasing. These conditions are characteristic and even favourable to the usefulness of organizational improvisation. Against this backdrop, the main
objectives of this paper are outlined and they include defining the impact of organizational
politics on organizational effectiveness and the role of organizational improvisation in shaping the relationship between organizational politics and enterprise innovativeness and organizational entrepreneurship. The content of the study is contained in four basic passages.
First, based on the critical review of the relevant literature, the theoretical foundations of
organizational improvisation as a boundary factor of organizational politics are presented.
Subsequently, a conceptual model was built and four research hypotheses were formulat1
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ed. Next, the model was empirically tested on the sample of 158 small and medium-sized
enterprises operating in Poland. Finally, the theoretical and practical implications of the
revised model were shown and the main directions for further research were proposed.
Key words: organizational politics, innovativeness, corporate entrepreneurship, organizational improvisation

Wstęp
W dynamicznym, przepełnionym rywalizacją, słabo określonym otoczeniu organizacje
innowacyjne i przedsiębiorcze osiągają ponadprzeciętną efektywność wytwarzania i zawłaszczania wartości [Zbierowski, Bratnicka i Dyduch 2014]. Nie powinna zatem dziwić
narastająca liczba badań zorientowanych na znalezienie determinant innowacyjności
przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorczości organizacyjnej [Burns 2013, McCann i Selsky
2012]. Aktualnie na liście takich czynników poczesne miejsce zajmuje politykowanie organizacyjne [Kulikowska- Pawlak i Bratnicki 2014]. Tam, gdzie zasoby są rzadkie, cele niejednoznaczne, sposoby działania nie do końca sformalizowane i zwiększa się presja czasu, w przedsiębiorstwie występuje duże natężenie działań politycznych [Doldor 2014].
Okoliczności te sprzyjają zarazem użyteczności improwizacji organizacyjnej [Shaw i Stacey 2006]. Na tym tle pojawiają się dwa interesujące poznawczo cele badawcze: zidentyfikowanie wpływu politykowania organizacyjnego na efektywność organizacyjną oraz
określenie roli, jaką pełni improwizacja organizacyjna w kształtowaniu zależności pomiędzy politykowaniem organizacyjnym a innowacyjnością przedsiębiorstwa i przedsiębiorczością organizacyjną.

Improwizacja organizacyjna jako czynnik graniczny
politykowania organizacyjnego
Zrozumienie, dlaczego niektóre organizacje osiągają wyższą efektywność niż inne, jest
kluczowym celem badań w zakresie zarządzania. Metaanaliza 125 badań [Crook, Ketchen, Combs i Todd 2008] potwierdza formułowaną od ponad dwudziestu lat sugestię, że posiadanie zasobów strategicznych pozytywnie wpływa na efektywność organizacji, zwłaszcza w wymiarach nie poddających się zawłaszczaniu wytworzonej wartości (np. udział w rynku, wzrost sprzedaży). Zależność ta jest tym silniejsza, im bardziej
zasoby organizacji są chronione przez mechanizmy izolujące, takie jak: unikalne warunki historyczne (patenty, prawa autorskie itp.), nieokreśloność związków przyczynowo-skutkowych, społeczna złożoność. Bez wątpienia politykowanie organizacyjne oraz
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improwizacja organizacyjna spełniają te kryteria. Dlatego też są one tak ważne dla wyjaśniania różnic efektywności zachodzących pomiędzy organizacjami w obrębie studiów zarządzania.
Współczesne spojrzenie – w przeciwieństwie do dotychczasowych ujęć kładących
nacisk na negatywne skutki [np. Kacmar i Baron 1999] – podkreśla pozytywną stronę zachowań politycznych [Hochwarter 2012]. Ujęcie to jest zgodne z propozycją Sederberga
[1984], opartą na koncepcji nadawania sensu jako ważnego procesu strategicznego. Takie pojmowanie politykowania organizacyjnego kładzie nacisk na strategiczne procesy
„tworzenia, wzmacniania, modyfikowania oraz rezygnowania ze wspólnie podzielanych
znaczeń” [Sederberg 1984, s. 7]. Politykowanie jest niezbywalnym codziennym faktem
życia organizacyjnego i ważną przesłanką bardziej wszechstronnego udokumentowania strategii behawioralnej, aktywności uczestników organizacji oraz ograniczeń czysto
ekonomicznych modeli podejmowania decyzji [Hu, He, Blettner i Bettis 2017].
W latach 80. badania w domenie zachowań organizacyjnych i zarządzania strategicznego dokonały wyraźnego zwrotu w kierunku podejścia poznawczego [Walsh 1995]. Jeden z głównych nurtów tych badań odnosi się do organizacyjnego procesu nadawania sensu jako centralnej aktywności w organizacjach, leżącej u podstaw organizowania.
Maitlis i Christianson [2014] po dokonaniu wszechstronnego przeglądu literatury zaproponowali pojmowanie nadawania sensu jako procesu, w którym osoby działają w celu
zrozumienia nowych, nieoczekiwanych, dezorientujących zdarzeń, dzięki tworzeniu intersubiektywnego znaczenia wyłaniającego się z cyklów interpretacji i działania.
Organizacyjne nadawanie sensu występuje wtedy, gdy uczestnicy organizacji wspierają szczególny punkt widzenia i starają się poprzez różnorodne taktyki wywierania
wpływu oddziaływać na rozumienie rzeczywistości przez innych uczestników organizacji. Wskutek tego pojawia się konstruowane społecznie, intersubiektywne znaczenie. Integralną częścią tak rozumianego procesu nadawania sensu jest działanie [Weick 1988].
Oznacza to, że uczestnicy organizacji poznają rzeczywistość poprzez podejmowanie
działań, a następnie obserwowanie ich skutków. Co więcej, działania mogą też sprawdzać dotychczasowe rozumienie rzeczywistości organizacyjnej. Krótko mówiąc, działanie służy jako podstawa nadawania nowych sensów, przy czym równocześnie dostarcza informacji zwrotnej dotyczącej sensu już ustanowionego [Rudolph, Morrison i Carroll 2009]. Dlatego też organizacyjne nadawanie sensu ma wyraźny wymiar polityczny
[Clark i Geppert 2011]. Warto w tym miejscu podkreślić, że w dotychczasowych badaniach wiązano twórczość organizacyjną i innowację, jako istotne procesy wspomagane
przez nadawanie sensu [Drazin, Glynn i Kazanjian 1999, Jay 2013].
Niedawno zaobserwowano, że kadra zarządzająca promuje strategie oraz działania zabezpieczające jej interesy i cele, wykorzystując władzę do kształtowania nadawania sensu i konstruowania znaczeń przez innych uczestników, tak aby doprowadzić do
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preferowanej zmiany rzeczywistości organizacyjnej [Drori i Ellis 2011]. W tym przypadku mamy do czynienia z logiką działania podobną jak w przypadku improwizacji organizacyjnej [Medcof 2009]. Weick [2009], zarysowując koncepcję nietrwałej organizacji,
podkreśla pierwszoplanową rolę nadawania sensu w procesie organizowania według
sekwencji ekologiczna zmiana–ustanowienie–selekcja–zachowywanie. Na architekturę
organizacyjną składają się procesy skupiania uwagi, interpretowania, działania, a także
uczenia się w ramach przepełnionych wzajemnym poważaniem interakcji społecznych,
międzygrupowych powiązań oraz rozumnego organizowania się. Sadzę, że głównym
narzędziem przezwyciężania iluzorycznego dążenia do trwałości i do minimalizacji niespodzianek jest politykowanie organizacyjne wspierane improwizacją. Ów proces jest
trudną do przecenienia przesłanką radzenia sobie z nieokreślonością przez organizacje.
Improwizacja organizacyjna jest mechanizmem adaptacyjnym opartym na zdolności organizacji do podejmowania spontanicznych, twórczych, intuicyjnych decyzji, które
służą ustawicznemu budowaniu, integrowaniu, rekonfigurowaniu, wykorzystywaniu istniejących oraz nowych zasobów [Cunha i Kamoche 2001]. Nawet pobieżny ogląd przedstawionego pojmowania improwizacji w organizacjach pozwala stwierdzić, że proces
ten jest istotnym mechanizmem adaptacyjnym politykowania organizacyjnego. To właśnie dzięki improwizacji organizacyjnej politykowanie organizacyjne nabiera znamion
spontanicznej twórczości i intuicyjnych decyzji. Wszystko to prowadzi do przypuszczenia, że improwizacja organizacyjna służy moderowaniu wpływu politykowania organizacyjnego na efektywność organizacyjną.
Wnioski z przeprowadzonych rozważań zobrazowano w postaci modelu badawczego ukazanego na rysunku 1. Przedstawione na rysunku 1 główne zależności odzwierciedlają wpływ politykowania organizacyjnego na dwa formatywne wymiary efektywności
organizacyjnej: innowacyjność przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorczość organizacyjną.
Oprócz tego zaznaczono regulującą rolę improwizacji organizacyjnej.
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Rysunek 1. Model badawczy

Źródło: opracowanie własne.

W świetle dokonanego przeglądu literatury zasadne jest sformułowanie zbioru następujących hipotez badawczych:
Hipoteza 1. Politykowanie organizacyjne jest pozytywnie powiązane z innowacyjnością
przedsiębiorstwa.
Hipoteza 2. Politykowanie organizacyjne jest pozytywnie powiązane z przedsiębiorczością organizacyjną.
Hipoteza 3. Improwizacja organizacyjna pełni rolę moderującą zależność pomiędzy politykowaniem organizacyjnym a innowacyjnością przedsiębiorstwa, w taki sposób, że
wzmacnia ową relację.
Hipoteza 4. Improwizacja organizacyjna pełni rolę moderującą zależność pomiędzy politykowaniem organizacyjnym a przedsiębiorczością organizacyjną, w taki sposób, że
wzmacnia ową relację.

Metodyka badań
Badaniami, które przeprowadzono na przełomie 2011 i 2012 roku, objęto 158 małych
i średnich przedsiębiorstw Górnego Śląska (szczegółowy sposób doboru próby zob. Bratnicki, Gabryś, Kulikowska-Pawlak i Butrym [2012]). Zastosowano kwestionariusz ankiety
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jako podstawowe narzędzie pozyskiwania danych empirycznych. Grupę docelową badań terenowych stanowili przedstawiciele kadry zarządzającej najwyższego szczebla.
Wybranie zarządzających jako respondentów było spowodowane tym, że użyte w badaniach zmienne wymagały, aby informacje były dostarczane przez osoby, które posiadają dobrą znajomość całości funkcjonowania i rozwoju organizacji. Menedżerowie niższych szczebli takiej wiedzy nie posiadają [Kreiser, Kuratko, Covin i House 2011]. Respondentów proszono o ocenę poszczególnych zagadnień za pomocą skali Likerta, na której 1 oznacza – zdecydowanie gorzej, 2 – gorzej, 3 – raczej gorzej, 4 – prawie tak samo,
5 – raczej lepiej, 6 – lepiej, 7 – zdecydowanie lepiej. Jedynie w przypadku innowacyjności
przedsiębiorstwa skorzystano z miary obiektywnej.
Efektywność organizacyjna jest konstruktem wielowymiarowym. Spośród całej
gamy możliwych aspektów wybrałam dwie płaszczyzny najczęściej wiązane w literaturze przedmiotu z improwizacją organizacyjną, a mianowicie innowacyjność przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorczość organizacyjną. Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w wymiarze innowacyjności (α Cronbacha = 0,849) odzwierciedlał „udział wartości nowych lub znacząco udoskonalonych, produktów albo usług w wartości sprzedaży
ogółem”. Przykładowym sformułowaniem dla skali przedsiębiorczości organizacyjnej (α
Cronbacha = 0,919) jest „przedsiębiorstwo na nowo definiuje domenę działalności poprzez kreowanie nowych obszarów «produkt – rynek», których inni jeszcze nie rozpoznali albo nie zaczęli eksploatować”.
Do pomiaru politykowania organizacyjnego posłużono się ośmiopunktową skalą opracowaną przez Kacmara i Ferrisa [1991]. Na bazie uzyskanych danych empirycznych przeprowadzono analizę czynnikową, w wyniku której wyodrębniono dwa wymiary. Pierwszy z nich, nazwany dominującą koalicją, składa się z dwóch zagadnień (przykładowe sformułowanie: „w mojej organizacji występuje grupa, która zawsze realizuje swoje cele”), kolejnych sześć kwestii tworzy skalę natężenia zachowań politycznych (przykładowe sformułowanie: „w mojej organizacji zwykle zdobywa się informacje pod warunkiem, że zna się właściwą osobę, która te informacje posiada”).
Podstawą zbudowania instrumentu pomiaru improwizacji organizacyjnej był kwestionariusz ankiety użyty we wcześniejszych badaniach empirycznych [Bratnicki i Ząbkowska 2010]. Improwizacja organizacyjna jest charakteryzowana za pomocą trzech wymiarów: twórczej improwizacji, elastyczności wykonywanych zadań i intuicji. Twórcza
improwizacja (a Cronbacha = 0,920) obejmuje trzy kwestie (przykładowe sformułowanie: „ludzie w organizacji wykorzystują nowe pomysły i nowatorskie podejścia, wychodząc poza istniejące reguły i procedury”). Na skalę elastyczności wykonywanych zadań
(a Cronbacha = 0,761) składają się dwa zagadnienia (przykładowe sformułowanie: „duża
rola samokontroli i regulowanej niezależności pracowników zapewnia wrażliwość na realia prowadzonej działalności, dając ludziom swobodę wystarczającą do wykorzystywa-
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nia niespodzianek, nieciągłości, rozbieżności w ramach ogólnych priorytetów”). Kolejne dwa wskaźniki empiryczne tworzą skalę intuicji (a Cronbacha = 0,969) (przykładowe
sformułowanie: „intuicja odgrywa dużą rolę w podejmowaniu prawidłowych decyzji”).
W opisywanych badaniach wprowadzono również trzy zmienne kontrolne. Pierwsza
z nich to okres istnienia przedsiębiorstwa mierzony liczbą lat od jego założenia. Drugą
zmienną kontrolną jest wielkość organizacji mierzona liczbą zatrudnionych oraz wartością aktywów ogółem. Wzięto też pod uwagę branżę, w której przedsiębiorstwo działa.

Wyniki i interpretacja badań empirycznych
W hipotezie 1 przyjęto, że politykowanie organizacyjne jest pozytywnie powiązane z innowacyjnością przedsiębiorstwa. Przypuszczenie to zostało sfalsyfikowane. Natężenie
zachowań politycznych w odniesieniu do innowacyjności przedsiębiorstwa jest nieistotne statystycznie (r = 0,129, p = 0,147). Równocześnie zaobserwowano znaczny ujemny
związek dominującej koalicji z innowacyjnością przedsiębiorstwa (r = -0,349, p = 0,00).
Hipoteza 2 podpowiada pozytywny związek pomiędzy politykowaniem organizacyjnym a przedsiębiorczością organizacyjną. Zależność ta została zweryfikowana odnośnie pozytywnego związku pomiędzy natężeniem zachowań politycznych a przedsiębiorczością organizacyjną (r = 0,362, p = 0,00). Natomiast relacja dominującej koalicji
i przedsiębiorczości organizacyjnej jest wprawdzie istotna statystycznie, wbrew hipotetycznym założeniom, ale mamy w tym przypadku do czynienia z relatywnie silną korelacją ujemną (r = -0,471, p = 0,00).
Hipoteza 3 odnosi się do improwizacji organizacyjnej jako moderatora zależności
pomiędzy politykowaniem organizacyjnym a innowacyjnością przedsiębiorstwa. Z tabeli 1 można wyczytać, że testowany warunek moderacji jest zachowany tylko i wyłącznie wtedy, gdy uwzględniamy wymiar elastyczności wykonywanych zadań i tylko wobec zmiennej natężenia zachowań politycznych (zob. model 3b). W pozostałych przypadkach zakładana moderacja nie występuje. Zatem, elastyczność wykonywanych zadań wzmacnia zależność pomiędzy natężeniem zachowań politycznych a innowacyjnością przedsiębiorstwa.
Z kolei hipoteza 4 dotyczy regulacji zależności pomiędzy politykowaniem organizacyjnym a przedsiębiorczością organizacyjną przez improwizację organizacyjną. Zawarte w tabeli 2 wyniki analizy regresji wskazują, że warunek moderacji jest spełniony tylko
i wyłącznie dla twórczej improwizacji i dla zmiennej egzogenicznej politykowania organizacyjnego w wymiarze dominującej koalicji (zob. model 3a). Jednocześnie należy podkreślić, że wbrew oczekiwaniom kierunek moderacji jest ujemny. Inaczej mówiąc, twórcza improwizacja osłabia zależność zachodzącą pomiędzy dominującą koalicją a przedsiębiorczością organizacyjną.
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Tabela 1. Wyniki analizy regresji dla moderacji zależności pomiędzy politykowaniem
organizacyjnym a innowacyjnością przedsiębiorstwa przez improwizację organizacyjną
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Źródło : opracowanie własne.
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Tabela 2. Wyniki analizy regresji dla moderacji zależności pomiędzy politykowaniem
organizacyjnym a przedsiębiorczością organizacyjną przez improwizację organizacyjną

Źródło : opracowanie własne.
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Zakończenie
Wyniki uzyskane w rezultacie przeprowadzonych badań empirycznych zwracają uwagę na kilka istotnych zależności. Po pierwsze, politykowanie organizacyjne w wymiarze dominującej koalicji wpływa ujemnie zarówno na innowacyjność przedsiębiorstwa,
jak i na przedsiębiorczość organizacyjną. Inaczej mówiąc, skoncentrowanie władzy w rękach dominującej koalicji jest dysfunkcjonalne z punktu widzenia efektywności organizacyjnej mierzonej innowacyjnością przedsiębiorstwa i przedsiębiorczością organizacyjną. Po drugie, natężenie zachowań politycznych jest ważnym nośnikiem tworzenia i wykorzystywania szans. Po trzecie, pozytywny wpływ politykowania organizacyjnego jest
wzmacniany elastycznością wykonywanych zadań w odniesieniu do efektywności organizacyjnej mierzonej innowacyjnością przedsiębiorstwa. Generalizując, interakcje pomiędzy politykowaniem organizacyjnym a improwizacją organizacyjną mają liczący się
wpływ na efektywność organizacyjną.
Rezultaty przeprowadzonych badań pozwalają zasadnie sformułować kilka wskazówek dla praktyki menedżerskiej. Kadra zarządzająca dążąca do innowacyjności i przedsiębiorczości powinna tworzyć warunki sprzyjające zachowaniom politycznym dla tych
uczestników organizacji, którzy nie posiadają dużej władzy formalnej. Projektując organizację innowacyjną i przedsiębiorczą, trzeba mieć na uwadze, aby przygotować pracowników do realizacji zadań, które wymagają radzenia sobie z niejasnymi sytuacjami
i co do których nie ustalono dotąd żadnych procedur. Sposób zorganizowania musi kłaść
nacisk na dużą rolę samokontroli wspieranej niezależnością pracowników, tak aby zapewnić wrażliwość na realia prowadzonej działalności oraz zapewnić swobodę wystarczającą do wykorzystywania niespodzianek, nieciągłości, rozbieżności w ramach ogólnych priorytetów.
Badania zostały wykonane w jednym momencie czasowym, czyli wnioskowanie
o zależnościach przyczynowo-skutkowych jest wysoce ryzykowne. Identyfikacja występujących oddziaływań pociąga za sobą konieczność badań o charakterze podłużnym.
W przyszłych badaniach warto byłoby też zbudować i wykorzystać nową skalę politykowania organizacyjnego, która bardziej podkreślałaby pozytywne strony tego procesu.
Ponadto wzrost poziomu generalizacji nakazuje wyjść poza małe i średnie przedsiębiorstwa i rozszerzyć pola badawcze o przedsiębiorstwa duże. W końcu, dla pomiaru efektywności organizacyjnej owocne byłoby użycie także wskaźników związanych z efektywnością finansową i konkurencyjnością przedsiębiorstwa.
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Przedsiębiorczość patriotyczna
Patriotic Entrepreneurship

Abstract: The article focuses on the concept of ‘patriotic entrepreneurship’. The first part discusses various aspects of entrepreneurship. The second part defines patriotism. Different
priorities are set for patriots in times of military activities and different one – during periods
of peace. In times of peace, patriotism is sensitive in a particular way to the community, it
shows exceptional concern for cultural goods and values, and manifests respect to the homeland. It is similar with the kind of entrepreneurship that is described as patriotic. Its priorities include being sensitive to the social aspects of doing business. The commitment to
cultural goods brings about the concern for the ethical aspect of economic activity, on the
side of both the entrepreneur and the employee. The love for the homeland is a decisive
factor leading to the need to implement the idea of sustainable development, and in particular financing projects aimed at the use of renewable energies and the protection of the
environment.
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Na przedsiębiorczość patrzymy zazwyczaj z perspektywy gospodarczej, społecznej lub etycznej. Celem niniejszego artykułu jest ocena zagadnienia przedsiębiorczości patriotycznej na podstawie literatury przedmiotu. Zarysowana zostanie w nim również perspektywa badań służąca celom poznawczym i praktycznym. Artykuł rozpoczyna przegląd definicji przedsiębiorczości. W drugiej części wyjaśniono pojęcie „patriotyzmu” w perspektywie działalności gospodarczej. Artykuł zamyka prezentacja problemów badawczych, które należy podjąć w badaniach naukowych na ten właśnie temat.

Uwagi wstępne

92

Trzeba stwierdzić, że nigdy nie było łatwo – tym bardziej nie jest łatwo dzisiaj – połączyć
ze sobą pojęć: „patriotyzm” i „przedsiębiorczość”. Wydaje się bowiem, że idea patriotyzmu
może krępować działalność gospodarczą. Żyjemy przecież w świecie, którego państwa
otwierają stopniowo swoje granice dla swobodnego przepływu kapitału i stawiają coraz
mniejsze ograniczenia handlowi międzynarodowemu. Duże, średnie, a nawet małe firmy
o zasięgu krajowym mają coraz większe możliwości ekspansji poza granicami wyznaczonymi przez traktaty polityczne i zależności narodowe. Wielu współczesnym przedsiębiorcom termin „globalizacja” wydaje się dużo bliższy niż pojęcie „przedsiębiorczości patriotycznej”. Z ekonomicznego punktu widzenia działalność gospodarcza powinna się kierować przede wszystkim zasadami rynku, a nie ulegać czynnikom naznaczonym uczuciami
i emocjami. Bez wątpienia należy do nich patriotyzm. Z drugiej jednak strony, inwestując poza granicami kraju, firmy pozostawiają w innych państwach nie tylko swój potencjał ekonomiczny, lecz także wielowiekowe tradycje i kulturę pracy, które wyrosły z poczucia patriotyzmu.
Tendencje panujące w gospodarce światowej nie są jedyną trudnością w dyskursie na temat patriotyzmu i przedsiębiorczości. Barierę może stanowić błędne rozumienie patriotyzmu. Wraz ze znoszeniem ograniczeń ekonomicznych, które od wielu już lat
są „motorem napędowym” globalizacji, powstają w narodach sceptyczne grupy, które
chciałyby być jedynym nośnikiem patriotyzmu. W najgorszym wypadku traktować chcą
go jako oręż w walce politycznej i rywalizacji gospodarczej. Z perspektywy tych środowisk patriotami są ci, którzy wyznają lub popierają głoszoną przez nie doktrynę polityczną, przynależą do konkretnej partii, a nawet wyznają określoną religię. Patrioci – patrząc z negatywnej perspektywy – mają akceptować jeden system wartości. Źle rozumiany patriotyzm prowadzi do przekonania o wyższości własnego narodu nad innymi.
Wygórowany etnocentryzm budzi negatywne uczucia, dyskredytuje inne narody, a nawet prowadzi do ich dyskryminacji. Nie trudno przewidzieć konsekwencji takiej postawy. Przejawia się ona w nawoływaniu do separacji, chęci dominacji i ograniczeniu praw
innych, a nawet do ataków słownych oraz fizycznych; prowadzić może do bezkrytyczne-
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go spojrzenia na aktualne działania i na historię narodową. Etnocentryzm będzie zatem
hamował rozwój gospodarczy, niechętnie patrzył na akceptowanie i wykorzystywanie
wartościowych osiągnięć innych narodów. Przykładowo na konkurencyjnym rynku pracy patriotami stają się wówczas ci, którzy uznają dany towar za dobry, tylko dlatego że
został wyprodukowany przez konkretną grupę lub powstał na określonym terytorium
państwowym. Przestają się liczyć jakość produktu, jego wyjątkowość i konkurencyjność.
Dobrze rozumiany patriotyzm pozwala krytycznie patrzeć na wady narodowe, interweniować wówczas, kiedy zdradzane są wartości lub ograniczane prawa mniejszości [Skarżyńska 1998, ss. 37–40]. W perspektywie przedsiębiorstwa chodzi o reagowanie na ograniczanie praw innym do prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej.
Gdy jednak przyjrzymy się bliżej idei i pojęciu oraz potencjałowi, jaki niesie ze sobą
przedsiębiorczość naznaczona patriotyzmem, dochodzimy do wniosku, że nie jest ona
pozbawiona głębszego sensu. Nie tak przecież dawno, gdyż jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, wydawało się, że trudno połączyć ze sobą zagadnienia związane z etyką
i biznesem. Tymczasem okazuje się, że etyka w biznesie stanowi dzisiaj ważny dział edukacji ukierunkowanej na rozwój przedsiębiorczości. Trudno sobie wyobrazić, aby zagadnienia takie jak korupcja, nepotyzm, szacunek dla prawa, etyka zrównoważonego rozwoju czy też tolerancja dla odmiennych poglądów nie były podejmowane na zajęciach
z zarządzania, rachunkowości czy też logistyki. Podobnie może się stać z przedsiębiorczością patriotyczną.

Koncepcje przedsiębiorczości
Termin „przedsiębiorczość” pochodzi od słowa entrepreneur. Jest to jedno z fundamentalnych pojęć stosowanych w naukach ekonomicznych. Literatura dotycząca tej tematyki jest bardzo szeroka i sięga do zapisów badaczy neoklasycznej szkoły austriackiej: Josepha Schumpetera, Carla Mengera, Ludwiga von Misesa, Friedricha von Hayeka. Współcześnie znaczenie przedsiębiorczości jest bardzo zróżnicowane, zależy od rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej oraz przyjętej orientacji teoretycznej. Problematyka
przedsiębiorczości wiązana jest często z innowacyjnością, rozwojem sektorów wysokich
technologii oraz zorientowanych na wiedzę. Według badania z Global Entrepreneurship
Monitor, w którym oceniono jakiś czas temu procent osób przedsiębiorczych, Polska zajmowała siódme miejsce na świecie [Fayoll 2004, s. 20]. Równie rozbudowana jest literatura przedmiotu analizująca tę problematykę w sektorach MŚP. Przedsiębiorczość medyczna obejmuje działalność gospodarczą w wszystkich wymienionych aspektach.
Przedsiębiorczość to termin holistyczny: wieloznaczny, problematyczny, wieloaspektowy, na którym skupiają się badacze różnych dziedzin nauki: ekonomii, zarządzania, socjologii, psychologii, demografii, kulturoznawstwa itp. Można go intuicyjnie zde-
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finiować jako zespół cech jakiejś osoby, które powodują, że organizuje ona i z sukcesem
prowadzi jakąś działalność gospodarczą [Wickham 2004]. Według Nowego słownika Poprawnej polszczyzny PWN [2002, s. 769] definiowana jest jako „chęć i zdolność do podejmowania różnych zadań, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu i handlu, pomysłowość, zaradność, obrotność, operatywność”. W edukacji biznesowej przedsiębiorczość stanowi
jeden z najbardziej interesujących przedmiotów dyskusji [Silbiger 2014, s. 174]. Pojmować ją można w odniesieniu do dwóch wymiarów: aktu tworzenia nowej organizacji gospodarczej, który nazwać można preprzedsiębiorczością oraz szeregu działań ukierunkowanych na sukces rynkowy przedsięwzięcia [Nyström 2015]. Dwa nierozerwalne terminy związane z przedsiębiorczością to ekspansywność pojmowana jako stawianie ambitnych celów i innowacyjność, a więc wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych
rozwiązań [Baumol 1996, ss. 3–22]. Dzięki wieloznaczności tego zagadnienia można go
interpretować na wielu różnych poziomach, wpisując się za S. Witkowskim [2011, s. 25]
w schemat myślenia o nim w dwóch aspektach: popytowym i podażowym. Pierwszy
skupia się na osobowości przedsiębiorcy tworzącego, a następnie prowadzącego dane
przedsięwzięcie, drugi zaś na ekonomicznych szansach jego sukcesu. Rozpoczyna się
od rozważań opisujących indywidualne cechy osoby będącej przedsiębiorcą, biorących
pod uwagę cechy jego osobowości określane jako „osobowość przedsiębiorcza” (entrepreneurial personality), a kończy na ocenie jego roli i miejsca w organizacji, wykonywanie
przez niego działań i czynności związanych z pracą menadżerską [Wach 2015, ss. 25–28].
Krystian Kwarciak [2003, s. 2003, s. 14] przypomina, że A. Inkeles i D. Smith wyróżnili sześć
klas cech, które są domeną osób o tzw. „nowoczesnej osobowości” przedsiębiorczej. Należą do nich: „giętkość poznawcza”, która oznacza pełną otwartość na nowe możliwości,
ciekawość poznawcza, charakteryzująca ludzi, dla których niezwykle ważna jest nauka,
wiedza, ciekawych świata. Trzecią klasę stanowi „orientacja temporalna”, a więc umiejętność stawiania sobie rygorów w zakresie realistycznej oceny własnej działalności, ale
i punktualności oraz zaangażowania. Następnie uczucie „sprawstwa”, tj. ocenianie wpływu na trwanie przedsięwzięcia i sprawowanie kontroli nad nim, a następnie zaufanie nie
tylko dla samego siebie, ale i dla innych osób. Ostatnia klasa obejmuje poczucie godności ze zgodą na realizowanie własnych wartości i zamierzeń oraz szacunku dla innych: zarówno współpracowników, jak i podwładnych.
Różnorodność opisu zjawiska przedsiębiorczości najlepiej zobrazować przez przykłady różnorakich wymiarów przedsiębiorczości. Znaleźć można modele „przedsiębiorczości garażowej”, będącej synonimem realizacji marzenia o sukcesie pomysłu, na przykład
nowego rozwiązania produktowego czy usługowego. Tak stało się w przypadku Williama Hewletta, Davida Packarda czy Steve’a Jobsa. Interesująca z punktu widzenia działalności opartej na wiedzy jest przedsiębiorczość intelektualna, którą za S. Kwiatkowskim [2000, s. 8] można opisać jako „tworzenie podstaw materialnego bogactwa z nie-

Przedsiębiorczość patriotyczna

materialnej wiedzy; bogactwa jednostek, grup społecznych, narodów”. Pozwala to poprzez wykorzystanie własnego potencjału ciągłego doskonalenia i uczenia się menadżera przełożyć te elementy na sukces ekonomiczny [Nowicka 2001, ss. 159–170]. Urzeczywistnieniem marzeń wielu osób jest „przedsiębiorczość pasjonatów”, którzy poszukują
połączenia pomiędzy swoimi zainteresowaniami a działalnością biznesową [Kupisz-Cichosz 2017]. Nie sposób pominąć przedsiębiorczość społeczną motywowaną wrażliwością na ludzi, ich niedostatki, trudności [Glinka, Gudkova 2011, s. 18]. Przykładem może
tu być wiele fundacji i organizacji pozarządowych, jak choćby fundacja Pajacyk organizująca dożywianie polskich dzieci w szkołach, fundacja Anny Dymnej pomagająca ludziom niepełnosprawnym, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta wspierające i dające dach nad głową osobom bezdomnym. W dobie równouprawnienia nie sposób zapomnieć o przedsiębiorczości kobiet, a także rodzinnej, międzynarodowej i wielu innych [Miller 1983, ss. 770–791].
Próba zdefiniowania pojęcia przedsiębiorczości stała się domeną wielu dziedzin nauki i badaczy różnych aspektów życia społecznego, psychologicznego czy ekonomicznego. W ekonomii przedsiębiorczość jest definiowana jako forma pracy lub jako czynnik
produkcji, współwystępując obok pracy, ziemi i kapitału [Praag 2001, ss. 45– 62].
Wzrost zainteresowania ową tematyką odnaleźć można u badaczy drugiej połowy
XVIII i początku XIX w., w pracach Cantillona i Saya, którzy opisywali rolę przedsiębiorcy
jako osoby sprawującej nadzór nad organizacją, a także administrował nią walczą o poprawę wydajności [Glinka 2013, s. 62]. Wiek XX przyniósł liczne próby zdefiniowania zagadnienia. W opublikowanym w 1921 r. artykule Frank H. Knight [2006] zauważył, że
przedsiębiorczość związana jest z uzyskaniem korzyści z akceptacji i wykorzystania niepewności i ryzyka. Joseph Schumpeter [1960, s. 60], uznany autorytet z zakresu badań
nad zagadnieniem, już w 1934 r. dowodził, że jest ona formą wprowadzania nowej organizacji firmy poprzez tworzenie nowych produktów, usług, metod produkcji, ekspansji
innych rynków oraz podejmowanie ryzyka ich wdrażania. Schumpter [1995, s. 163] opisywał zjawisko poprzez negowanie rutyny, biurokracji, a przeciwstawiając im „twórczą
destrukcję”. W połowie XX w. H.B. Hostelitz opisał tę problematykę przez pryzmat okoliczności wprowadzenia innowacji i wykorzystania kapitału, A. Cole zaś widział przedsiębiorczość w celowym działaniu, jakim jest rozpoczęcie i rozwój biznesu ściśle zorientowanego na osiąganie zysków. M. Casson opisywał przedsiębiorczość w kontekście posiadania zdolności do podejmowania decyzji i umiejętności oceniania zasobów i koordynowania nimi, a D. McClelland opisywał przedsiębiorcę jako osobę podejmującą umiarkowane, ale konieczne z punktu widzenia działania organizacji ryzyko [Casson 1982]. N.
Churchill natomiast podjął próbę określenia możliwości stworzenia czegoś nowatorskiego poprzez pozyskanie niezbędnych zasobów, a następnie zarządzanie ich tworzeniem
i działaniem [Churchill, Levis 1983, s. 27]. P. Drucker [1992, ss. 8–24] widzi przedsiębior-
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czość jako działanie praktyczne, zdolne do innowacji, wykorzystujące każdą okazję, niepozbawione jednak podstaw naukowych jako środka do osiągnięcia celu. S. Shane i S.
Venkataraman widzą ją jako działania postrzegające i oceniające realnie szanse na wprowadzenie nowych produktów czy usług” [Shane 2003, s. 3]. W.B. Gartner określa ją jako
umiejętność powoływania do życia nowych przedsiębiorstw, a H.H. Stevenson, M.J. Roberts i H.I. Grousbeck widzą w przedsiębiorcy wizjonera, który poszukuje nowych możliwości działania bez względu na to, jakie są aktualne zasoby organizacji. F.L. Frey postrzega wiodąca rolę przedsiębiorczego kierownictwa, które tworząc przedsięwzięcie
oraz planując jego wzrost, zakłada wystąpienie ryzyka, jakim jest zastosowanie nowatorskich rozwiązań [Piasecki 2003, s. 34]. R. Kao [1993, ss. 69–70] opisuje proces tworzenia
nowej organizacji w celu wzbogacenia jednostki i społeczeństwa. J.A. Timmons [1999, s.
27] zauważa, że umiejętności twórczego przedsiębiorcy polegają na wykorzystywaniu
szans zbudowania przedsiębiorstwa bez oglądania się na aktualne możliwości i zasoby:
„pogoń za okazjami bez uwzględnienia ograniczeń stwarzanych przez zasoby”. Według
R.W. Griffina [2009, ss. 730–731] przedsiębiorczość jest procesem złożonym, który obejmuje organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez pryzmat podejmowania związanego z nią ryzyka. St.P. Robibins, D.A. DeCenzo [2002, s. 104] natomiast widzą ją przez całokształt procesu organizowania i koordynowania pracy instytucji oraz
zarządzania nią. A. Cooper [2003] uważa, że zachowania przedsiębiorcze to umiejętność
wykorzystania pojawiających się możliwości. R.D. Hisrich, M. Peters i A. Shepherd [1992,
s. 10] opisują proces tworzenia nowej organizacji z uwagi na jej przewidywaną wartość,
zakładając finansowe, psychiczne i społeczne ryzyko, czas i wysiłek dla jej osiągnięcia
oraz oczekiwanie gratyfikacji finansowej i osobistej.
Wśród badaczy polskich nie sposób nie opisać stanowiska B. Piaseckiego, który definiuje przedsiębiorczość jako złożony proces obejmujący analizę szans powstania i rozwoju przedsięwzięcia, sposobów jego finansowania, kreatywności i innowacyjności
w tworzeniu nowych produktów lub usług, zaakceptowanie ryzyka, które niesie za sobą
podjęcie tego wyzwania i powstających w trakcie funkcjonowania [Piasecki 2003, ss.
34–35]. Interesujące są także rozważania J. Penca, który zauważa, że tylko taka organizacja może być uznana za przedsiębiorczą, w której poszukiwane i stosowane są nowe inicjatywy, umiejętnie szacowane nakłady i możliwości osiągnięcia sukcesu pomimo ograniczeń i przyjmowania ryzyka i odpowiedzialności za nie [Penc 1997, s. 335]. J. Targalski [2003, ss. 8–9] opisuje inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez szereg etapów obejmujących: określenie szans i możliwości ich działania na rynku, planu działalności (biznesplan) oraz zgromadzenie niezbędnych zasobów do jego powstania i funkcjonowania. Natomiast W. Adamczyk [1995, ss. 9–10] podkreśla sekwencyjność działań wykorzystujących nowatorski pomysł do uzyskania korzyści, przy wzięciu pod uwagę ryzyka, jakie on niesie. S. Sudoł [2006, s. 33] uwzględnia ce-
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chy i zachowania przedsiębiorcy, jego gotowości i zdolności do twórczego podejmowania i rozwiązywania problemów, przy pełnej świadomości istnienia szans i ryzyka oraz
umiejętności przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia. W. Dyduch [2008] traktuje zjawisko jako zorganizowane, przemyślane i celowe działania, których rezultatem jest sukces rynkowy podmiotu gospodarczego. B. Kożuch [2004] opisuje
przedsiębiorczość jako inicjowanie projektów dla zaspokajania potrzeb odbiorców, tworzenia zysków, ale także dla kreowania ludzkiej przedsiębiorczości.
Wiele sposobów definiowania przedsiębiorczości, które przewijają się w literaturze
przedmiotu stanowi odzwierciedlenie złożoności i wieloznaczności tego procesu. Ma on
oblicze gospodarcze, ale również społeczne i kulturowe. Jest ściśle powiązany z ludzką
twórczością, kreatywnością, innowacyjnością, a nawet aktywnością w ogóle. W tym znaczeniu przedsiębiorczość jest ufundowana na wartościach, uwikłana w normy społeczne i stanowi część dorobku kulturowego ludzkości. Te kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości mogą stanowić punkt wyjścia dla podjęcia badań nad związkami pomiędzy przedsiębiorczością a patriotyzmem na gruncie aksjologicznym.

Przedsiębiorczość i patriotyzm
Stwierdziliśmy, że przedsiębiorczość dotyczy głównie działalności gospodarczej. Nie pomija jednak uwarunkowań społecznych i etycznych. W tej części wypowiedzi pytamy, czy
może i powinna uwzględniać uwarunkowania patriotyczne. Według Władysława Kopalińskiego [2007, s. 62] termin „patriotyzm” pochodzi od greckiego określenia patriõtẽs.
Możemy je rozumieć przymiotnikowo i oznacza wówczas „pra(ojcowski)”. Patriõtẽs to
również rodak i współobywatel. Szanowany leksykograf dodaje, że w naszym języku codziennym termin oznacza „miłość ojczyzny, własnego narodu”, która jest nierozłącznie
związana z „gotowością do poniesienia ofiar dla niej, z uznaniem praw innych narodów
i szacunkiem dla nich”. Dodajmy, że pochodzenia owego słowa należy szukać również
w łacińskim określeniu patria – ojczyzna. W sposób podobny pisze Andrzej Markowski
i Radosław Pawelec [2001, s. 571], dla których patriotyzm jest miłością ojczyzny, która wyraża się w gotowości pracy i poświęcenia dla niej.
Pewną trudność w sprecyzowaniu pojęcia „patriotyzm” sprawia fakt, że kwestia
ta wymaga zaangażowania przedstawicieli różnych dziedzin nauki, głównie z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Z pierwszego z wymienionych obszarów wymieńmy socjologów, pedagogów lub politologów. Z obszaru nauk humanistycznych
wskażmy na etnologów, historyków, językoznawców i literaturoznawców. O tym, że
kwestia patriotyzmu nie należy do najłatwiejszych może świadczyć fakt, że wypowiedzi
na ten temat nie pojawiają się we wszystkich opracowaniach typu encyklopedycznego.
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Dodajmy, że naświetlana jest głównie w nie najnowszych publikacjach o charakterze wojskowym lub obronnym, rzadko w politologii. Wyjaśniają one krótką wypowiedź Kopalińskiego.
W „Słowniku polityki” opracowanym przez Marka Bankowicza [1999, ss. 182–183]
czytamy, że patriotyzm określa stan emocjonalny, który uznaje „doniosłość interesu ojczyzny i narodu bez deprecjonowania praw innych narodów”. Jest to „postawa nasycona miłością i szacunkiem do własnego kraju i narodu”. Z tą specyficzną formą solidarności z narodem wiążą się jednak określone obowiązki. W cytowanym słowniku czytamy zatem, że „służba w sprawie ojczyzny czy narodu wymaga ponoszenia wysiłków na
ich rzecz, a nawet gotowości do ofiar, gdy zagrożony jest byt narodowy czy suwerenność państwa”. Słownik przypomina, że wynaturzeniem patriotyzmu jest zarówno szowinizm, jak i kosmopolityzm. Pierwszy z nich jest nazywany fałszywym patriotyzmem;
drugi stawia wyżej interes ludzkości ponad ojczyznę.
Lech Zdybel [1999, ss. 192–193] proponuje, aby zagadnienie rozpatrywać w podwójnej perspektywie. Najpierw postawę patriotyczną możemy rozważać ogólnie. Oznacza
ona wówczas „miłość i przywiązanie do ojczyzny”. Najczęściej wyraża się ona w określonych czynach „poświęcenia dla ojczyzny i dobra ogółu”. Podejmowane są one w sposób
bezinteresowny. Postawa patriotyczna wynika z naturalnej i pozytywnej skłonności do
tego, co pierwotne i bliskie. Należą do nich rodzina, kraj oraz tradycja.
Według wspomnianego autora termin „patriotyzm” zawiera w sobie również potencjał wartościujący. Jako kategoria wartościująca jest on uzależniony od wyznawanego światopoglądu, preferowanej doktryny filozoficzno-społecznej i od ideologii. Z perspektywy preferowanego systemu wartości możemy analizować terminy takie jak „miłość ojczyzny”, „racja stanu” i „interes narodowy”. Ta sama perspektywa będzie decydowała o tym, który czyn jest lub nie jest patriotyczny. W różnoraki sposób będzie się też
oceniało działania pozwalające na kształtowanie postaw patriotycznych, sposoby wychowania, czy też – z obecnej perspektywy – prowadzenie przedsiębiorczości patriotycznej. Fakt ten nie jest zawsze artykułowany wprost. Leszek Pawelski [2015, s. 77] uważa na przykład, że edukacja patriotyczna jest świadomym organizowaniem działalności człowieka, która ma na celu „jak najlepsze przygotowanie dorastających pokoleń do
służby własnemu narodowi i krajowi”. Mając na uwadze błędne rozumienie patriotyzmu
oraz nadmierne generalizowanie w tym względzie, warto zapytać, czy w ramach edukacji nie należy wprost mówić o patriotyzmie w pracy zawodowej. Przestrzeń do tych zagadnień znalazłaby się w programach studiów socjologicznych, psychologicznych, a nawet ekonomicznych.
Mimo różnic w pojmowaniu patriotyzmu warto podkreślić następującą kwestię: panuje ogólne przekonanie, że jest on zjawiskiem, które należy odnosić do życia danej grupy czy zbiorowości. Idzie zwykle o społeczność osiadłą na danym terenie. Patriotyzm
wywołuje pozytywne emocje w stosunku do własnej grupy, jej członków i do teryto-
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rium. Sprawia, że patriota podkreśla swoją przynależność, miłość, a także dumę, lojalność i gotowość do poświęcenia dla danej grupy. Pierwszym i podstawowym czynnikiem, który pozwala działać na rzecz patriotyzmu, jest „uświadomienie sobie faktu, iż
mieszka się w określonym kraju i posiada się określoną narodowość: że jest się Polakiem
żyjącym w Polsce albo we Francji, Niemcem żyjącym w Niemczech albo na Śląsku, Rumunem mieszkającym w Rumunii albo w Polsce” [Skarżyńska 1998, ss. 34–35].
Istotne czynniki, które składają się na ideę patriotyzmu, dobrze ujmuje Henryk Skorowski [2009, ss. 100–101]. Autor wymienia cztery elementy. Patriotyzm wyraża się najpierw przez miłość do ojczyzny rozumianej jako solidarność ze wspólnotą ludzi ją zamieszkujących. Nie znaczy to wcale, że wyklucza się z niej kogokolwiek, nawet tych, którzy nie chcą lub nie potrafią czuć z ową wspólnotą więzi. Innymi słowy uznaje się człowieka takim, jaki on jest. Patriotą jest ten, kogo interesuje drugi człowiek. Owo wychylenie w kierunku człowieka wyraża się w trosce o ludzi znajdujących się w potrzebie, a także o ich prawa, szczególnie do wolności i godności.
Drugi wymiar patriotyzmu według Skorowskiego oznacza wierność i szacunek dla
dziedzictwa kulturalnego ojczyzny, dla tych jego wartości, które służą rozwojowi człowieka. Są one jego podstawową i stanowią fundamentalne wyznaczniki wspólnoty.
Trzeci zaś wymiar jest uzupełnieniem drugiego. Chodzi bowiem nie tylko o szacunek,
lecz również o zabezpieczenie, przechowywanie i pielęgnowanie kultury ojczyźnianej.
W działaniu zaś wymagane jest kierowanie się tymi jej wartościami, które służą rozwojowi człowieka. Istotne jest zatem, aby dobrze pielęgnowany patriotyzm przyczyniał się
do rozwoju i propagowania w społeczności międzynarodowej dziedzictwa kulturowego danej grupy.
Wszystkie wymienione elementy składowe patriotyzmu uzupełnia miłość do ziemi
ojczystej. Skorowski twierdzi, że w praktyce oznacza to działania i inicjatywy, które mają
na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa terytorium zamieszkałego przez grupę, a nawet troskę o ekologię.
Nie trzeba wyjaśniać w tym miejscu, że zupełnie inaczej będą wyglądały postawy patriotyczne w czasie pokoju, a inaczej wówczas, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo ziemi ojczyźnianej i ludzi mieszkających na jej terytorium. W czasie działań militarnych patriotyzm będzie się przejawiał przede wszystkim gotowością oddania własnego życia za
ojczyznę. Nie zamykamy tym samym pola dla działalności artystycznej, która kultywuje tradycje i wartości danej społeczności. Patriotami w czasie działań militarnych będą
również artyści, którzy czerpią z dziedzictwa kulturowego grupy i podtrzymują na duchu wszystkich stawiających fizyczny opór agresorowi. Patriotami – jak piszą w tym kontekście wspomniani Markowski i Pawelec – będą artyści z drugiej połowy XIX w., którzy
„w swoich dziełach ukazywali wielkie chwile z historii narodu i państwa polskiego, „ku
pokrzepieniu serc” czwartego już pokolenia Polaków żyjących w niewoli”.
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Zatrzymajmy się w tym miejscu nad stykiem przedsiębiorczości i patriotyzmu.
W podsumowaniu pierwszej części stwierdziliśmy, że przedsiębiorczość obejmuje działalność gospodarczą, ale musi również uwzględniać wartości i normy społeczne. Przedsiębiorcy funkcjonują w określonej przestrzeni czasowej. Z perspektywy patriotycznej
w czasie zagrożenia bezpieczeństwa działalność gospodarcza nie powinna się koncentrować na zyskach. Ukierunkowana będzie wówczas na wytwarzanie środków niezbędnych do utrzymania lub odzyskania niezawisłości. Pozyskanie tych środków będzie wymagało „zawieszenia” wielu wartości i norm etycznych, które są konieczne wówczas,
kiedy owego zagrożenia nie ma.
Sytuacja zmienia się diametralnie w czasach pokojowego rozwoju przedsiębiorczości. Zarysujmy ją w perspektywie czterech elementów konstytutywnych patriotyzmu,
o których mówił Skorowski. Po pierwsze, należy mówić o zyskach. Solidarność ze wspólnotą wyraża się jednak tym, że ich pozyskanie nie jest jednym celem prowadzenia działalności gospodarczej. Problematyka ta jest od dawna rozpatrywana w ramach dyskursu nad przedsiębiorczością w ogóle. Działalność gospodarcza człowieka doprowadziła
do nasilenia się wielu problemów takich jak bezrobocie, ubóstwo i zanikanie więzi międzyludzkich. Z większym nasileniem dają o sobie znać patologie, do których należy również konsumpcjonizm. Z roku na rok wzrasta jednak wśród przedsiębiorców przekonanie, że powinni oni brać udział w usuwaniu zagrożeń, do których się przyczyniają. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest ideą, „dzięki której firmy już na etapie budowy nowej strategii biorą pod uwagę interesy społeczne, ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy” [Ignatowski 2016, ss. 126–127]. Justyna Fijałkowska [2013, s. 124] przypomina, że idea CSA opiera się na czterech filarach odpowiedzialności: ekonomicznej, prawnej, etycznej i dobroczynnej. Zagadnienie odpowiedzialnego biznesu w perspektywie patriotyzmu zyskuje w tym miejscu zupełnie nowy wymiar.
W dyskusji na ten temat możemy odwoływać się nie tylko do ogólnych wartości etycznych, lecz także do patriotycznych przekonań. Czerpać je powinniśmy nie tylko z przywiązania do wspólnoty, lecz także z wytworzonego przez nią dziedzictwa kulturowego.
Dyskusja o przedsiębiorczości w perspektywie patriotyzmu nie wyczerpuje się na
uwypukleniu problematyki odpowiedzialności etycznej przedsiębiorców. Innymi słowy
nie wystarczy być „prawym, sprawiedliwym i uczciwym, unikać lub minimalizować negatywny wpływ biznesu na interesariuszy” [Fijałkowska 2013, s. 124]. Ostatni z wymienionych elementów składowych pojęcia „patriotyzm” dotyczy bowiem miłości do ziemi
ojczystej. Prowadzona w tej perspektywie przedsiębiorczość będzie się musiała skoncentrować na dwóch kwestiach. Pierwsza z nich dotyczy ukierunkowania na przedsiębiorczość podkreślającą walory terytorium, jakość produktów i relacje z interesariuszami. Druga kwestia dotyczy ochrony środowiska. Obowiązujące w tej dziedzinie normy
etyczne i prawne uzupełnione zostają przez element, który nacechowany jest uczuciami
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i emocjami. Nie stanowi on jednak zagrożenia, lecz je wzmacnia. Dla przedsiębiorczości
oznacza konieczność stosowania jeszcze większych standardów wykraczających poza
dotychczas przyjmowane ustalenia.
Chcąc określić, czym jest przedsiębiorczość patriotyczna, musimy stwierdzić, że powinna ona uwzględniać w sposób szczególny wspólnotowość, wartości etyczne danej
społeczności wywodzące się z jej dziedzictwa kulturowego oraz we wzmożony sposób
okazywać szacunek dla terytorium, a więc dla środowiska naturalnego.

Uwagi końcowe
Kwestia przedsiębiorczości, którą określamy jako patriotyczną, w wielu swoich elementach uwzględnia problematykę od dawna podejmowaną w ramach dyskursu na temat
działalności gospodarczej człowieka. Wpisuje się ona w idee związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz ekologią. Wykracza jednak poza ich ramy, dostarcza nowych argumentów; może stanowić istotny bodziec do ożywionej dyskusji na temat samej przedsiębiorczości i kierunków jej rozwoju. Zagrożeniem w debacie będzie etnocentryzm. Stanowi on istotny problem i powód dla podjęcia dalszych badań w dyskursie na
temat przedsiębiorczości patriotycznej. Kolejną grupę zagadnień, które należy uwzględnić przy omawianiu przedsiębiorczości patriotycznej, stanowią kwestie dotyczące styku działalności gospodarczej i wartości, jakie niesie ze sobą dziedzictwo kulturowe społeczności krajowych. Stanowi ono jeden z ważnych elementów etyki ogólnej i szczegółowej, do której należy również etyka biznesu. Trudno sobie wyobrazić, aby etykę życia
gospodarczego uprawiać poza konkretnymi ramami kulturowymi i społecznymi. Wymagania stawiane zawodowym standardom etycznym zyskują w tym miejscu poważne argumenty uwzględniające dziedzictwo konkretnej grupy. Przedsiębiorczość patriotyczna może wyzwolić również dyskusję na temat etyki pracy. W końcu miłość do ziemi ojczyźnianej dostarcza nowych energii dla stosowania podwyższonych standardów ekologicznych i szacunku dla lokalnych produktów. Należy na koniec podkreślić, że wszystkie
wspomniane w uwagach końcowych zagadnienia wymagają dalszych i pogłębionych
studiów.
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Przywództwo kobiet-przedsiębiorców
Leadership of Female Entrepreneurs

Abstract: The purpose of this paper is to examine the way in which entrepreneurs perceive themselves as leaders and what sort of leadership behaviours are most influential in creating business value. The research subjects are female entrepreneurs who are innovative
and creatively destroy existing market structures. By taking initiatives, and by risking their time, reputation and money in doing so, they are the embodiment of leadership. The paper addresses the interrelationships between entrepreneurship and leadership as the role
of the entrepreneur is emphasized in economic development. As the identity of the leader
is determined by the leader’s relationship with the environment [Marchiondo, Myers, & Kopelman 2015], perception plays the key role in understanding. Perceptions offers a way of
conceptualizing entrepreneurial process and promotes socially accepted roles.
Semi-structured and not standardized interviews [Kostera 2003] and desk research are applied in the field. Inductive approach enables a more in-depth examination of particular social processes, therefore, the study used principles of a grounded theory approach for collecting and examining data [Glaser & Strauss 1967/2009].
Key words: entrepreneurial leadership, female entrepreneurs identity, development, SME

Wprowadzenie
Postawy przedsiębiorcze stanowią jedną z przyczyn rozwoju gospodarczego. Percepcja
przedsiębiorców umożliwia identyfikację i wykorzystanie szansy rynkowej. Z kolei trans-

Julita Majczyk

formacja zasobów w usługi i produkty finalne prowadzi właśnie do rozwoju regionalnego, tj. zmian ekonomicznych w wybranym regionie poprzez rozbudowanie zdolności produkcyjnych. W tym procesie kluczową rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa – z jednej strony eliminują nierówności społeczne i ekonomiczne, ograniczają
bezrobocie, zwiększają dobrobyt społeczności regionalnych, z drugiej mają ponad 50%
udział w tworzeniu PKB, z czego mikroprzedsiębiorstwa stanowią prawie 31% wartości
dodanej brutto [PARP 2016, s. 9].
W rozwoju gospodarczym biorą udział przedsiębiorcy – zarówno mężczyźni, jak
i kobiety. W niniejszej pracy zbadałam wyłącznie kobiety, które podjęły się założenia,
a następnie zarządzania biznesem. W projekcie analizowałam, jak właścicielki przedsiębiorstw rozumieją problematykę przywództwa, jak definiują pojęcie lidera i jak prezentują siebie jako liderki biznesu. Dawniej przedsiębiorczość i przywództwo postrzegane
były jako osobne konstrukty, dzisiaj można analizować w kontekście nowego paradygmatu, gdzie przywództwo przedsiębiorcze (entrepreneurial leadership) obejmuje wzajemne oddziaływanie na siebie tych dwóch kwestii. Stąd też zaprojektowałam badanie,
które pozwala na eksplorację tych dwóch zagadnień.
Celem artykułu jest zbadanie wpływu percepcji kobiet-przedsiębiorców na pojmowanie roli lidera biznesu i budowanie własnego wizerunku. Analizę danych empirycznych przeprowadziłam, przyjmując metody teorii ugruntowanej (grounded theory) [Glaser i Strauss 1967/2009], co umożliwiło mi czerpanie idei z danych i odkrywanie ich na
nowo. Badania literaturowe pozwoliły zintegrować osiągnięte wyniki z dotychczasowymi koncepcjami naukowymi.
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Przywództwo przedsiębiorcze koncentruje się na określeniu jasnych celów, tworzeniu
szans rynkowych czy nadawaniu uprawnień ludziom [Cunningham i Lischeron 1991].
Można je interpretować jako przywództwo zdolne do podtrzymywania innowacji i adaptacji w burzliwym i niepewnym otoczeniu [Surie i Ashley 2008, s. 235]. Obejmuje wpływanie i kierowanie działalnością członków grupy w kierunku osiągnięcia przez nich
celów organizacyjnych, jak rozpoznawanie i wykorzystanie szans przedsiębiorczych
[Renko, El Tarabishy, Carsrud et al. 2015, s. 55]. Z kolei kobiece przywództwo przedsiębiorcze jest definiowane jako umiejętność kobiet do zarządzania strategicznego zasobami celem podkreślenia zachowań – jak inicjowanie, rozwój czy zarządzanie działaniami przedsiębiorczymi – skoncentrowanych na poszukiwaniu szans i korzyści [Yousafzai,
Saeed, i Muffatto 2015, s. 588].
Większość badań na temat przywództwa w kontekście przedsiębiorczości traktuje o cechach, charakterystykach i zachowaniach przywódczych przede wszystkim męż-
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czyzn [Harrison, Leitch, i McAdam 2015, s. 694]. Galloway, Kapasi i Sang [2015] twierdzą,
że przedsiębiorczość jako konstrukt zmaskulinizowany wymaga rozważenia kwestii takich
jak wsparcie, empatia, wychowanie czy inteligencja emocjonalna, co ma się bezpośrednio
przekładać na efektywne przywództwo, które sprzyja innowacjom i wzrostowi organizacji. Badania te koncentrują się głównie na poziomie jednostki [Goltz, Buche, i Pathak 2015,
s. 621]. Przykładowo studia przypadków dwóch emigrantek, właścicielek biznesu, wskazały, że umiejętności organizacyjne przyczyniły się do zbudowania sieci relacji biznesowych, wspierających działalność gospodarczą emigrantki, a zdolności decyzyjne pomogły
zapewnić zrównoważony rozwój przedsięwzięć biznesowych [Bodolica i Spraggon 2015].
Z kolei głównym celem liderów biznesu, których sposób postępowania analizowano w ich
miejscu pracy w ramach uczestniczenia przez nich w programie szkoleniowym na temat
rozwoju przedsiębiorczego przywództwa, był rozwój ich umiejętności, wiedzy i zdolności
[Leitch, McMullan i Harrison 2013]. W badanym kontekście rozwój przywództwa przejawia
się we wzmocnieniu zdolności i umiejętności lidera, a opiera się na kapitale społecznym.
Wkład w budowanie wartości przedsiębiorczych mają programy trenerskie. Doświadczenia przedsiębiorcze jak: identyfikacja pomysłów biznesowych, procesy organizowania przedsięwzięcia, powołania przedsiębiorstwa, konkurowanie na rynku i zamknięcie
działalności, zebrane podczas programu szkoleniowego dedykowanego 1 160 norweskim uczniom w wieku 17–18 lat, pozytywnie wpłynęły na udowodnienie młodym kobietom i mężczyznom, że samozatrudnienie jest wykonalne. U przebadanych kobiet bardziej
wzrosła również motywacja do założenia własnego przedsiębiorstwa [Johansen 2016].
Istotną rolę w budowaniu postaw zarówno przedsiębiorczych, jak i przywódczych może
mieć także edukacja przedsiębiorcza [Sowmya, Majumdar, i Gallant 2010]. Wyniki badań
350 studentów i 510 studentek z 8 krajów pokazały, że studenci prezentują postawę przedsiębiorczą i interesują się problematyką przedsiębiorczą bez względu na to czy posiadali wcześniej jakiekolwiek doświadczenia przedsiębiorcze. Kobiety przedsiębiorcze, które
zidentyfikowały i wykorzystują szanse rynkowe, skutecznie wspiera przywództwo polityczne kobiet, tj. to na szczeblu narodowym [Goltz et al. 2015]. Na przywództwo przedsiębiorcze kobiet, poza normami przedsiębiorczości i instytucjami regulacyjnymi, pozytywnie wpływa także postrzeganie przedsiębiorczości przez pryzmat zdolności do rozpoznawania szans i skuteczności w działaniach [Yousafzai et al. 2015].
Studium przypadku właścicielki przedsiębiorstwa z Nowej Zelandii pokazało, że
bycie liderem jest zintegrowane z rozwojem tożsamości przedsiębiorcy, a konstrukty przywództwa i przedsiębiorczości przenikają się. W badaniach Lewis [2015] kobieta nie mogła być przedsiębiorcą, nie będąc liderką. W zachowaniach przywódczych i
podejmowaniu działań przedsiębiorczych wspomagała je potrzeba autentyczności. Wówczas
tożsamość przedsiębiorczej liderki wydała się być spójna, jasno zdefiniowana i dawała poczucie komfortu.
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Teoria tożsamości społecznej
Teorie przywództwa uwarunkowane tożsamościowo (identity-based leadership theories)
badają podejście do przywództwa przez pryzmat budowanej tożsamości. Ludzie postrzegają siebie jako członków różnych grup społecznych [Tajfel i Turner 1979]. Przejawiają tendencje do identyfikowania się z podobnymi im jednostkami. Symbole czy poczucie podobieństwa charakterystyczne dla tych grup mogą wzmocnić tożsamość społeczną. Społeczeństwo dokonuje kategoryzacji ludzi poprzez przypisywanie im atrybutów
postrzeganych jako typowe dla wybranych kategorii osób [Goffman 2005]. Wzmocnienie następuje także w drodze oddzielania się od pozostałych grup. Postawa bezpośredniego przełożonego, który kieruje pracownikiem w codziennym życiu organizacyjnym,
może wpłynąć na to, w jakim sposób pracownik identyfikuje się z pracą organizacyjną
i jakie zachowania przejawia pod wpływem stylów przywódczych stosowanych przez liderów [Hongwei i Brown 2013]. Tym samym liderzy aktywnie uczestniczą w kształtowaniu tożsamości członków organizacji [Avolio et al. 2009].
Budowanie tożsamości przywódczej jest procesem negocjacji o charakterze relacyjnym. W przypadkach, gdy osoba powtarza zachowania przywódcze, jego tożsamość
przywódcza będzie się umacniać, co może prowadzić do nadawania tej osobie formalnych ról przywódczych przez otaczających ją uczestników otoczenia [Marchiondo, Myers i Kopelman 2015]. Potwierdzeniem wybranej tożsamości mogą być opowieści z życia
lidera, które przekazują członkom otoczenia informacje na temat jego cech, wyznawanych wartości, poglądów. Te opowieści budują wizerunek lidera [Shaw 2010].
Nieświadoma praca nad tożsamością uzupełnia świadome działania [Litrico i Choi
2013]. Podczas badania zaprojektowanego przez Michaela Drivera z Western State Colorado University, w którym przedmiotem analizy była konstrukcja tożsamości przywódczej, wykazano, że tożsamości przywódcze są zdominowane przez nieświadome pragnienia, a dodatkowo pozwalają wyzwolić się od wyimaginowanych obrazów samych
siebie i opisać siebie zgodnie ze zinstytucjonalizowanymi oczekiwaniami otoczenia
[Driver 2013].
Złożone otoczenie i zmiany w nim zachodzące wymuszają nie tyle utrzymanie przyjętej percepcji tożsamości organizacyjnej, ile zarządzanie i rozwój tożsamości w warunkach uzależnienia jej od zewnętrznego wizerunku kreowanego z jednej strony przez
członków organizacji, a z drugiej przez aktorów społecznych spoza niej [Gioia et al. 2000].
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Celem badania jest zidentyfikowanie, jak właściciele przedsiębiorstw postrzegają lidera
biznesu i czy same definiują się w ten sposób, co mogłoby mieć wpływ na podnoszenie
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poziomu legitymizacji osób podejmujących wyzwania związane z prowadzeniem biznesu. Badania rozpoczęłam w lutym 2017 roku. Wśród metod i technik badawczych należy
wyróżnić analizę dokumentacji poszczególnych podmiotów (korespondencja mailowa,
strony www dedykowane poszczególnym przedsięwzięciom biznesowym) oraz wywiad
częściowo standaryzowany niestrukturalizowany [Kostera 2003]. W wywiadach indywidualnych przebadałam 11 kobiet, które aktywnie uczestniczą w rozwijaniu inicjatyw biznesowych z branży fotograficznej, produkcji biżuterii, doradztwa personalnego, edukacji, handlu i sprzedaży, produkcji wyrobów z papieru i tektury, usług osobistych. Rejestrowane wywiady, które trwały od 75 do 100 minut, poddałam znaturalizowanej transkrypcji [Mero-Jaffe 2011]. W sumie otrzymałam 237 stron tekstu. Ta część procesu badawczego wspomogła mnie podczas krystalizacji analitycznych pojęć [Lofland et al. 2009]. Kodowanie przeprowadziłam przy zastosowaniu programu komputerowego ATLAS.ti. Badanie miało charakter iteracyjny, czyli w procesie obróbki danych w sposób ciągły uzupełniałam i pogłębiałam informacje.
Celem rozpoznania dotychczasowych badań poświęconych przywództwu przedsiębiorczemu kobiet przeprowadziłam kwerendę i analizę tekstów zgromadzonych w bazie bibliograficzno-bibliometrycznej Scopus, posługując się przy tym metodą systematycznego przeglądu literatury (systematic literature review) [Petticrew i Roberts 2006].
Poszukiwania ograniczyłam do publikacji, które zawierają hasła kluczowe „przywództwo” (leadership), „przedsiębiorczość” (entrepreneurship ) i „kobieta, kobiety” (female,
woman, women), stanowią dorobek nauk społecznych, sprawozdają wyniki badań empirycznych oraz należą do obszaru badawczego, uznanego za ważny z perspektywy niniejszej pracy, tj.: biznesu, zarządzania i rachunkowości (Business, Management and Accounting). Następnie wybrałam tytuły czasopism naukowych, które w kategorii dziedziny nauk ekonomicznych, takich jak biznes, zarządzanie i rachunkowość [różne], zostały uznane za najbardziej prestiżowe źródła wiedzy. Wyboru 69 czasopism spośród 234
dokonałam na podstawie wartości pierwszego kwartyla indeksu SCImago Journal Rank
[SCImago 2015]. Po zweryfikowaniu ich dostępności w bazie danych Scopus wytypowałam 16 czasopism, do których należą: “International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research”, “Journal of Small Business Management”, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, “Small Business Economics”, “Journal of International Entrepreneurship”, “Education and Training”, “Journal of Business Ethics”, “Management Decision”, “European Journal of Training and Development”, “Journal of Business
and Psychology”, “Academy of Management Review”, “Feminist Economics”, “Journal of
Economics and Management Strategy”, “Corporate Governance”, “Journal of Evolutionary Economics”, “Organization”.
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Kobiety-przedsiębiorcy, z którymi przeprowadzałam wywiad, rozumieją, kim jest przywódca i jakie cechy oraz działania powinien podejmować, by członkowie otoczenia również postrzegali go jako lidera. Stąd definicje można podzielić na te budowane z uwzględnieniem kontekstu grupowego:
- „Lider to jest osoba, która pociąga za sobą innych ludzi, która inspiruje, która jest przykładem dla innych. Przykładem może być jakby wszystkiego.” [FG]
- „Osoba, która przewodzi, której ludzie chcą słuchać i podążać za nią.” [CJ]
lub indywidualnego:
- „Jestem liderem sama dla siebie, bo cały czas wyznaczam sobie jakieś nowe wyzwania. Cały czas mam ochotę wprowadzać jakieś zmiany. Jeśli na przykład oczywiście nie
jestem z czegoś zadowolona i tak sama sobą rządzę, i tak sobie wyznaczam nowe cele,
do których jakoś muszę dążyć.” [DO]
Definicje przywódcy można podzielić także według głównego przedmiotu rozważań:
·· sytuacji, gdzie zachowanie lidera uzależnione jest od okoliczności, jak i kompetencji
i poziomu motywacji pojedynczego członka zespołu;
·· działań, których oczekuje się od lidera – „stoi na ich czele, dowodzi, im przewodzi”
[DO], „mówi: tu robisz to, tu zadzwoń, tu napisz” [TC], „motywuje ludzi, ale pomaga też
im zorganizować się” [MO];
·· dziedziny, w której można być liderem – mody, fotografii, motywacji, muzyki;
·· uwzględniające problematykę zmiany.
Właścicielki przedsiębiorstw potrafią opisać lidera mimo tego, że udział w badaniu
pozwolił niektórym z nich zastanowić się nad problematyką przywództwa po raz pierwszy. I chociaż definicje różnią się niekiedy znacząco, to każda wypowiedź miała charakret
nobilitujący zobrazowaną osobę.
- „Ja to rozumiem, że jest to taka pozycja, z której możemy komuś, no nie wiem, pomóc,
pokazać drogę właśnie, że tak się da.” [TC]
- „Lider ma wypracowaną pozycję społeczną tak, że już ma autorytet, że już jest postrzegany jako ktoś, kto w życiu już coś osiągnął i można brać z niego przykład.” [DO]
- „To jest takie duże, takie określenie kogoś, że ktoś jest liderem. To jest takie ważne.” [FG]
Interlokutorki mają konkretne oczekiwania w stosunku do osób, które pełnią wybrane role organizacyjne. Co więcej, wybrane role mogą stać się podstawą warunkującą zaistnienie kolejnej.
- „Idealny menedżer powinien być liderem, bo ludzie powinni mieć ochotę nawet wykonywać jego polecenia.” [DO]
-„Nie wiem, czy można nazywać się dobrym specjalistą, nie będąc w pewien sposób
przywódcą.” [MO]
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Obraz lidera, który wyłonił się na podstawie zebranego materiału badawczego, jest
pozytywny. Taka osoba nie tylko miała być autorytetem dla ludzi, ale miała gwarantować
im swobodę podejmowania decyzji, co potwierdzają często wymieniane w definicjach
zwroty na temat naśladowców, którzy „chcą słuchać”, „chcą podążać”.
- „Bycie liderem to jest właśnie pokazywanie swoim przykładem i swoją postawą tego, co
należy robić i danie wyboru, czy ludzie będą chcieli za tym podążać, czy może niekoniecznie.” [FM]
Interlokutorki natomiast niechętnie określały siebie jako liderki biznesu. Bardziej komfortowo czuły się, określając siebie w kategoriach przedsiębiorcy, właściciela biznesu czy
autorytetu. Z 11 udzielonych odpowiedzi na pytanie czy interlokutorki postrzegają się
jako liderkę, trzy kobiety odpowiedziały pozytywnie. Przy tych odpowiedziach nie odnotowałam również wyjaśnień, dlaczego tak uważają. Uzasadnienie swoich odpowiedzi podały po zadaniu pytań uzupełniających. Pozostałe interlokutorki próbowały usprawiedliwiać definiowanie siebie jako liderkę, nie chcąc podawać odpowiedzi wprost.
- „Nie rozważam siebie i mojego przedsięwzięcia w kategorii liderki. Chyba że pod kątem
innych prób zarabiania niż standardowy etat.” [AC]
-„Jestem tam powiedzmy jakimś liderem w sensie, że wybiłam się ponad to, co ludzie przeciętnie, standardowo robią, moi rówieśnicy.” [FG]
- „Jestem strasznie kontaktowa. Z każdym się dogadam. Przywódca zamknięty w sobie nie
byłby przywódcą, bo nie da rady się z nikim dogadać. Jak miałby pociągnąć za sobą ludzi,
skoro stoi i nic nie robi, jakby nie wychodzi do ludzi. No myślę, że musi być dobrze zorganizowany. Ja, jak chcę, to potrafię być dobrze zorganizowana. [MO]
Ich stanowisko było jednak zdecydowane, gdy zrzekały się odpowiedzialności za innych.
- „Jeśli chodzi o bycie liderem samym dla siebie jak najbardziej, zdecydowanie.” [DO]
Przyznanie się do postrzegania własnej osoby jako liderki podkreślano istnieniem
osób, które mogłyby potwierdzić wybrane stanowisko. Przy tym do wypowiedzi podchodzono emocjonalnie.
- „Może tak być, dla niektórych osób jestem, czuję, że jestem, tak. Musiałabym ich zapytać,
ale tak mi się wydaje.” [CJ]
- „Może po prostu dla kogoś jestem liderką, tylko ja dla siebie jeszcze nie. Ja tego nie czuję.” [AC]
- „Dla niektórych na pewno czuję się liderem i w niektórych kwestiach na pewno.” [FM]
W innych przypadkach przywiązanie do podzielanej definicji lidera i wypracowanego
przez siebie obrazu przywódcy powstrzymywały właścicielki przedsiębiorstw od tego, by
w ten sposób się skategoryzować.
- „Jestem jedna, więc trudno tu mówić o byciu liderem, wobec kogo, tak. Wobec moich
klientów jestem w relacji partnerskiej. Nie jestem jak jakiś szkoleniowiec czy nauczyciel,
tylko jestem partnerem, który po prostu zadaje pytania i pomaga osiągnąć jakiś cel.” [CJ]
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- „Robię już to, co lubię, ale jeszcze nie mam tej niezależności finansowej. I wydaje mi się,
że to jakby nie predestynuje mnie do tego, żeby być liderką.” [AC]
Kobiety-przedsiębiorcy ukierunkowane są na rozwój działalności, co manifestują
podejmowanymi działaniami, realizowanymi kolejno zadaniami i pracą nad rozwojem
osobistym. Mają jasno sprecyzowane cele, ale przy ich realizacji nie wykazują się bezwzględnością.
- „Nie lubię czegoś zostawiać bez kontroli, więc też staram się nad wszystkim panować.
Myślę, że to jest jakiś rodzaj przywódczości, ale nie staram się być takim, jak to powiedzieć, takim bezwzględnym przywódcą, że ja tak mówię, tak ma być, koniec, kropka. Jakby staram się też uwzględnić zdanie innych osób.” [MO]
W działaniach kierują się dobrem ogółu, mając na uwadze rozwój swojego biznesu.
To, co robią, z założenia ma służyć innym. Chcą pomagać lub już pomagają i wspierają
innych w ich rozwoju.
- „Fajnie by było w sumie coś takiego robić, żeby pokazywać innym, że warto się angażować, mieć wpływ na inne kobiety, żeby to, co ja robię, nie było takie sobie tylko trochę po
cichu, tylko żeby coś więcej wynikało z tego dla szerszej grupy osób.” [FG]
Stawiają na profesjonalizm i rozwój wiedzy specjalistycznej, koncentrując się na skutecznym i efektywnym wdrażaniu procesów biznesowych, jak świadczenie profesjonalnych usług czy sprzedaż wysokiej jakości produktów.
- „Jeżeli komuś doradzam na początku drogi, to nie myślę o tym, żeby był liderem, tylko
żeby po prostu przeciwności losu zwalczył.” [KO]
- „Nigdy nie myślałam o tym, żeby przedstawiać siebie jako przywódcę. Jakoś nigdy nie
przyszło mi to do głowy. Wydaje mi się, że u nas w biznesie ważniejsze jest to, żeby promować się jako dobry specjalista.” [MO]
Niektóre stwierdzały, że budowanie swojego wizerunku jako liderki biznesu nie jest
dla nich po prostu komfortowe. Inne bagatelizowały ten proces w porównaniu do głównej działalności.
- „Nie dopracowałam takich szczegółów już. Po prostu [produkty] się sprzedawały, to musiałam robić. Nie miałam czasu się zastanawiać nad pierdołami.” [KO]
Dokonując charakterystyki lidera, odwoływano się do takich cech osobowościowych i umiejętności jak: samokrytyka, opanowanie emocjonalne, wewnętrzne poczucie kontroli, cierpliwość, komunikatywność, zorganizowanie, pewność siebie, szczerość,
odwaga, otwartość na zmiany. Przy czym interlokutorki przyznawały, że posiadają wybrane cechy przywódcze.
Jednak kobiety-przedsiębiorcy w swoich działaniach nie podejmują się przywództwa świadomie. Z opowieści na temat prowadzonych przez nie biznesów zidentyfikowałam cechy osobowościowe i umiejętności, które z powodzeniem mogłyby przyczynić się do rozwoju postaw przywódczych a tym samym stabilnego i szybszego rozwo-
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ju kierowanych przez nie podmiotów. Pośród cech, które można przypisać interlokutorkom, znajdują się: otwartość na zmiany, decyzyjność oraz odwaga w realizowaniu kolejnych celów. Otwartość na nowe wyzwania i na zmiany bezpośrednio wpływają na
ich osobisty rozwój lub wymuszają postęp w pojedynczych organizacjach. W biznesie
ta otwartość przejawia się w generowaniu nowatorskich sposobów organizowania pracy, adaptowania narzędzi wcześniej niestosowanych w biznesie (robienie zdjęć na stronę internetową na desce do prasowania) czy w czerpaniu pomysłów od innych przedsiębiorstw (promowanie produktu własną twarzą). Umiejętność podejmowania decyzji, dokonywania wyborów jest kolejną cechą o uwarunkowaniach ekonomicznych i psychosocjologicznych, którą przejawiają liderzy. Decydują się świadomie dążyć oraz korzystać z tych praw, powołując się na kwestie potrzeby niezależności biznesowej, jak
i osobistej. Dzięki temu wyłącznie od nich zależy, w jakim kierunku, a także na jakich zasadach, będzie rozwijał się biznes, czy konkretny produkt zostanie zaoferowany klientom, czy inwestycje zostaną uruchomione. Na realizowanie planów i osiąganie wymierzonych celów pozwala im pewność siebie – we własne umiejętności, w skuteczność podejmowanych działań. Do pozostałych umiejętności należą zdolność rozumienia i słuchania ludzi, spryt, który określa zręczność w działaniach, umiejętność werbalizowania
oczekiwań oraz oddzielania ludzi od ich funkcji w biznesie.
- „Rozmawiając z moim chłopakiem o firmie, to już nie jest, że on jest moim chłopakiem.
Ja potrzebuję na niego krzyknąć i w ogóle już nie rozmawiam jak z chłopakiem.” [KO]
Podsumowując powyższe rozważania należy podkreślić, że zaprezentowałam fragment relacji z przeprowadzonych badań terenowych. Zgromadzony materiał empiryczny był stosunkowo obszerny i na potrzeby niniejszego opracowania dokonałam wyboru jedynie kilku wątków.

Podsumowanie
Kobiety przedsiębiorcze, które prowadzą własny biznes, mają wiedzę ogólną na temat
przywództwa, jednak rzadko w sposób świadomy rozważają problematykę przywództwa w kontekście procesu przedsiębiorczego. Definicje, które pozwalają im zidentyfikować lidera w otoczeniu, przypisywane im atrybuty i charakterystyki, mogą prowadzić do
deprecjonowania własnej pozycji właśnie w kategoriach lidera biznesu. Brak naśladowców czy wspieranie osób trzecich w ich osobistych działaniach również potrafi zablokować budowanie tożsamości lidera, co wyjaśniają teorie tożsamości społecznej [Marchiondo et al. 2015; Goﬀman 2005]. W przypadkach konstrukcji tożsamości przywódczej
wykazano, że pozwalają one opisać siebie zgodnie ze zinstytucjonalizowanymi oczekiwaniami otoczenia, przy jednoczesnym uniknięciu definiowania siebie wprost jako liderów [Driver 2013].
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Badania właścicielek przedsiębiorstw wykazały, że interlokutorki prezentują postawy przedsiębiorcze, które wpływają na podejmowanie przez nie działań przedsiębiorczych, jak inwestycje w biznes, identyfikowanie i wykorzystanie szans rozwoju czy
wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego. Poza rozwojem biznesu w jasno określonym
kierunku, co potwierdzają wizje interlokutorek, podejmowane przez kobiety działania
przekładają się na wprowadzanie zmian ekonomicznych w wybranym regionie.
Zastanawia jednak dlaczego kobiety-przedsiębiorcy w większości rezygnują ze świadomego wdrażania pierwiastka przywódczego w działaniach przedsiębiorczych. Ich
wypowiedzi sugerują, że choć znają wartość prowadzonej aktywności i doceniają swoją pozycję w otoczeniu organizacyjnym, to koncentrują się na profesjonalnie wykonanej
pracy i świadczeniu usług na najwyższym poziomie na obszarze lokalnym kosztem silnej
ekspansji działalności i realizowaniu wizji biznesu teraz. Tym samym badanie może stanowić punkt wyjścia do badań pogłębionych na temat braku powszechnie uświadomionego pierwiastka przywódczego u kobiet w kontekście przedsiębiorczego przywództwa.
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Przedsiębiorczość a społeczna odpowiedzialność
biznesu
Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility

Abstract: The main aim of this article is to show that entrepreneurship is one of determinant of implemantation corporate social responsibility by companies. Scheme has been
subordinated to aim realisation of this work. Concept of corporate social responsibility has
been shown in this work. The entrepreneurial approach to corporate social responsibility
has been shown as well in further parts. We can also see the practical aspect of corporate
social responsibility has been described in the work.
Key words: corporate social responsibility, entrepreneurship

Wstęp
Współcześnie coraz mocniej zauważalne jest, że sukces przedsiębiorstwa zależy nie tylko
od jakości i użyteczności oferowanych produktów, usług, ale od sposobu jego postrzegania przez interesariuszy. Ważne jest zatem pozyskanie przez organizacje informacji nie
tylko o tym jakie dobro, usługę mogą dostarczyć na rynek, ale także jakich postaw, działań, wartości, oczekują od nich interesariusze, jakim podmiotom zaufają, komu pozostaną lojalni. Chcąc budować, umacniać swoją pozycję na rynku, być bardziej konkurencyjnym, należy wsłuchiwać się w głosy interesariuszy, ich opinie, zdania i pozytywnie na nie
odpowiadać. Z pewnością takie zachowanie nazwać można przedsiębiorczym. Mając na
względzie rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) i docenianie jej m.in. przez klientów, można przyjąć, że podej-
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mowanie działań społecznie odpowiedzialnych, stawanie się podmiotem społecznie odpowiedzialnym jest wyrazem zachowania przedsiębiorczego.
Celem artykułu jest próba pokazania, że przedsiębiorczość stanowi jedną z determinant implementacji przez przedsiębiorstwa koncepcji społecznej odpowiedzialności
biznesu. Realizacji celu pracy podporządkowano jej układ. Jako wprowadzenie do problematyki artykułu przybliżono pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorczości, następnie ukazano przedsiębiorcze podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przedstawiono praktyczny aspekt przejawu przedsiębiorczości
społecznie odpowiedzialnej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorczość –
ujęcie definicyjne
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Przedsiębiorstwa, chcąc sprostać wymogom stawianym przez rynek, mając na względzie ciągle zmieniające się warunki otoczenia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, chcąc być bardziej konkurencyjne, decydują się m. in. na implementację zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Decyzja o funkcjonowaniu podmiotów zgodnie ze
standardami CSR podejmowana jest przez przedsiębiorczych zarządzających, wykazujących się zarówno „intuicją rynkową”, jak i poczuciem odpowiedzialności za podejmowane działania.
Koncepcja CSR w ostatnich latach zyskała na popularności. Poruszana jest zarówno
w teorii, jak i w praktyce zarządzania. Z pewnością ma charakter interdyscyplinarny. Nie
dziwi zatem duża liczba jej definicji, jak też wielość przyjmowanych przez różnych autorów ram koncepcyjnych [Żemigała 2013].
Przegląd definicji społecznej odpowiedzialności biznesu pozwala na wyłonienie
kwestii najczęściej w nich ujmowanych. Zaliczyć do nich można:
·· opieranie działalności na przepisach prawnych i normach etycznych,
·· zobowiązanie się podmiotów do transparentnego i etycznego prowadzenia działalności,
·· długookresowy charakter podejmowanych działań,
·· uwzględnianie w działalności (dążenie do równowagi) aspektów ekonomicznych,
społecznych i tych dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
·· dobrowolność wdrażania (chociaż obecnie można już poddawać ten element pod
dyskusje),
·· skierowanie działań do szerokiej grupy interesariuszy (kształtowanie pozytywnych
relacji z nimi).
Obecnie przyjąć można, iż najpełniej istota społecznej odpowiedzialności ujęta została w normie ISO 2600. Zapisano w niej, że społeczna odpowiedzialność to „odpowie-
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dzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:
·· przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
·· uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
·· jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
·· jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach” (PN-ISO
26000:2012, 2012).
Przedsiębiorczość odgrywa bardzo istotną rolę. Ma bowiem wpływ na rozwój gospodarki i wzrost jej konkurencyjności w skali tak krajowej, jak i międzynarodowej.
Jest to zagadnienie o charakterze interdyscyplinarnym, wielowymiarowym. W literaturze przedmiotu, tak jak w przypadku pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu, tak i w przypadku terminu przedsiębiorczość trudno o jedną, podstawową definicję [Mazur-Wierzbicka 2016]. W kontekście CSR warto zwrócić uwagę na trzy podstawowe ujęcia przedsiębiorczości, przyjmując za kryteria ich wyodrębnienia funkcje ekonomiczne przedsiębiorcy, jego cechy osobowe oraz sposób menedżerskiego postępowania (rys. 1.)
Rysunek 1. Kryteria podziału definicji terminu przedsiębiorczość

Źródło: Piasecki 2001.
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Warto zatem doprecyzować definicyjnie osobę przedsiębiorczą, działania przedsiębiorcze oraz przedsiębiorczość. W artykule przyjęto rozumienie powyższych terminów
za OECD, które wykorzystuje również GUS. Zatem za osoby przedsiębiorcze uznaje się
„osoby, które próbują generować wartość poprzez kreację lub rozwój działalności gospodarczej, dzięki rozpoznawaniu i wykorzystywaniu szans związanych z nowymi produktami, procesami lub rynkami” [GUS 2016]. Z kolei działania przedsiębiorcze to „działania osób przedsiębiorczych w dążeniu do generowania wartości przez kreację lub rozwój działalności, dzięki rozpoznawaniu i wykorzystywaniu szans związanych z nowymi
produktami, procesami lub rynkami” [GUS 2016], natomiast przedsiębiorczość to „zjawisko łączące się z działaniami przedsiębiorczymi ludzi przedsiębiorczych” [GUS 2016].
Przedsiębiorczość w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności biznesu należy
rozpatrywać, wykraczając poza proste jej postrzeganie w kontekście działalności rynkowej zakładania przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość to także działania skierowane do zatrudnianych pracowników, jak też czynne włączanie się w rozwiązywanie problemów
społecznych (bezrobocie, wykluczenie zawodowe itd.). Kwestią zasadniczą dla zwiększenia skuteczności funkcjonowania tak na rynku lokalnym, jak i globalnym, jest posiadanie odpowiednich kompetencji, jak również umiejętność zauważania konkretnych
rzeczy, działania w określony sposób – pozwalający dostrzec i wykorzystać istniejące
szanse.

Przedsiębiorcze podejście do społecznej
odpowiedzialności biznesu
Istotnym wyzwaniem, przed jakim stają współczesne przedsiębiorstwa, jest konieczność
podążania za zmieniającymi się trendami i wzrastającymi oczekiwaniami interesariuszy
(tabela 1). To m.in. przedsiębiorczość zarządzających, umiejętne wyczucie trendów na
rynku, potrzeb interesariuszy i chęć rzeczywistego, odpowiedzialnego ich zaspokojenia,
pozwala na sprostanie tymże wyzwaniom i oczekiwaniom.
Tabela 1. Przykładowe oczekiwania interesariuszy przedsiebiorstwa
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Interesariusze

Przykłady oczekiwań

Akcjonariusze/
Właściciele

- wzrost wartości firmy
- maksymalizacja wartości akcji
- pełna i rzetelna informacja
- kompetentne organy zarządzające
- kształtowanie wizerunku firmy
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Menedżerowie/Pracownicy

- satysfakcjonujące wynagrodzenie
- wywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do pracowników
- pełna i rzetelna informacja
- zadowolenie z pracy
- możliwość samorozwoju
- sprawne zarządzanie firmą

Klienci

- zadawalająca jakość i cena produktu
- bezpieczeństwo i niezawodność produktu
- jasna i rzetelna informacja
- ekonomiczne cechy produktu/usługi
- projekt produktu/usługi
- proces zakupu i obsługi klienta
- personifikacja relacji z klientem
- wizerunek firmy

Dostawcy/Podwykonawcy/Sprzedawcy/Koopreranci

- wiarygodność finansowa partnera
- wywiązywanie się ze zobowiązań
- opłacalność ekonomiczna
- etyka działania
- kultura i profesjonalizm działania
- współdziałanie
- jakość procesu komunikacyjnego

Społeczności lokalne

- kultura i profesjonalizm działania
- tworzenie miejsc pracy
- prowadzenie bezpiecznej działalności
- realizowanie i wspieranie działalności społecznej i charytatywnej, mecenat i sponsoring
- wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, przemian
strukturalnych

Środowisko naturalne

- prowadzenie bezpiecznej działalności
- racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych
- stosowanie technologii przyjaznych środowisku

Konkurencja

- uczciwa konkurencja
- przejrzystość i czytelność działań konkurencji
- kultura działań biznesowych

Instytucje finansowe

-zysk z tytułu wypożyczenia kapitału
- wiarygodne wyniki finansowe
- wywiązywanie się ze zobowiązań
- jawność, rzetelność i kompleksowość informacji
- kompetentne organy zarządzające

Instytucje rządowe
i społeczne

- przestrzeganie norm prawnych w zakresie zobowiązań
publiczno-prawnych wobec samorządów i państwa
- wpłaty na rzecz funduszy celowych
- współpraca w zakresie stymulacji rozwoju krajowego i lokalnego
- wspieranie instytucji zajmujących się dobroczynnością
i działalnością społeczną
-wspomaganie działalności partii politycznych.

Źródło: Paliwoda-Matiolanska 2009.

Przedsiębiorcy patrzący perspektywicznie, budujący wartość swojego przedsiębiorstwa w oparciu o m.in. zauważanie nowych trendów, oczekiwań interesariuszy, dąże-
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nie do ciągłego rozwoju i doskonalenia się, dostrzegający ważność bycia społecznie odpowiedzialnym, swoje działania mogą opierać na wielu normach, standardach, instrumentach. Zaliczyć do nich można m.in. kodeksy i wytyczne (np. UN Global Compact,
The Ethical Traiding Initiative lub Globalne Zasady Sullivana, wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, także wytyczne branżowe – IPIECA, ICMM, etc.), wytyczne dialogu, komunikacji, mierzenia i raportowania (AA1000, model LBG, wytyczne GRI),
normy (np. SA 8000, seria norm ISO 14000, norma ISO 26000) oraz dodatkowo programy
etyczne (w tym kodeksy etyczne), kampanie społeczne [Makuch 2011].
Wspomnieć także należy o dokumencie istotnym dla wdrażania i zarządzania działaniami społecznie odpowiedzialnymi autorstwa Organizacji Social Venture Network
(SVN), opisującym System Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Opiera się on na 9
zasadach (tabela 2), które wynikają bezpośrednio z opracowanej przez SVN koncepcji
współfunkcjonowania przedsiębiorczości i społeczeństwa.
Tabela 2. Zasady Systemu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
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Nazwa

Charakterystyka

Etyka

Standardy etyczne stanowić powinny podstawę budowania i utrzymywania kontaktów, relacji z interesariuszami.

Odpowiedzialność

Informowanie interesariuszy organizacji o podejmowanych działaniach
i ich efektach, nawet jeśli przekazanie tych informacji mogłoby nieść ze
sobą niedogodności i straty finansowe.
Poddawanie ocenie zaangażowania społecznego organizacji wraz z podaniem opinii publicznej wymiernych danych, świadczących o osiągnięciu przyjętych celów.

Zarządzanie

Organizacje zobligowane są osiągnięcia równowagi pomiędzy interesami interesariuszy. Zarządzanie zasobami powinno być rozważne,
odpowiedzialne i efektywne.

Rezultaty finansowe

Dążenie organizacji do umacniania wzrostu i zysku ich akcjonariuszy.
Powinny one wynagradzać osoby chroniące aktywa, wnoszące kapitał
z zewnątrz.

Zatrudnienie

Ukierunkowanie działań organizacji na rozwój osobisty i zawodowy
pracowników. Ważne jest także respektowanie prawa do pracy, podnoszenie konkurencyjności wynagradzania oraz tworzenie bezpiecznego,
przyjaznego i prorodzinnego środowiska pracy.

Kontakty handlowe

Oparcie relacji handlowych z interesariuszami na uczciwości. Propagowanie, nadzorowanie procesów społecznie odpowiedzialnych pomiędzy klientami wewnętrznymi, zewnętrznymi.

Produkty i usługi

Ciągłe badanie przez organizacje potrzeb i wymagań klientów.
Ciągłe dbanie o podnoszenie jakości produktów i usług, kierowanie się
uczciwością i rzetelnością oraz dbałością o bezpieczeństwo.
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Zaangażowanie
społeczne

Pełnienie przez organizacje funkcji wspierającej, umożliwiającej stworzenie lepszych warunków życia, jak i prowadzenia działalności handlowej.

Ochrona środowiska
naturalnego

Podejmowanie przez organizacje działalności proekologicznej, zobowiązanie się do ochrony, odtwarzania pierwotnego stanu środowiska.

Źródło: Żemigała 2007.

W literaturze przedmiotu często spotkać się można ze stwierdzeniem, że społeczna
odpowiedzialność biznesu opiera się na 4 podstawowych filarach, którymi są: miejsce
pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalna, rynek.
Przedsiębiorczość w kontekście CSR mocno widoczna jest w podejmowanych przez
przedsiębiorstwa działaniach, inicjatywach w ramach wymienionych filarów. Szczególnie zauważalne jest to w przypadku filarów: środowisko naturalne oraz rynek [Społeczna odpowiedzialność biznesu w MŚP…, 2016]. Inicjatywy CSR w zakresie środowiska naturalnego odnoszą się m.in. do:
·· projektowania przyjaznych dla środowiska produktów i procesów produkcyjnych,
·· efektywnego wykorzystywania zasobów,
·· ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń,
·· stosowania „ekologicznej oceny” dostawców w kontekście ich standardów środowiskowych,
·· informowania partnerów biznesowych, klientów i społeczeństwa o zagadnieniach
związanych z ochroną środowiska.
Kierowane na rynek inicjatywy CSR dotyczą podmiotów znajdujących się po dwóch
różnych stronach rynku: klientów, partnerów biznesowych oraz dostawców. Za przykładowe działania w tym obszarze można uznać:
·· działania zmierzające do poprawy jakości i bezpieczeństwa produktów,
·· świadczenie usług wolontariatu dla klientów,
·· sprawiedliwą politykę cenową,
·· etyczną działalność reklamową,
·· terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców oraz partnerów biznesowych,
·· współpracę z lokalnymi partnerami,
·· promowanie standardów poprzez łańcuchy dostaw,
·· wsparcie tworzenia lokalnych/regionalnych porozumień biznesowych.
Działania CSR skierowane do pracowników to np.:
·· poprawa warunków pracy (z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz
zwiększenie satysfakcji zawodowej,
·· równowaga na polu praca/życie prywatne,
·· równe szanse i różnorodność,
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·· szkolenia i rozwój zawodowy pracowników (z uwzględnieniem planowania kariery),
·· komunikowanie/informowanie pracowników oraz włączenie ich w proces podejmowania decyzji w firmie,
·· odpowiedzialne i sprawiedliwe wynagradzanie lub pomoc finansowa dla pracowników (np. systemy ubezpieczeń emerytalnych, nieoprocentowane pożyczki).
Inicjatywy CSR adresowane do społeczności lokalnej (społeczeństwa) mogą dotyczyć np.:
·· integracji społecznej i/lub integracji z rynkiem pracy na poziomie społeczności,
·· poprawy lokalnej infrastruktury,
·· wsparcia finansowego lub materialnego lokalnych instytucji użyteczności publicznej
(np. szkół, szpitali, grup działających na rzecz ochrony środowiska, instytucji kulturalnych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych itd.).
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami CSR otwiera przed nim wiele szans. Umiejętność ich dostrzegania to nic innego jak cecha osoby przedsiębiorczej.
W tym przypadku chodzi głównie o przedsiębiorczość osób zarządzających, gdyż to
w ich kompetencjach leży podjęcie bądź nie decyzji o włączeniu CSR do strategii przedsiębiorstwa. Dzięki rzeczywistemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, zgodnie ze standardami CSR, może ono uzyskać szereg korzyści (rys. 2).
Rysunek 2. Przykładowe korzyści uzyskiwane przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne

Źródło: Anam i in. 2012.
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Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, zaspakajanie ich potrzeb,
wprowadzanie innowacji w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu jest uwarunkowane m.in. wysoką świadomością społeczną przedsiębiorców, ich otwartością
na pomoc w rozwiązywaniu problemów istotnych społecznie (np. nierówne szanse na
rynku pracy, niezadowalający poziom ochrony środowiska). W takim przypadku ludzie
przedsiębiorczy, „czujący” rynek, wykorzystujący szansę wzmocnienia na nim pozycji
swoich organizacji, zarządzają nimi, uwzględniając aspekty ekonomiczne, społeczne, jak
i te dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Postrzeganie organizacji przez interesariuszy jako społecznie odpowiedzialnej wzmacnia jej reputację, markę, zwiększa do niej
zaufanie. Tym samym staje się ona dla nich wiarygodnym, atrakcyjnym partnerem, a to
z kolei przekłada się na wzrost lojalności, zaangażowania (szczególnie wśród pracowników), generując wartość dodaną. Należy mieć na uwadze, że dobrowolnie oferowana
pomoc, podejmowanie inicjatywy na rzecz społeczności, środowiska naturalnego czy
innych interesariuszy jest zawsze lepiej postrzegane niż akcje promocyjne swoich produktów/usług lub reklamy.

Praktyczny aspekt przejawu przedsiębiorczości społecznie
odpowiedzialnej
Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorstw koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Nadal jednak liczba podmiotów ją wdrażających jest niewielka. Pozytywnym aspektem jest to, że koncepcja CSR
zaczyna być coraz mocniej doceniania przez podmioty z sektora MŚP, które stosunkowo
rzadko w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami decydowały się na jej wdrażanie.
Na rodzaj inicjatyw społecznie odpowiedzialnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa bardzo często wpływ ma specyfika branży, w której one funkcjonują. Analiza raportów pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanych przez
Forum Odpowiedzialnego Biznesu pokazuje, że największa liczba działań przedsiębranych przez przedsiębiorstwa w ramach CSR skierowana była do obszaru: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej (tabela 3). W tym obszarze natomiast prym
wiodły te, dotyczące działań charytatywno-filantropijnych [Mazur-Wierzbicka 2017]. Na
drugim miejscu wśród podejmowanych praktyk społecznie odpowiedzialnych plasowały się działania skierowane do pracowników (za wyjątkiem roku 2013).
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Tabela 3. Praktyki CSR według obszarów ujętych wg ISO 26000 zawarte w raportach
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” za lata: 2011–2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ład organizacyjny

18

24

31

35

36

63

Prawa człowieka

5

3

12

14

13

27

Praktyki/aspekty pracownicze

66

60

67

84

114

205

Środowisko naturalne

37

44

81

50

57

117

Uczciwe praktyki rynkowe (operacyjne)

8

16

20

29

22

45

Zagadnienia konsumenckie

4

17

22

21

26

63

Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej

71

98

170

187

186

372

Źródło: opracowano na podstawie: FOB, 2012,2013,2014,2015,2016,2017.

W Polsce coraz mocniej zaznaczają swoją obecność przedsiębiorstwa, które chcą
w sposób świadomy i odpowiedzialny rozwijać się i zdobywać przewagę konkurencyjną. Dowodem na to są m.in. kolejne edycje programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, działającego od 1997 roku, afiliowanego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, którego organizacją zajmuje się Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Jest
to najstarszy ogólnopolski program certyfikujący (weryfikacji dokonuje niezależna instytucja) w obszarze etyki biznesu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Poprzez
promowanie kultury przedsiębiorczości wkomponowuje się on w działania Unii Europejskiej. Cele programu (rys. 3) wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

128

Przedsiębiorczość a społeczna odpowiedzialność biznesu

Rysunek 3. Cele programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Źródło: www.fairplay.pl, dostęp: 24.09.2016.

W programie ocenie poddawane są wszystkie aspekty działalności zgłaszających się
podmiotów. Szczególne znaczenie przypisywane jest sposobowi i stylowi prowadzenia
przedsiębiorstw. Ma to bowiem bezpośredni wpływ na budowanie właściwych, przynoszących wymierne korzyści relacji ze wszystkimi ich interesariuszami.
Aby uzyskać tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” lub inną z nagród przewidzianych w programie, przedsiębiorstwa muszą pozytywnie przejść dwuetapowy proces weryfikacji. Laureatami I edycji programu były trzy firmy, podczas gdy w 2008 roku
już 753. Niestety od 2008 roku liczba uczestników programu zmniejszyła się. W 2015
roku było to 369 podmiotów (rys. 4).
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Rysunek. 4. Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo
Fair Play” w latach 1998–2015

Źródło: opracowano na podstawie: www. fairplay.pl, dostęp: 25.09.2016.
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W ciągu 19 lat funkcjonowania programu (1998–2016) blisko 3 tys. przedsiębiorstw
nadesłało ponad 10,3 tys. zgłoszeń (licząc każdą jeden raz, wiele z nich w programie
uczestniczyło wielokrotnie). Przyznano prawie 9,4 tys. certyfikatów „Przedsiębiorstwo
Fair Play”, które odebrało ponad 2,4 tys. firm (licząc każdą jeden raz, jak powyżej).
Wśród pomiotów wdrażających CSR warto zwrócić uwagę na te tworzące indeks
RESPECT (pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych).
W 2016 roku w skład indeksu weszło 25 spółek. Analiza wyników notowań indeksu RESPECT oraz indeksu WIG pokazuje, że spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG.
Od pierwszej publikacji 19.11.2009 roku do 13.12.2016 roku indeks RESPECT zwiększył
wartość o ponad 50 proc., podczas gdy indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 28 proc.
[www.odpowiedzialni.gpw.pl, dostęp: 10.05.2017].
Tak jak to już wcześniej zaznaczono, realizowanie zasad CSR w Polsce łatwiej zaobserwować w dużych przedsiębiorstwach. Tym bardziej należy docenić postawy przedsiębiorcze przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy podejmują wysiłek implementacji CSR
w kierowanych przez siebie podmiotach. Część takich przedsiębiorców wykorzystała
szanse, jakie stwarzał im projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”,
który został zrealizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt ten skierowany był właśnie do podmiotów z sektora MŚP, miał na celu wdrożenie
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przez nie zasad CSR. Skorzystało z niego 177 firm z różnych branż, o różnorodnej specyfice działania, otoczenia, w jakim funkcjonują, różnym zasięgu prowadzonej działalności. Zrealizowane projekty przyczyniły się do osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych i wizerunkowych. Część z nich zostało opublikowanych, stanowiąc przykłady
dobrych praktyk i pokazujących, że CSR jest także dla podmiotów z sektora MŚP [PARP
2017], nie zaś „zarezerwowane” dla podmiotów dużych korporacji.

Podsumowanie
Przedsiębiorczość to miedzy innymi umiejętność zauważenia nowych możliwości pojawiających się wewnątrz organizacji, jak i w jej otoczeniu (bliższym, dalszym) oraz stwarzanie warunków do ich umiejętnego, skutecznego wykorzystania. Jedną z nich jest
szansa wyróżnienia się na rynku. Może to dokonywać się poprzez kreowanie nowych
produktów, usług, przyjmowanie strategii proaktywnej, a także przez położenie nacisku
na pozamaterialne wartości wyróżniające przedsiębiorstwo. W każdym z wymienionych
przypadków znaczącą rolę odgrywać może społeczna odpowiedzialność biznesu. Zatem
przyjąć można, iż przedsiębiorczość stanowi jedną z determinant implementacji przez
przedsiębiorstwa koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Od postawy przedsiębiorczej zarządzających zależy bowiem, czy dostrzegą oni korzyści, szanse wynikające
dla ich przedsiębiorstwa (a także jego interesariuszy) z podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych w różnych obszarach (miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalna, rynek).
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Abstract: The aim of the article is to comment both theoretical knowledge and empirical
research on issues of forming, in today’s economic reality, the relational competitive advantage with use of components such as localization of organization and its virtualization. The
main postulate included in the study indicates that presently probably the best (and maybe
the only one) way to create a strong competitive position is by taking participation in networks and building vast systems of relationships (on both real and virtual plane / area of
action), not only with allies and strategic partners, but also with customers and market rivals. With this in mind, in the light of the analysis of theoretical knowledge and the results
of own research, it should be noted that the role of physical localization of the organization, and skillful usage of instruments of localization virtualization deserves special attention while debating the issue of creation of organization relational competitive advantage.
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Wprowadzenie
Współczesne realia rynkowe powodują, że funkcjonujące w ich ramach organizacje muszą działać tak, jakby działały w rozbudowanym, skomplikowanym, trudnym do przewidzenia pod względem kierunków rozwoju ekosystemie. Specyficzną jego cechą jest to,
że jego uczestnicy nie mogą być oderwanymi od reszty „bytami atomistycznymi”, ale powinni się stać „graczami zespołowymi”. Dzieje się tak, gdyż współcześnie, aby przetrwać,
nie wystarczy tylko adoptować się do warunków dyktowanych przez otoczenie, ale należy je kreować. Trudno to czynić samodzielnie. Niestety, dziś nawet najsilniejszy, ale działający samotnie byt organizacyjny może mieć trudności, by samodzielnie, a jednocześnie
sprawnie, efektywnie i skutecznie kształtować gospodarczo-ekonomiczne otoczenie,
w którym funkcjonuje. Potrzebuje do tego wyselekcjonowanych, sprawdzonych partnerów. Partnerzy ci mogą być zlokalizowani w różnych miejscach, przy czym nie tylko na
płaszczyźnie realnej (w fizycznej przestrzeni geograficznej), ale i wirtualnej. W związku
z tym celem niniejszego opracowania będzie zasygnalizowanie roli relacji międzyorganizacyjnych na dwóch obecnie kluczowych dla sukcesu rynkowego płaszczyznach działania organizacji – realnej i wirtualnej płaszczyźnie lokalizacji. Dla jego realizacji w części teoretycznej pracy, wykorzystując przegląd podstaw teorii współpracy, teorii relacji
oraz teorii przewagi konkurencyjnej, wyizolowano bazowe płaszczyzny budowania konkurencyjnej przewagi lokalizacyjnej. W części empirycznej zobrazowano je wynikami badań wykorzystywania relacji generowanych na realnej oraz wirtualnej płaszczyźnie działania w procesach kształtowania konkurencyjności badanych MŚP [PARP 2017], a więc
swoistym opisem przydatności wielopłaszczyznowej przewagi lokalizacyjnej.

Istota opartej na relacjach międzyorganizacyjnych
konkurencyjnej przewagi lokalizacyjnej
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Zidentyfikowany we wstępie artykułu stan powiązany z rozwojem „kapitalizmu globalnego, aliansowego i opartego na wiedzy” [Dołęgowski 2011, s. 71], zmianami w funkcjonowaniu sfery społeczno-gospodarczej, nieustannie rosnącą turbulencją otoczenia bliższego i dalszego, nasilającą się presja rynku na wysoką innowacyjność, niezawodność, optymalizację kosztów oraz natężenie gry konkurencyjnej wymuszają na organizacjach konieczność przeanalizowania dotychczasowych sposobów tworzenia i utrzymywania ich
przewag konkurencyjnych. Konieczność tę nasila fakt, iż współczesne podmioty gospodarcze, w efekcie nieustannego postępowania procesów globalizacji i internacjonalizacji oraz rozwoju sfery informacyjno-technologicznej (IT), mimo osadzenia w swej realnej
(fizycznej) lokalizacji, tak naprawdę coraz częściej konkurują na rynku globalnym. W konsekwencji stoją one przed koniecznością nawiązywania różnego rodzaju relacji między-
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organizacyjnych, zarówno na płaszczyźnie realnej, jak i wirtualnej. W związku z tym w ich
modelach biznesowych i realizowanych strategiach rośnie rola gotowości i umiejętności
tworzenia układów partnerskich i aliansów strategicznych, czyli współpracy międzyorganizacyjnej. W literaturze przedmiotu definiuje się ją m.in. jako zdolność do:
·· zawierania sieci relacji (społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, politycznych,
etc.) niezbędnych do osiągnięcia wspólnego, ważnego dla grupy celu, a także współdziałanie podmiotów polegające na skoordynowaniu wykonywanych zadań cząstkowych ułatwiających realizację określonych celów, polegające na podejmowaniu wzajemnie zgodnych, uzupełniających się i niosących pozytywne rezultaty działań, opierając się na poziomych powiązaniach usankcjonowanych umowami i porozumieniami
[Adamik 2012, s. 252];
·· realizacji, wspólnie z innymi podmiotami, działań prowadzących do wspólnego osiągania wzajemnie niesprzecznych celów i notowania korzyści dla obu stron, większych
niż w wypadku działania osobno [Tidstrom 2006, s. 13];
·· uczestnictwa w różnorodnych relacjach i formach, w których zachodzi wymiana informacyjna, materialna i/lub energetyczna, strony wymiany przejawiają rosnące zaangażowanie, a ich postawa jest wzajemna [Czakon 2007, s. 35].
W kontekście jej skutecznego eksploatowania coraz większego znaczenia nabiera
lokalizacja i relacje współpracujących podmiotów, zarówno te na realnej, jak i ta na wirtualnej płaszczyźnie działania1. Dzieje się tak, gdyż dziś za jedną z istotniejszych wartości strategicznych uważa się takie umiejscowienie przedsiębiorstwa (organizacji) w przestrzeni, które umożliwi konstrukcję własnego wysoko wydajnego łańcuchach wartości
dodanej oraz uczestnictwo w łańcuchach stworzonych przez partnerów. Warto jednocześnie odnotować, że współcześnie łańcuchy te nie stanowią już tych powstających na
podstawie klasycznego modelu koncepcji fordowskiej – hierarchicznych łańcuchów pionowych – w której to każde przedsiębiorstwo, zajmując określoną pozycję, miało wyraźnie określone granice, a wartość dodana powstawała w wyniku jednokierunkowej sekwencji – interakcji z innymi uczestnikami łańcucha. Obecnie w zasadzie regułą jest, że
w wypadku przedsiębiorstw kształtujących swoją lokalizacyjną przewagę konkurencyjną na relacjach współpracy łańcuchy te przybierają postać łańcuchów sieciowych, czyli koncepcję opartą na postfordowskim modelu elastycznej sieci przemysłowej (industrial network). Cechą charakterystyczną takiego podejścia jest rezygnacja z hierarchiczności oraz sekwencyjnej kolejności działań poszczególnych uczestników łańcucha oraz
wprowadzenie wielowymiarowości i różnorodności relacji polegającej na tym, że dany
1
Lokalizacja postrzeganaw aspekcie wirtualnej płaszczyzny rozumiana jest jako osadzenie, prowadzeniei
promowanie działalności przedsiębiorstwa na wirtualnej płaszczyźnie działalności, jaką jest sieć internetowa,
wspierane przez stosowanie wyspecjalizowanych narzędzi IT/ICT. Szerzej: m.in. w: [Nowicki 2016a, ss. 444–
467]; [Nowicki 2016b, ss. 355–378]; [Nowicki 2015a, ss. 63–84]; [Nowicki 2015b, ss. 335–357].

135

Michał Nowicki, Anna Adamik

uczestnik łańcucha wartości może uczestniczyć w interakcjach z wieloma uczestnikami
różnych łańcuchów jednocześnie (rysunek 1 cz. B), podczas gdy w poprzednim modelu
obowiązywała zasada „jedna interakcja z jednym uczestnikiem łańcucha w danym momencie” (rysunek 1 cz. A).
Rysunek 1. Relacje i interakcje w pionowym i sieciowym łańcuchu wartości

Źródło: Opracowanie na podstawie: Rojek 2014, ss. 1–10; Borowski 2013, ss. 11–25; Kreft 2013, ss. 160–
171; Rudny 2010, ss. 259–280; Czakon 2010, ss. 23–30; Stępka, Subda 2009, ss. 67–76.
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Potwierdzeniem słuszności koncepcji modelu elastycznej sieci przemysłowej wydaje się spostrzeżenie, że współcześnie funkcjonujące podmioty gospodarcze operują w ekosystemie nieustannie podlegającym intensyfikującym się zmianom, za których źródła uważa się dynamiczny rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, zacieranie się i/lub przenikanie granic przedsiębiorstw, a także przyspieszanie
tempa i wzrostu siły procesów internacjonalizacji oraz globalizacji działalności gospodarczej. Dlatego też zdolność do kształtowania możliwie najefektywniejszych sieciowych łańcuchów wartości to współcześnie jedna z głównych determinant długofalowego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Za receptę na sukces rynkowy postrzega się ich zdolność do uczestnictwa w różnorodnych formach kooperacji oraz formal-
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nych i nieformalnych sieciach powiązań międzyorganizacyjnych na różnych płaszczyznach działania – np. realnej i wirtualnej. Podkreślić należy, że współcześnie współpraca
oznacza konieczność nie tylko wymiany podstawowych informacji, lecz także bardziej
złożonych danych dotyczących obecnych i przyszłych działań i potrzeb [Yli-Renko, Autio, Tontti 2002, ss. 279–304] często wykraczających poza triadę czysto rynkowych danych: cena–ilość–jakość. Przy takich wymaganiach generowane relacje muszą być oparte na następujących fundamentach [Grabowska 2014, ss. 51–61, Kwiecień, Żak 2013, ss.
263–276;,Maik, Godzisz 2013, ss. 335–342, Salvato, Sciascia, Alberti 2009, ss. 279–289, Jacka, Drakopoulou-Doddb, Andersonb 2008, ss. 125–159]:
·· dominującymi cechami relacji tworzonych w sieciach współpracy powinny być: ciągłość (długoterminowość interakcji oraz występowanie powiązań formalnych i nieformalnych), współzależność, wzajemność, nieskończoność (brak granic), zaangażowanie;
·· wszystkie strony relacji powinny odnosić z nich korzyści;
·· podmioty uczestniczące w relacjach powinny być gotowe w nie inwestować.
Dzięki temu zarówno na realnej, jak i wirtualnej płaszczyźnie działania [Lachiewicz,
Zakrzewska-Bielawska 2012, ss. 34–45, Ratajczak-Mrozek 2009a, ss. 79–91, RatajczakMrozek 2009b, ss. 75–83, Czakon 2005, ss. 10–13]:
·· poszczególne aktywności tworzące wartość dodaną mogą podlegać fragmentaryzacji i przemieszczaniu do wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych o różnej lokalizacji, w których to mogą być realizowane bardziej efektywnie niż w wypadku klasycznego podejścia (przedsiębiorstwo dodawało „swoją” wartość dodaną, a następnie
przekazywało produkt następnemu podmiotowi w łańcuchu);
·· zachodzące w sieci procesy mogą przejawiać zarówno charakter więzi współpracy,
jak i rywalizacji (zjawisko koopetycji/kooperencji). Jednoczesna rywalizacja i współpraca uczestników danej sieci podnosi ich zdolność do czerpania dodatkowych korzyści, wzmacniając ich dostęp do zasobów i niezależnych partnerów, a także podwyższając ich odporność (tolerancję) na czasowy brak dostępu do wyżej wymienionych;
·· wyselekcjonowani uczestnicy sieci ułatwiają jej osadzenie w wybranej lokalizacji, realnej lub wirtualnej, a poprzez to eksploatowanie tzw. lokalizacyjnej przewagi konkurencyjnej (na realnej, wirtualnej lub obu płaszczyznach działania jednocześnie).
Ta wyjątkowa w swoim charakterze przewaga stanowi połączenie przewag:
·· relacyjnej, gdyż posiadające ją podmioty potrafią nawiązywać z wyselekcjonowanymi partnerami korzystne relacje i powiązania, które podnoszą jakość ich działań, tj. np.:
potrafią zrzeszać się w różnego typu związki, organizować konsorcja, korzystać z pomocy instytucji wsparcia biznesu – BIZ;
·· naturalnej, gdyż są w stanie skutecznie wykorzystywać swe usytuowanie przestrzenne, czyli dobrą lokalizację (na realnej i wirtualnej płaszczyźnie działania), dzięki czemu
mają: (1) ułatwiony dostęp do klienta docelowego oraz (2) ułatwiony dostęp do zaso-
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bów, surowców, bogactw naturalnych, siły roboczej, a także formalnej (i/lub nieformalnej) ochrony prawnej ze strony władz lokalnych i/lub samorządowych;
·· koncentracji, gdyż posiadające ją podmioty są zdolne świadomie zawężać zakres
działania poprzez specjalizację, a tym samym lepiej dopasowywać ofertę do potrzeb
klienta, tj. lepiej niż konkurenci obsługiwać specyficzny segment rynku (typ klienta/
obszar geograficzny).

Wykorzystywanie lokalizacji realnej i wirtualnej w celu
budowy przewagi konkurencyjnej – wyniki badań
własnych
Dla empirycznego zobrazowania roli opisywanej powyżej lokalizacyjnej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przygotowano opis przeprowadzonych w tym zakresie badań. Poniżej przedstawiony materiał empiryczny stanowi wycinek wyników badań dotyczących roli współpracy sieciowej na realnej i wirtualnej płaszczyźnie działania, czyli realnej i wirtualnej lokalizacji w celu budowy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Badania
przeprowadzono w okresie listopad–grudzień 2016 r. metodą wywiadów CATI z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety na próbie liczącej łącznie N=120 przedsiębiorstw zaliczanych do MŚP2, zlokalizowanych w województwach śląskim, łódzkimi
i podlaskim. W próbie badawczej dominowały:
·· mikroprzedsiębiorstwa (108 podmiotów),
·· przedsiębiorstwa dojrzałe (80 o stażu większym niż 6 lat),
·· przedsiębiorstwa operujące lokalnie (57) lub regionalnie (40);
·· przedsiębiorstwa świadczące usługi (50), handel detaliczny (27) i/lub działalność
mieszaną (32 przedsiębiorstwa).

Respondentem mógł być właściciel przedsiębiorstwa bądź osoba zarządzająca (102 ankietowanych), pracownik specjalista, którego praktyka codziennej pracy tj. wykonywane zadania i realizowane obowiązki są
powiązane z zagadnieniem lokalizacji i/lub jej wirtualizacji (6 ankietowanych), lub kierownik takiego działu
(12 ankietowanych). MŚP definiowanie zgodnie z [PARP 2017].

2
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Rysunek 2. Wykorzystywanie realnej i wirtualnej lokalizacji w celu kształtowania konkurencyjności

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Tabela 1. Wykorzystywanie relacji w realnej i wirtualnej lokalizacji w celu kształtowania konkurencyjności – podstawowe wskaźniki statystyczne
Kwartyl
dolny

Cała zbadana populacja
N = 120

Mediana

Kwartyl
górny

Dominanta

Rozstęp
kwartylny

Odchylenie ćwiartkowe

Q1

Q2

Q3

D

R

Q

Lok*

3

3

4

3

1

0,5

Wirt**

3

3

4

4

1

0,5

Wyniki dla poszczególnych województw reprezentujących specyficzną atrakcyjność lokalizacyjną

śląskie
n1 = 47
łódzkie
n2 = 26
podlaskie
n3 = 47

Lok

2

3

3

3

1

0,5

Wirt

3

3

4

3

1

0,5

Lok

3

4

4

4

1

0,5

Wirt

3

4

4

4

1

0,375

Lok

3

3

3

3

0

0

Wirt

2

3

4

3

2

1

* Lok = wykorzystywanie realnej płaszczyzny lokalizacji
** Wirt = wykorzystywanie wirtualnej płaszczyzny lokalizacji
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Wśród zbadanych przedsiębiorstw większość wykazała umiarkowaną lub wysoką aktywność w wykorzystywaniu relacji na realnej i wirtualnej płaszczyźnie działania
w celu kształtowania swojej konkurencyjności. Kwartyle dolne Q1LOK i Q1WIRT przyjmują wartość 3, co należy interpretować, że 25% jednostek w populacji ma wartości nie
większe niż Q1, a pozostałe 75% równe lub wyższe od tego kwartyla, czyli 75% wśród
zbadanych przedsiębiorstw swoją aktywność w realnej i wirtualnej lokalizacji oceniło
na co najmniej umiarkowaną. W wypadku wykorzystywania lokalizacji realnej dominantą (modaną) była odpowiedź ,,3 = umiarkowanie chętnie i umiarkowanie często wykorzystujemy”, a w wypadku wykorzystywania lokalizacji na wirtualnej płaszczyźnie działania odpowiedź ,,4 = bardzo chętnie i często wykorzystujemy”. Dzieląc zbadaną próbę
według kryterium atrakcyjności województwa, w którym dane przedsiębiorstwa są zlokalizowane, zaobserwować można, że w wypadku oceny aktywności w lokalizacji realnej najbardziej jednorodne (rozstęp kwartylny = 0, odchylenie ćwiartkowe = 0) pod tym
względem są podmioty z województw podlaskiego i podkarpackiego, ale jednocześnie
udzielają najbardziej skrajnych odpowiedzi w wypadku aktywnego wykorzystywania
lokalizacji wirtualnej dla podnoszenia ich konkurencyjności (rozstęp kwartylny = 2, odchylenie ćwiartkowe = 1). Największy odsetek respondentów deklarujących wysoki stopień aktywności na realnej i wirtualnej płaszczyźnie działania dla celów kształtowania
przewagi lokalizacyjnej odnotowano w województwie łódzkim.
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Rysunek 3. Lokalizacja kluczowych interesariuszy badanych przedsiębiorstw
(N=120)

Pytanie X – Czy wśród partnerów strategicznych i sojuszników przedsiębiorstwa najliczniejszą grupę stanowią podmioty zlokalizowane blisko przedsiębiorstwa (do 20 kilometrów w linii prostej)?
Pytanie Y – Czy wśród głównych konkurentów najliczniejszą grupę stanowią podmioty zlokalizowane
blisko przedsiębiorstwa (do 20 kilometrów w linii prostej)?
Pytanie Z – Czy wśród najważniejszych klientów dominują ci zlokalizowani blisko przedsiębiorstwa (do
20 kilometrów w linii prostej)?
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Kolejno ankietowani zostali zapytani o relacje z kluczowymi interesariuszami
z uwzględnieniem ich fizycznej lokalizacji (patrz rysunek 3). Dla każdej spośród trzech
grup kluczowych interesariuszy dominowała odpowiedź wskazująca, że podmioty te są
zlokalizowane w promieniu do 20 km od podmiotu ankietowanego. Dla partnerów strategicznych i sojuszników (pytanie X) było to 45,83%, głównych konkurentów (pytanie Y)
– 68,33%, a dla najważniejszych klientów – 70,00%. Taki rozkład odpowiedzi może wskazywać, że respondenci funkcjonują w układzie sieciowego łańcucha wartości opartego
na realnej płaszczyźnie działania. Dzięki temu wykorzystują bliskość lokalizacyjną swych
kluczowych interesariuszy, a relacje na płaszczyźnie wirtualnej są dla nich raczej uzupełnieniem.
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Rysunek 4. Wykorzystanie relacji międzyorganizacyjnych kształtowanych na realnej płaszczyźnie lokalizacji (N=120)

***
A – Promowanie/reklamowanie działalności przedsiębiorstwa
B – Pozyskiwanie nowych klientów
C – Utrzymywanie dotychczasowych klientów
D – Bronienie się przed wpływem (działaniami/atakami) konkurentów
E – Pozyskiwanie partnerów i sojuszników.
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Ankietowani wskazywali na pozytywny wpływ relacji międzyorganizacyjnych w zajmowanej realnej lokalizacji w zakresie konkretnych działań rynkowych (rysunek 4). Odczuwali oni silne wsparcie partnerów biznesowych (sieciowych) podczas działań takich
jak:
·· A – Promowanie/reklamowanie działalności przedsiębiorstwa – 75,83% badanych;
·· B – Pozyskiwanie nowych klientów – 76,66% badanych;
·· C – Utrzymywanie dotychczasowych klientów – 74,16% badanych;
·· D – Bronienie się przed działaniami (atakami) konkurentów – 50,83% badanych;
·· E – Pozyskiwanie partnerów i sojuszników – 62,50% badanych.
·· Podobnie respondenci ocenili rolę relacji międzyorganizacyjnych kształtowanych na
wirtualnej płaszczyźnie działania (lokalizacji wirtualnej).
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Rysunek 5. Rola relacji międzyorganizacyjnych kształtowanych na wirtualnej
płaszczyźnie lokalizacji (N=120)

***
A – Promowanie/reklamowanie działalności przedsiębiorstwa
B – Pozyskiwanie nowych klientów
C – Utrzymywanie dotychczasowych klientów
D – Bronienie się przed wpływem konkurentów
E – Pozyskiwanie partnerów i sojuszników
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Ankietowani uznali, że relacje te wspierają:
·· A – Promowanie/reklamowanie działalności przedsiębiorstwa – 76,66% badanych;
·· B – Pozyskiwanie nowych klientów – 75,83% badanych;
·· C – Utrzymywanie dotychczasowych klientów – 69,16% badanych;
·· E – Pozyskiwanie partnerów i sojuszników – 66,66% badanych.
Wyjątek stanowiła jedynie ocena przydatności wykorzystywania realizacji budowanych na podstawie wirtualnej lokalizacji dla potrzeb obrony przed atakami konkurentów
(stwierdzenie D). W tym wypadku przeważały opinie negatywne – odpowiedzi takiej
udzieliło 54,16% badanych (patrz rysunek 5).
W ramach procesu badawczego zapytano respondentów również o ich opinię odnośnie do wpływu relacji międzyorganizacyjnych realizowanych zarówno na realnej, jak
i wirtualnej płaszczyźnie działania na możliwości poprawy ich konkurencyjności3. W od3

Na potrzeby badania przyjęto, że za korzystne perspektywy poprawy konkurencyjności badanych uznaje

143

Michał Nowicki, Anna Adamik

powiedziach przeważały wskazania na umiarkowany bądź bardzo korzystny ich wpływ
(patrz rysunek 6 oraz tabele 3 i 4).
Rysunek 6. Wpływ relacji kształtowanych na realnej i wirtualnej płaszczyźnie działania na możliwości poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Relacje współpracy międzyorganizacyjnej realizowane na realnej płaszczyźnie działania (w lokalizacji realnej) podnoszą możliwości poprawy konkurencyjności zdaniem
69 badanych (57,5%), a podobne relacje realizowane na wirtualnej płaszczyźnie działania – aż 85 badanych (70,83%).
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się sytuację, w której relacje kształtowane na realnej oraz wirtualnej płaszczyźnie lokalizacyjnej (działania)
przyczyniają się do intensyfikacji szans rozwojowych przedsiębiorstwa, czyniąc je mniej kosztownymi,
przebiegającymi szybciej oraz sprawniej.

Relacje międzyorganizacyjne na realnej i wirtualnej płaszczyźnie działania jako źródło
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Zakładając, że w powyższym pytaniu przyjęto skalę od –2 do 24, dokonując analizy
statystycznej, otrzymano wskaźniki zestawione w tabeli 4.
Tabela 4. Wpływ relacji kształtowanych na realnej i wirtualnej płaszczyźnie lokalizacji na możliwości poprawy konkurencyjności – podstawowe wskaźniki statystyczne

Relacje przedsiębiorstw
zlokalizowanych

Płaszczyzna
relacji

Kwartyl
dolny
Q1

Mediana

Kwartyl
górny
Q3

Dominanta

w województwach śląskim
(wysoka atrakcyjność
lokalizacyjna)5

Realna

0

1

1

1

0,52

Wirtualna

0

1

1

1

0,76

w województwie łódzkim (przeciętna atrakcyjność lokalizacyjna)

Realna

1

1

2

2

0,92

Wirtualna

1

1

2

2

1,4

w województwach
podlaskim
(niska atrakcyjność lokalizacyjna)

Realna

0

1

1

1

0,61

Wirtualna

0

1

1

1

0,75

Q2

Średnia

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Interpretując otrzymane wyniki, można stwierdzić, że spośród badanych przedsiębiorstw te z województwa łódzkiego najczęściej wskazują pozytywny wpływ relacji
współpracy kształtowanych na realnej i wirtualnej płaszczyźnie lokalizacji na możliwości
poprawy konkurencyjności (średnie odpowiednio 0,92 i 1,4 oraz kwartyle dolne i górne
odpowiednio 1 i 2). Co zaskakujące, słabsze okazały się wyniki dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w bardziej (woj. śląskie) oraz mniej (woj. podlaskie) atrakcyjnych lokalizacjach. Były one bardzo zbliżone pod względem średniej oraz tożsame dla kwartyli i dominanty. Można przypuszczać, że w wypadku przedsiębiorstw zlokalizowanych w atrakcyjnych konkurencyjnie regionach mogą mieć one problemy ze skutecznym „wybiciem
się” na tle silnych rywali rynkowych. Przedsiębiorstwa zlokalizowane w województwie
podlaskim mogą natomiast doświadczać trudności związanych ze stosunkowo niekoWpływ:
A – bardzo niekorzystny – rozwój znacznie wolniejszy i/lub znacznie bardziej kosztowny; wartość na skali =
–2
B – Umiarkowanie niekorzystny – rozwój nieznacznie wolniejszy i/lub kosztowny; wartość na skali = –1
C – Nie ma wpływu/Ma obojętne znaczenie – szybkość i koszt rozwoju bez zmian; wartość na skali = 0
D – Umiarkowanie korzystny – rozwój nieznacznie szybszy i/lub mniej kosztowny; wartość na skali = 1
E – Bardzo korzystny – rozwój znacznie szybszy i/lub mniej kosztowny; wartość na skali = 2
F – Nie wiem/Trudno powiedzieć – obserwacja wyłączona ze statystyk
G – Brak odpowiedzi – obserwacja wyłączona ze statystyk.
4
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rzystnymi uwarunkowaniami lokalizacyjnymi – barierami rozwoju przedsiębiorczości
oraz niekorzystną strukturą gospodarczą regionów mniej atrakcyjnych lokalizacyjnie.
Poza tym dominujący w relacjach badanych lokalni partnerzy mają w ich wypadku także
nieco słabsze od firm z innych regionów możliwości wsparcia działalności respondentów.

Podsumowanie

5

Przedstawione analizy teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych wskazują, jak się wydaje, że przedsiębiorstwa potrafiące budować skuteczne relacje międzyorganizacyjne na
uzupełniających się płaszczyznach działania – lokalizacji realnej oraz wirtualnej – zyskują podwójne wsparcie dla procesów kształtowania konkurencyjności. Każda z tych płaszczyzn w specyficzny dla siebie sposób nie tylko umożliwia zawieranie wartościowych relacji międzyorganizacyjnych, lecz także wyznacza ich strukturę oraz sposoby eksploatacji.
Świadomie kształtowany portfel relacji na każdej z tych płaszczyzn stanowić może
dla wielu podmiotów istotne źródło unikalnej w swym rodzaju przewagi – opartej na
wyselekcjonowanych relacjach i właściwym umiejscowieniu aktywności – przewagi lokalizacyjnej.
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Przedsiębiorczość społeczna w świetle teorii
instytucjonalnej – próba przyczynku teoretycznego1
Social Entrepreneurship against the Background of Institutional
Theory – Theoretical Contribution Attempt

Abstract: Social entrepreneurship is a social-economic phenomenon and research area,
which has not been widely known and analysed yet. Author, on the base on subject literature, uses institutional theory and tries to combine social entrepreneurship with the theory
of institutional entrepreneurship.
Key words: social entrepreneurship, institutional theory, institutions

Wprowadzenie
Teoria instytucjonalna zyskuje rosnące zainteresowanie w naukach o organizacji i zarządzaniu [Di Maggio, Powell 1991], jak i badaczy przedsiębiorczości [Bruton i in. 2010]. Jako
tło teoretyczne pozwala dokładnie przyjrzeć się złożoności i ważnym cechom procesu
przedsiębiorczego, charakteryzującego się kontekstualizacją i zakorzenieniem działań
przedsiębiorców. Z perspektywy instytucjonalnej badania nad przedsiębiorczością wyjaśniają, w jaki sposób pomysły przedsiębiorcze są instytucjonalizowane przez aktorów
w celu tworzenia wartości ekonomicznej i społecznej [Karatas-Ozkan i Chell 2010], zatem sama przedsiębiorczość ma charakter refleksyjny i zakorzeniony w danym miejscu.
Teoria instytucjonalna pozwala uchwycić złożoność procesu przedsiębiorczego i zrozuProjekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/04326.
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mieć rolę kontekstu, pojmowanych jako instytucje formalne i nieformalne. Umożliwia
ona analizowanie, w jaki sposób przedsiębiorca i zachowania przedsiębiorcze kształtują
tenże kontekst. Jak zauważają badacze [Welter 2011, Zahra i Wright 2011], analiza wpływu ram instytucjonalnych na zjawisko przedsiębiorczości jest bardzo ważnym i użytecznym nurtem badawczym. Późniejsze rozwinięcia teorii instytucjonalnej w postaci nowej
teorii instytucjonalnej i związana z nią koncepcja przedsiębiorcy instytucjonalnego pozwalają zrozumieć, w jaki sposób przedsiębiorcy kształtują swoje otoczenie i generują
zmianę instytucjonalną.
Celem niniejszego artykułu jest powiązanie koncepcji przedsiębiorczości instytucjonalnej ze zjawiskiem i obszarem badań, jakim jest przedsiębiorczość społeczna, oraz
wskazanie, w jakich obszarach teoria instytucjonalna pozwala wyjaśnić zjawisko przedsiębiorczości społecznej.

Instytucje i instytucjonalizm w badaniach nad
przedsiębiorczością

150

W poszczególnych dyscyplinach nauki różnie definiuje się zjawisko instytucje i ich wpływ
na obszar życia społecznego i gospodarczego. Teoria instytucjonalna uznaje je jako zestawy reguł, kierujących zachowaniami jednostek i grup [np. Scott 2007]. Perspektywa
teorii instytucjonalnej jest kluczowa w zrozumieniu, jakie warunki sprzyjają lub utrudniają przedsiębiorczość. Pozwala spojrzeć na zinstytucjonalizowaną rzeczywistość i zidentyfikować legitymizowane działania. Ta zaś legitymizacja jest bardzo ważna dla nowych
przedsięwzięć przy pokonywaniu wady nowości (liability of newness) w porównaniu z organizacjami dojrzałymi, ustabilizowanymi. Legitymizacja i zebranie zasobów są kluczowe w wysiłkach przedsiębiorczych [Lounsbury, Glynn 2001].
Ekonomiści i przedstawiciele nauk politycznych akcentują wpływ instytucji, czyli
uzgodnionych i ustandaryzowanych norm i zasad na zachowania przedsiębiorcze [Aidis
i in. 2008; Veciana, Urbano 2008; Welter 2005]. W ten nurt instytucjonalny wpisuje się podział Northa [1990] na instytucje formalne i nieformalne, uznającego instytucje za „jakąkolwiek formę ograniczeń stworzoną przez człowieka, w celu kształtowania interakcji”.
Podział ten znajduje odzwierciedlenie w wysiłkach badawczych, polegających na wyjaśnieniu, jak wpływają na przedsiębiorczość instytucje formalne [Autio, Acs 2010; Estrin
i in. 2013a; Stephan i in. 2015] oraz instytucje nieformalne [Autio i in. 2013; Stephan i in.
2015]. Prace i wyniki badań w tym obszarze badawczym stanowią istotny wkład w zrozumienie, w jaki sposób kontekst, czyli instytucjonalne konfiguracje, wpływają na przedsiębiorczość i zachowania przedsiębiorcze [Dominiak, Wasilczuk, Starnawska 2016].
Scott [2007], z perspektywy socjologicznej, za instytucje uznaje struktury społeczne, na które składają się kulturowe i poznawcze, normatywne oraz regulacyjne instytu-
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cje, powiązane z odpowiednimi działaniami i zasobami. Założeniem perspektywy socjologicznej jest, że struktury, formy i procesy organizacji są kształtowane w odpowiedzi na otoczenie instytucjonalne, w jakim organizacje są zakorzenione [DiMaggio i Powell 1991; Meyer i Rowan 1977; Scott i Meyer 1983; Zucker 1977] i że przedsiębiorczość
jest procesem zakorzenionym i refleksyjnym. Zatem okazje, wybory czy działania przedsiębiorcze są ograniczane i kształtowane przez otoczenie instytucjonalne. Elementy poznawcze, regulacyjne i normatywne stanowią trzy podstawowe fundamenty socjologicznej teorii instytucjonalnej [DiMaggio, Powell 1991, Scott 2007]. Te fundamenty reprezentują 3 grupy wpływów: regulacyjnego, normatywnego oraz poznawczego, które sprzyjają przetrwaniu i legitymizacji organizacji i praktyk organizacyjnych. Filar regulacyjny dotyczy reguł gry: pochodzących z rządowych regulacji, standardów biznesowych – branżowych. Filar normatywny obejmuje wartości i normy uznawane za oczywiste w społeczeństwie [Scott 2007], określając, w jaki sposób przedsiębiorcy zyskują legitymizację i wsparcie we wdrażaniu działań przedsiębiorczych. Filar poznawczy jest związany z poznawczymi skryptami, schematami i zachowaniami indywidualnych osób, których ocena i akceptacja jest oparta na wiedzy i umiejętnościach. Ramy regulacyjne są
początkiem do rozpoznania okazji przedsiębiorczych, zaś normy, wartości i indywidualne percepcje odgrywają rolę kluczową w rozpoznawaniu tychże okazji. Bruton i inni
[2010] uważają, że zastosowanie różnych perspektyw instytucjonalnych w badaniach
nad przedsiębiorczością ma swoje implikacje z powodu różnych założeń. Badacze, którzy badają przedsiębiorczość z perspektywy socjologicznej [np. Aldrich i Zimmer 1986;
Shapero i Sokol 1982, Steyaert i Katz 2004], podkreślają rolę nie tylko ram regulacyjnych,
ale również norm i wartości społecznych, przekonań i zachowań jednostek jako prowadzących do zmian przedsiębiorczych.
Zastosowanie ram teorii instytucjonalnej w subdyscyplinie przedsiębiorczości zyskuje coraz większe zainteresowanie w literaturze przedmiotu. Należą do nich porównawcze badania przedsiębiorczości, wykorzystujące wspomniane filary Scotta, aby wskazać
profile instytucjonalne poszczególnych krajów i ich wpływ na działania, zachowania czy
postawy przedsiębiorcze, postawy wobec przedsiębiorczości [Busenitz i in. 2000, Manolova i in. 2002, Lim i in. 2010]. Ponadto z racji dużej roli kontekstu i zakorzenienia dla
przedsiębiorców badacze wskazują, jak gospodarki wschodzące [Mair i Marti 2006, Tracey i Philips 2011] oraz transformujące się [Manolova i Yan 2002, Smallbone i in. 2010,
Welter i Smalbone 2008] wpływają na proces przedsiębiorczy. Rynki wschodzące charakteryzujące się niską jakością instytucji i ograniczonymi zasobami, tworzą wiele sposobności dla przedsiębiorców instytucjonalnych [Marti i Mair 2009, Tracey i Philips 2011].
W rozpoznaniu sposobności przedsiębiorczych dużą rolę odgrywają tutaj instytucje nieformalne, czyli wartości, praktyki i normy. Tutaj próżnie instytucjonalne są doskonałymi
okazjami przedsiębiorczymi dla przedsiębiorców, mogących tworzyć „nowe wartości,
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przekonania i normy w strukturach społecznych” [Marti i Mair 2009, Rao i in. 2000]. Takie
konteksty wytwarzają gatunek przedsiębiorców instytucjonalnych.
Brakuje jednak badań, które wykorzystywałyby ramy teoretycznego nowego instytucjonalizmu, zakładającego sprawczość przedsiębiorczości, rozumianej jako przedsiębiorczość instytucjonalna. Suddaby [2011] zwraca uwagę, że teoria instytucjonalna
weszła na dobre do nauk o zarządzaniu i organizacji, jednak perspektywa sprawczości
i wpływu przedsiębiorczości na instytucje pozostaje w znacznym stopniu niezbadana.

Teoria instytucjonalna i przedsiębiorczość instytucjonalna

152

Teoria instytucjonalna (TI) rozwinęła się w obszarze socjologii organizacji, natomiast prace Meyera i Rowana [1997], a później DiMaggio i Powella [1983] przeniosły również jej
założenia w problematykę zarządzania i organizacji. Pozwala ona analizować, w jaki sposób zinstytucjonalizowane praktyki ułatwiają bądź ograniczają działania aktorów i jak ich
własne organizacje wpływają na cechy otoczenia, do którego próbują się dostosować,
również w obszarze badań nad zarządzaniem organizacjami. TI zakłada, że aktorzy są
ograniczeni – uwięzieni w „żelaznych klatkach” i dostosowują się do oczekiwań otoczenia instytucjonalnego, przejmując zachowania i praktyki uznawane za oczywiste, zyskując dzięki temu legitymizację i reprodukując porządek instytucjonalny. TI pozwala odpowiedzieć na pytanie, dlaczego organizacje są podobne do siebie co do sposobu organizacji działania, funkcjonowania, jak niektóre sposoby organizowania są legitymizowane
poprzez dostosowanie do społecznie konstruowanych przekonań i praktyk.
Gdy DiMaggio [1988] zaproponował pojęcie przedsiębiorcy instytucjonalnego, przekonywał, że w otoczeniu zachodzą zmiany nieizomorficzne, a aktorzy sami tworzą nowe
instytucje, zmieniają istniejące, niszczą stare. Prace DiMaggio i Powella [1983] oraz Meyera i Rowana [1977] zapoczątkowały nurt nowego instytucjonalizmu (NI), który wyszedł
poza to, co dzieje się wewnątrz organizacji w stronę zjawisk pojawiających się pomiędzy
poszczególnymi polami organizacyjnymi tychże. NI traktuje instytucje jako współdzielone, zbiorowe założenia i sposoby poznania, które z czasem nabierają konkretnej formy. Artykuł DiMaggio o przedsiębiorczości instytucjonalnej [Batillana i in. 2009] przygotował ścieżkę do kolejnych debat na ten temat. Podobnie o organizacjach pisała Oliver
[1991], obserwując, jak niektóre z nich opierają się naciskom instytucjonalnym i aktywnie angażują w ich zmiany. Przedsiębiorczość instytucjonalna pozwala wyjaśniać, w jaki
sposób zinstytucjonalizowane praktyki pojawiają się po raz pierwszy, gdy przedsiębiorcy instytucjonalni ustanawiają społecznie konstruowane praktyki w nowych obszarach.
Ponadto wyjaśnia, jak stojący na czele organizacji czy same organizacje przyciągają zasoby poprzez rozpoznawanie i zarządzanie społecznymi konstrukcjami: reputacji, legitymizacji. Przedsiębiorcy instytucjonalni wykorzystują zasoby, aby stworzyć nowe instytu-
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cje, przekształcać lub obalać istniejące [Batillana i in. 2009, Di Maggio 1988, Maguire i in.
2004]. Mogą nimi być: jednostki [Batillana 2006, Fligstein 1997, Maguire i in. 2004], zbiorowi aktorzy organizacji [Garud i in. 2002, Greenwood i in. 2002] i ruchy społeczne. Skoro aktorzy są zakorzenieni w swoich polach instytucjonalnych, dostosowują się do instytucji regulacji, normatywnych oczekiwań i norm kulturowo-poznawczych. Te zaś samowzmacniają się. Jak zatem oni się motywują i dzięki czemu są zdolni do tworzenia nowych praktyk, przekonywania innych do ich przejmowania? Na te pytania odpowiada
paradoks sprawczości zakorzenionej (embedded agency) [Holmes 1995], który traktuje
o możliwości dokonywania zmian instytucjonalnych, mimo osadzenia aktorów w określonych konfiguracjach instytucjonalnych.
Warto rozróżnić dwa konteksty, w których pojawia się przedsiębiorczość instytucjonalna. Są to nowopowstające przedsięwzięcia lub działania organizacji o ustabilizowanej pozycji w danym polu instytucjonalnym. W przypadku przedsiębiorczości instytucjonalnej najczęściej mówi się o nowopowstających formach organizacyjnych. Tracey i Philips [2011] proponują typy działań, jakie instytucjonalni przedsiębiorcy stosują,
wdrażając swoje innowacje: instytucjonalny brokering, przekraczanie próżni instytucjonalnych oraz łączenie dystansów instytucjonalnych. Oprócz powyższego nurtu, związanego z powstawaniem nowych form organizacyjnych, przedsiębiorczość instytucjonalna jest wykorzystywana w badaniu ustabilizowanych organizacji. Niniejszy przyczynek
teoretyczny do przedsiębiorczości społecznej zakłada jednak, że zarówno obszar teorii,
jak i praktyki znajduje się jeszcze na początkowym etapie rozwoju, choć badacze wskazują, że praktyka znacznie wyprzedza teorię. Dlatego to właśnie założenia TI, NI, dotyczące nowopowstających form instytucjonalnych, są przedmiotem refleksji w tym tekście.

Przedsiębiorczość społeczna jako przedsiębiorczość
instytucjonalna
Jedną z pierwszych prac dotyczących przedsiębiorczości społecznej i teorii instytucjonalnej była publikacja Darta [2004], który, wykorzystując typologię legitymizacji zaproponowaną przez Suchmana [1995], analizował, który typ legitymizacji jest najbardziej adekwatny dla sytuacji przedsiębiorstw społecznych. Dart jednak dokonał tej analizy w kontekście szkoły definicyjnej „przedsiębiorstwa społecznego” [Dees i Anderson 2006], ograniczając przedsiębiorczość społeczną do jednej formy organizacyjnej, wykluczając inne
formy organizacyjne, które mogą być do niej zakwalifikowane.
Oprócz debat definicyjnych prace nad przedsiębiorczością społeczną powielają początkowe kierunki rozwoju obszaru badawczego przedsiębiorczości: osoby przedsiębiorcy społecznego i jego zachowań, kompetencji i motywacji; oddziaływania przedsiębiorczości społecznej na społeczeństwo i gospodarkę oraz specyficznych uwarunko-
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wań i okoliczności z jakimi mają do czynienia przedsiębiorcy społeczni [Zeyen i Beckman 2011, s. 6]. To w przypadku tego ostatniego nurtu badawczego przydatna może być
perspektywa teorii instytucjonalnej.
Istnieją tutaj dwie konkurujące ze sobą tezy. Teza o pozytywnym wpływie wsparcia
instytucjonalnego na poziom przedsiębiorczości społecznej zakłada, że kraje o większej
aktywności i wsparciu państwa charakteryzują się większym wsparciem dla przedsiębiorczości społecznej i tym samym prowadzą do jej wyższego poziomu [Evans 1996; Korosec i Berman 2006, Zahra, Wright 2011, Stephan i in. 2015]. Druga, konkurencyjna teza
tzw. próżni instytucjonalnej [Dacin i in. 2010, Estrin i in. 2013b, Stephan i in. 2015], odnosi się do środowisk ubogich w zasoby, w których problemy społeczne są bardzo rozpowszechnione. Mair i Marti [2009] wskazują na próżnie instytucjonalne, w których nie ma
instytucji czy ustalonych reguł działania. Można je znaleźć w rozwijających się gospodarkach, wyłaniających się – nowych rynkach. To obszary do zagospodarowania przez
przedsiębiorców instytucjonalnych/społecznych, jako że ci zajmują przestrzenie pomiędzy instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi. Podobnie Townsend i Hart
[2008] przekonują, że przedsiębiorczość społeczna jest zakorzeniona w środowiskach
instytucjonalnie wieloznacznych (institutional ambiguities). Niepewność w nich istniejąca wynika z braku ustabilizowanych rynków, mechanizmów zarządczych, które potrafiłyby zaspokajać potrzeby społeczne. To wszystko wynika z małej aktywności i interwencji państwa, co rodzi większe potrzeby społeczne. Te zaś motywują do przedsiębiorczości społecznej jako sposoby realizacji tych potrzeb. Wobec powyższych tez instytucje
mogą stanowić źródło zasobów potrzebnych w przedsiębiorczości społecznej, ale mogą
również motywować do podejmowania działań przedsiębiorczych w tej sferze.
Przedsiębiorczość instytucjonalna pojawia się, gdy jednostki tak zarządzają zasobami, aby zmienić czy przez kreację, czy kształtowanie struktur, w których funkcjonują [DiMaggio 1988, Dorado 2005, Greenwood i Suddaby 2006, Lawrence 1999]. Przedsięwzięcia z obszaru przedsiębiorczości społecznej wyłaniają się i funkcjonują na skrzyżowaniu różnych sektorów – prywatnego, publicznego, pozarządowego. Funkcjonują
one jako przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, jako organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą albo odpłatną działalność statutową,
niektórzy badacze kwalifikują do nich również organizacje będące we władaniu sektora publicznego. Ich ścieżki instytucjonalizacji są przeróżne i zależą od kontekstu społecznego, instytucjonalnego w różnych krajach i regionach świata. Niezależnie od ich
formy organizacyjno-prawnej i statusu własności realizują cele społeczne przy wykorzystaniu instrumentów ekonomicznych. Z tego powodu działają na skrzyżowaniu konkurencyjnych logik: rynkowej i społecznej. Niejednokrotnie mają one również problem
z określeniem swojej własnej tożsamości, co wynika właśnie ze złożoności formy, dualności celów, sprzeczności oczekiwań instytucjonalnych, pochodzących z logik, wśród
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których powstają i funkcjonują. Zatem formy organizacyjne z obszaru przedsiębiorczości społecznej nie doczekały się pełnej legitymizacji z racji zarówno młodego wieku, ale
też napięć wynikających ze ścierających się logik i niemożności wyłonienia jednego, uniwersalnego modelu czy formy organizacyjnej. Konieczność oscylowania w obszarze paradoksów i wzajemnie wykluczających się logik wymaga poważnej, długodystansowej
instytucjonalnej roboty, z poszanowaniem konkretnych kontekstów instytucjonalnych
poszczególnych warunków ekonomicznych, społecznych.

Uwagi końcowe
Przedsiębiorczość w praktyce i teorii jest najczęściej mierzona w kategoriach wyników
ekonomicznych na poziomie gospodarki i społeczeństwa. Przyjęcie perspektywy instytucjonalnej pozwala na rewizję przedsiębiorczości z kilku powodów. Po pierwsze zmiany instytucjonalne zachodzą powoli, co jest również znamienne dla przedsiębiorczości
społecznej. Przedsiębiorczość społeczna może pełnić również funkcje rzecznicze, zmierzające do zmiany mentalności i sposobu myślenia o istniejących instytucjach, a tym samym prowadzić do instytucjonalizacji zaangażowanej postawy wobec problemów społecznych. Przedsiębiorczość instytucjonalna, jak zauważają Tracey i inni [2011], nie jest
przewidywalna. Tym bardziej właściwa jest długookresowa perspektywa oceny jej efektów. Istnieje również brak obiektywnych instrumentów do dokonania tejże, ponieważ
zachodzi ona na poziomach – mikro, mezo, makro [Tracey i in. 2011] w sferze społecznej, gospodarczej, ale też w sferze poznawczej, normatywnej. W taki więc sposób powinna być analizowana.
Znaczna część wyników działań przedsiębiorczych, w postaci chociażby innowacji,
nie może jedynie dotyczyć innowacji oddziaływających na gospodarkę i społeczeństwo
na dużą skalę. Drugą istotną stronę medalu stanowi „głębokość” innowacji społecznych,
rozumiana jako jakość [Seelos i Mair 2017]. Jest to charakterystyczne dla przedsiębiorczości dążącej do włączenia społecznego i ekonomicznego grup marginalizowanych.
Nie są to działania na dużą skalę, ale skutecznie realizują postawione przed sobą cele
włączające. Przedsiębiorczość instytucjonalna wpisuje się mocno w problemy społeczne, szczególnie grup znajdujących się na nieuprzywilejowanych, zmarginalizowanych
pozycjach, z racji dotychczasowego pomijania ich przez instytucje.
Przedsiębiorczość społeczna jako obszar badań oraz zjawisko społeczne i ekonomiczne może być znacznie lepiej zrozumiana przez pryzmat perspektywy instytucjonalnej. Nicholls [2010] postuluje o refleksyjny izomorfizm, nakłaniający do krytycznego
traktowania tychże zjawisk. Zwraca on szczególną uwagę na rolę kluczowych aktorów
w tymże obszarze oraz ich wpływ na praktykę i badania naukowe. Jego zdaniem [Nicholls 2010] obszar przedsiębiorczości społecznej charakteryzuje się 3 cechami. Z racji
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wczesnego etapu rozwoju tego obszaru wiedzy jego pole w istotnym stopniu jest zdeterminowane przez aktorów wyposażonych w znaczne zasoby, ułatwiające legitymizację wybranych działań. Aktorzy ci tworzą własne dyskursy i własne wartości, co warunkuje sytuację tych nieposiadających władzy, niewyposażonych w zasoby. Można zatem
wnioskować, że badania nad przedsiębiorczością społeczną, powinny również być ukierunkowane na inicjatywy i przedsięwzięcia, które do tej pory nie zyskały rozgłosu i zakorzenienia w systemie społeczno-gospodarczym.
Przedsiębiorczość społeczna jako wyłaniające się zjawisko i młody obszar badawczy
wymaga intensywnych wysiłków badawczych, aby mogła uzyskać legitymizację również wśród inwestorów i polityków.
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Wymiary i kryteria oceny negocjacji
w przedsiębiorstwie
The Dimensions & Criteria of Negotiations Evaluation

Abstract: In the paper the issue of evaluating outcomes of business negotiations is considered. The objective of the paper is to analyze and characterize the dimensions describing those outcomes and criteria to be applied to asses them. In the introduction the general idea of negotiations and the definition of the process of their evaluation are presented. Then the complex methodological framework for that process is suggested. In the core
section of the paper, i.e. within four separate parts the four essential dimensions of negotiations evaluation are characterized as well as the evaluation criteria relevant to those dimensions are listed. In the closing part of the paper the synthesis of discussed issues is placed as
well as the directions of subsequent research on negotiations evaluation are pointed out.
Key words: business negotiations, process of negotiations evaluation, dimensions of negotiations evaluation, criteria of negotiations evaluation.

Wprowadzenie
Podsumowanie negocjacji to trzeci zasadniczy podproces szeroko rozumianego procesu
negocjacji w przedsiębiorstwie (po ich planowaniu i prowadzeniu). Podproces ten obejmuje dwojakiego rodzaju działania: merytoryczne (poniżej nierozważane) – związane
z zawieraniem umowy oraz analityczno-oceniające (omawiane w artykule) – dotyczące
wyników negocjacji [Kozina 2012, ss. 70–71]. Działania drugiego rodzaju są bardzo istotne, gdyż podsumowanie negocjacji – zarówno tych, które zakończyły się powodzeniem,
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jak i tych zakończonych porażką – jest bowiem podstawą długotrwałego sukcesu [Kennedy 1998, s. 213]. Dotyczy to zwłaszcza trudnych i złożonych przedsięwzięć, obejmujących swoim zakresem wiele zagadnień i wymagających podjęcia znacznego ryzyka, takich jak na przykład negocjacje kupna\sprzedaży przedsiębiorstwa, fuzji i przejęć firm,
złożone transakcje handlowe, kredytowe, leasingowe itp.
Pomimo istotnego znaczenia oceny negocjacji nie wypracowano dotąd jej kompleksowej i spójnej koncepcji metodycznej. Jak trafnie zauważa P. Casse [1996, s. 124], „ocena należy do najsłabszych stron wielu negocjatorów. Tak ich pochłania przebieg samych
rozmów, że zapominają o chwili odprężenia, podczas której można by na wszystkie kwestie spojrzeć z pewnego dystansu i być może, zobaczyć jakieś bardziej atrakcyjne możliwości”. W literaturze przedmiotu proponuje się jedynie cząstkowe propozycje rozwiązań i wybiórcze narzędzia oceny, najczęściej w formie list kontrolnych [Casse 1996, ss.
121–131, Fowler 2001, ss. 131–144, Walker, Harris 1995, ss. 131–144].
Artykuł stanowi próbę przynajmniej częściowego wypełnienia wskazanej luki metodologicznej. Celem artykułu jest zatem dokonanie analizy i opracowanie charakterystyki
wymiarów i kryteriów oceny negocjacji. Uwaga będzie skoncentrowana na czterech zasadniczych wymiarach podlegających analizie oraz odpowiednich kryteriach oceny stosowanych w ich ramach. Zostaną one scharakteryzowane w czterech kolejnych punktach stanowiących zasadniczą część artykułu. Najpierw zostanie syntetycznie omówiona proponowana koncepcja metodyczna oceny negocjacji w przedsiębiorstwie1.
W ogólnym znaczeniu negocjacje są interpretowane jako: proces decyzyjny, metoda
kierowania konfliktem i osiągania porozumienia, wzajemna zależność stron oraz proces:
komunikowania się, wymiany i tworzenia wartości [Lewicki, Saunders, Barry et al. 2005,
ss. 17–33, Rządca 2003, ss. 23–47, Kozina 2012, ss. 21–24]. Z punktu widzenia negocjacji
w firmie najistotniejsza jest pierwsza z wymienionych interpretacji. Proces ten w fazie
analizy problemu strony realizują niezależnie, pod kątem ich celów. Następnie dokonują wzajemnych uzgodnień w zakresie dwóch par zbiorów: alternatyw rozwiązań i kryteriów oceny, określonych wstępnie dla każdej ze stron z osobna.
Negocjacje w przedsiębiorstwie wynikają z jego istoty jako szczególnego rodzaju organizacji. Stanowią narzędzie realizacji wszelkiego rodzaju transakcji oraz współdziałania i rozwiązywania konfliktów w ramach różnego typu przedsięwzięć w funkcjonowaniu firmy. Obejmują zarówno te przypadki negocjacyjne, w których stanowi ona środowisko negocjacji, jak i te, dla których jest ich stroną. Negocjacje mogą być bowiem prowadzone pomiędzy interesariuszami wewnętrznymi, np. pracodawcami i pracobiorcami, właścicielami i menedżerami itp. oraz przez reprezentantów firmy z podmiotami zewnętrznymi, np. dostawcami, odbiorcami, kooperantami itp.
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
1
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Koncepcja metodyczna oceny negocjacji
Celem opisu procesu oceny negocjacji w firmie można wykorzystać ogólną koncepcję
metodyczną procesu oceny zaproponowaną przez J. Dziadonia [1986]. Została ona zastosowana dla celów analizy funkcjonalności systemu zarządzania, ale jest na tyle uniwersalna, że może być przydatna również w rozważanym obszarze. W ramach tej koncepcji wyodrębniono sześć etapów postępowania (rys. 1).
Rysunek 1. Proces oceny negocjacji

Źródło: Dziadoń 1986.

Charakterystykę etapów rozważanego procesu przedstawiono w tabeli 1. Należy dodać, iż działania mieszczące się w tym procesie są z zasady realizowane przez każdą ze
stron z osobna. Dokonuje się to co prawda z punktu widzenia ogólnych zasad sztuki prowadzenia negocjacji, ale w subiektywny sposób, tzn. dostosowany do własnych celów
i potrzeb oraz przyjętych standardów, specyficznych dla danej organizacji.
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Należy dodać, iż dla sprawnego zrealizowania powyższych celów niezbędne jest wykonanie szeregu pomocniczych prac o charakterze analitycznym, tzn. trzeba:
·· dokonać precyzyjnej identyfikacji wyników negocjacji, a następnie
·· rozpoznać i dobrać odpowiednie źródła informacji,
·· pozyskać i zinterpretować dane źródłowe o odpowiedniej jakości i wreszcie
·· przeprowadzić ich weryfikację i uporządkowanie.
Trzeba również podkreślić, iż kryteria oceny stanowią najważniejsze narzędzia
sprawnej realizacji omawianej fazy podsumowania negocjacji. Rozważając podaną definicję kryterium z punktu widzenia oceny efektywności negocjacji, należy wskazać na
dwie trudności związane z formułowaniem jej kryteriów.
1. Ocena cech rzeczywiście przysługujących negocjacjom jest bardzo utrudniona,
czy nawet niemożliwa, należy więc skupić się na cechach hipotetycznych i zarazem
subiektywnych.
Tabela 1. Charakterystyka procesu oceny negocjacji w przedsiębiorstwie
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Etapy oceny

Opis działań

Określenie
celu
i przedmiotu
oceny

Należy ustalić, co i pod jakim względem będzie oceniane oraz czemu ta ocena ma
służyć. W procesie negocjacji ocena dotyczy czterech wymiarów i konkretyzujących je charakterystyk (omówionych w kolejnych częściach artykułu). Celem rozważanych działań jest dokonanie identyfikacji i analizy tego procesu, a w szczególności zrealizowanie następujących zamierzeń.
1. Sprawdzenie czy, w jakim zakresie i jakim kosztem zostały osiągnięte założone
cele negocjacji – stanowi to krótkookresowy, doraźny cel oceny.
2. Wyciągnięcie z doświadczeń wniosków odnoszących się do przyszłych negocjacji, co stanowi długofalowy (perspektywiczny) cel oceny, w tym:
– ustalenie jak i w jakim zakresie da się wykorzystać pozytywne efekty, tzn. je powtórzyć i utrwalić;
– wskazanie jak unikać negatywnych efektów, tj. popełnionych błędów.
W efekcie końcowym – usprawnienie procesu negocjacji i umiejętności jego realizacji w przyszłości.

Zestawienie kryteriów
oceny

Ich sformułowanie i uporządkowanie, najlepiej poprzez wyróżnienie kryteriów syntetycznych (odpowiadających wymiarom oceny) oraz adekwatnych do nich kryteriów analitycznych (odnoszących się do parametrów opisujących te wymiary) i elementarnych, wchodzących w ich skład. Ogólnie kryteria oceny stanowią wybrane przez oceniającego cechy przysługujące hipotetycznie lub rzeczywiście badanemu przedmiotowi, których intensywność albo tylko ich występowanie decyduje
o przyznaniu określonej wartości ocenianemu przedmiotowi, tutaj danym negocjacjom (kryteria te są omówione w kolejnych częściach artykułu).

Opracowanie wzorców
oceny

Mają one istotne znaczenie, gdyż posługiwanie się nimi obiektywizuje sąd wartościujący i umożliwia porównanie stanu rzeczywistego ze stanem, jaki być powinien,
tj. pożądanym. Wzorce stanowią bowiem pewne wartości (stany) najlepsze dla poszczególnych kryteriów oceny, stanowiące punkt odniesienia dla określenia występowania lub wyrażenia intensywności danej cechy. Ustalenie wzorców dla negocjacji jest zadaniem niezwykle trudnym, gdyż niełatwo sobie wyobrazić ich idealny przebieg, tj. osiągnięcie najlepszych możliwych ich wyników. Można założyć, iż
wzorce to maksymalne poziomy wartości (stany) negocjowanych kwestii, hipotetycznie możliwe do osiągnięcia.
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Opracowanie
zasad oceny

Wybór sposobu pomiaru (oszacowania) wartości kryteriów oceny negocjacji. Ponadto trzeba dokonać przyporządkowania tym kryteriom odpowiednich stopni
analitycznych. Będą one odzwierciedlać poziomy spełnienia wymagań w zakresie
poszczególnych kryteriów. Należy także ustalić generalną zasadę wyprowadzania
oceny łącznej wraz z nadaniem poszczególnym kryteriom odpowiednich wag.

Dokonanie
oceny

Zrealizowanie pomiarów cząstkowych w odniesieniu do poszczególnych analitycznych kryteriów oceny oraz agregacja wyników w zgodzie z przyjętymi zasadami
wyprowadzania oceny łącznej.

Weryfikacja
oceny

Stwierdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania oraz pośrednio poprawności wyników oceny. Należy się upewnić, czy wszystkie wcześniejsze działania zostały zrealizowane we właściwy sposób, a w przypadku stwierdzenia ewentualnych błędów może być niezbędne powtórne wykonanie niektórych, a może nawet wszystkich spośród wcześniejszych etapów.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Dziadoń 1986.

2. Precyzyjne ustalenie intensywności cech – kryteriów nastręcza trudności z uwagi

na ograniczenia pomiaru, powodowane jakościowym charakterem większości spośród tych cech. Wobec tego należy skupić się na stwierdzeniu samego ich występowania czy przejawiania się, subiektywnie określając stopień tego występowania.

Ocena efektów negocjacji
Pierwszy wymiar oceny negocjacji obejmuje ich efekty (pozytywne i negatywne), w tym
dwie istotne charakterystyki jako kryteria analityczne: cele zrealizowane przez strony negocjacji oraz koszty ich osiągnięcia. Ich rodzaje zestawiono kolejno w tabelach 2 i 3.
Proponuje się następujące kryteria elementarne oceny tych dwóch charakterystyk.
1. Efekty (osiągnięte cele): skuteczność, tj. stopień realizacji celów, zgodność efektów z założeniami, dokładność, trafność i konkretność, rzetelność i zasadność, użyteczność (przydatność) – możliwość wykorzystania, perspektywiczność, wpływ na
efektywność realizowanych zadań, projektów itp. oraz organizacji jako całości.
Tabela 2. Rodzaje celów negocjacji
Kryterium

Rodzaje celów

Przedmiot

Merytoryczne, zwykle materialne, tj. wyrażone w kategoriach finansowych oraz niematerialne (psychologiczne), np. prestiż, zadowolenie, samorealizacja itp.

Relacje między celami

Wspólne (zbieżne, niekonfliktowe), sprzeczne (rozbieżne, konfliktowe)
i różne (odmienne, inne)

Możliwości pomiaru

Mierzalne (wymierne) i niewymierne (niemierzalne)
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Punkt widzenia

Firmy, zespołu negocjacyjnego, negocjatora

Sposób opisu

Formalne (np. ujęte w instrukcji) i nieformalne (ogólne)

Waga (istotność)

Bardzo ważne (kluczowe), mniej istotne (drugorzędne), najmniej ważne
(dodatkowe)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Rządca 2003, Lewicki, Saunders, Barry et al. 2005.

Tabela 3. Rodzaje kosztów negocjacji
Kryterium

Rodzaje

Opis

Zasoby
negocjacji

Osobowe

Związane z udziałem reprezentantów firmy i ich współpracowników.
Obejmują głównie koszty przygotowania się do negocjacji, tj. analizy
sytuacji, tworzenia alternatyw rozwiązań, opracowywanie strategii itp.
oraz dodatkowego przeszkolenia negocjatorów. Ponadto są to nakłady
związane z angażowaniem pracowników sztabowych firmy i zatrudnieniem ekspertów zewnętrznych oraz na przejazdy i pobyt członków zespołu w miejscu prowadzenia negocjacji.

Rzeczowe

Mieszczą się tutaj wydatki na:
pozyskanie (zakup), uporządkowanie, przetworzenie itp. niezbędnych
informacji oraz opracowywanych na ich podstawie analiz, prognoz itp.;
zakup i\lub eksploatację wyposażenia i materiałów pomocniczych, np.
komputerów, samochodów, materiałów biurowych itp., a także przygotowanie miejsca negocjacji, np. wynajęcie pomieszczeń, dowóz wyposażenia i materiałów itd.

Bezpośrednie

Wydatkowane w związku z realizacją konkretnych negocjacji, np. nakład pracy reprezentantów firmy, wykorzystany czas, koszt pozyskania
danych itp.

Pośrednie

Ponoszone niezależnie od konkretnych negocjacji, np. na wcześniejsze
szkolenie pracowników – członków zespołu negocjacyjnego, tworzenie
baz danych, z których pozyskuje się na bieżąco informacje przydatne
w poszczególnych negocjacjach itd.

Związek
z procesem negocjacji

Źródło: opracowanie własne.

2. Koszty ich osiągnięcia: oszczędność, zasadność, adekwatność do faktycznych
potrzeb, efektywność w ścisłym znaczeniu – jako relacja efektów negocjacji do ich
kosztów.

166

Należy podkreślić, iż ocena efektywności negocjacji w wąskim znaczeniu, tzn. jako
relacji wielkości kosztów (nakładów) do przychodów (korzyści) nie jest zadaniem łatwym. Wartości te mogą być jedynie oszacowane w przybliżony sposób. Ponadto, biorąc pod uwagę specyfikę negocjacji, tj. ich celów, zakresu, znaczenia itp. oraz ich podstawową funkcję – jako instrumentu zarządzania organizacją, wyznaczenie wielkości ich
efektów i kosztów może mieścić się w ogólnej wartości oceny danego przedsięwzięcia,
którego realizacji negocjacje służą. Ma to miejsce w typowych (rutynowych) sytuacjach
na poziomie operacyjnym, dotyczących np. sprzedaży lub zakupu produktów. Ocena
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efektywności negocjacji może być także dokonywana odrębnie, co jest uzasadnione
w przypadku nietypowych (złożonych, niepowtarzalnych) negocjacji o znaczeniu strategicznym i dużym „ciężarze gatunkowym”, np. z innymi firmami w procesie fuzji i przejęć
czy inwestorem strategicznym w procesie restrukturyzacji organizacji albo wykonawcą
kluczowej inwestycji, wymagającej poniesienia znacznych nakładów itp. Wreszcie ocena
negocjacji może nie mieć w ogóle zastosowania. Ma to miejsce wtedy, gdy ich wpływ na
efektywność realizowanego przedsięwzięcia jest mało istotny i\lub niemożliwy do określenia. Sposób oceny negocjacji zależy zatem od przewidywanego wpływu negocjacji
na efektywność danego zadania czy projektu, który może być decydujący (rozstrzygający), przeciętny, tj. porównywalny z innymi czynnikami, bądź minimalny (niezauważalny).

Ocena procesu negocjacji
Dla celów oceny uwzględnia się szerokie ujęcie procesu negocjacji (tabela 4), uwzględniające zarówno działania realizowane „przy stole negocjacyjnym” (negocjacje właściwe),
jak i czynności wykonywane „poza stołem” – przygotowawcze i oceniające, tj. przed i po
negocjacjach [Watkins 2005, s. 215].
Tabela 4. Proces negocjacji
Podprocesy i fazy

Cele poszczególnych podprocesów i faz

I. Planowanie negocjacji

Zapewnienie warunków do prowadzenia negocjacji

1. Identyfikacja i analiza
przednegocjacyjna

Stworzenie wyczerpującej charakterystyki sytuacji negocjacyjnej
i jej kontekstu, stanowiącej podstawę realizacji kolejnych dwóch
faz

2. Ustalenie zakresu
i strategii negocjacji

Kształtowanie sytuacji negocjacyjnej poprzez określenie najważniejszych kwestii merytorycznych oraz dobór narzędzi realizacji
przyjętych celów

3. Planowanie operacyjne negocjacji

Stworzenie realnych możliwości do prowadzenia negocjacji poprzez analizę, pozyskanie i alokację właściwych zasobów oraz przygotowanie dokumentacji planistycznej

II. Prowadzenie negocjacji

Doprowadzenie do rozstrzygnięcia negocjacji zgodnie z przyjętym planem

1. Rozpoczynanie (otwarcie)
negocjacji (faza wstępna)

Nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami, sprecyzowanie zakresu
negocjacji i prezentacja stanowisk oraz stworzenie sprzyjającego
klimatu negocjacji

2. Negocjacje właściwe
(faza środkowa)

Interaktywna, bezpośrednia realizacja planu negocjacji poprzez
wzajemne posunięcia stron celem rozwiązania omawianych problemów

167

Andrzej Kozina

3. Zamykanie negocjacji
(faza końcowa)

Dochodzenie do porozumienia, tj. przyjęcie ostatecznych rozstrzygnięć merytorycznych, czyli znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego strony negocjacji

III. Podsumowanie negocjacji

Osiągnięcie porozumienia i ocena procesu negocjacji (pomyślne
ich zakończenie)

1. Zawieranie umowy
(działania merytoryczne)

Formalne zatwierdzenie (w postaci umowy) i efektywne wdrożenie
ostatecznych uzgodnień

2. Ocena negocjacji (działania
analityczne)

Dokonanie oceny procesu negocjacji, tj. sprawdzenie czy zostały
zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki

Źródło: opracowanie własne.

Rozważając podejście procesowe do negocjacji z punktu widzenia celów organizacji,
zasadne jest używanie przy ich definiowaniu sformułowania w liczbie mnogiej, tzn. mówienie o „procesach negocjacji”. Przedmiotem opisu i analizy mogą być bowiem:
1. ogólny (kompleksowy, całościowy) proces negocjacji (meta proces);
2. sub-, czy podprocesy tego procesu, tj. planowanie, prowadzenie i podsumowanie negocjacji, a następnie i ich elementy składowe (fazy, etapy), np. analiza przednegocjacyjna czy nawet poszczególne czynności, np. opis środowiska negocjacji;
3. procesy cząstkowe, dotyczące poszczególnych sytuacji negocjacyjnych (rodzajów, typów negocjacji), np. handlowych, kredytowych itp.
Zgodnie z założeniami podejścia procesowego negocjacje w organizacji mają charakter procesów pomocniczych (wspomagających) dla podstawowych, związanych z realizacją zadań, przedsięwzięć, projektów itp., których negocjacje dotyczą.
Ocena procesu negocjacji obejmuje kryteria zestawione w tabeli 5.
Tabela 5. Kryteria oceny procesu negocjacji
Parametry – kryteria analityczne

Kryteria elementarne, konkretyzujące analityczne:

1. Sekwencja realizowanych działań
i posunięć stron:

adekwatność do celów i strategii negocjacji, zasadność, zupełność (kompletność), spójność (komplementarność) i rozłączność, dokładność i rzetelność

2. Zachowania negocjatorów:

samokontrola, opanowanie, stanowczość i zdecydowanie,
otwartość (oraz inne kryteria oparte na wymaganiach kompetencyjnych)
sprawność, w tym: otwartość, jasność, jednoznaczność i zrozumiałość przekazu, adekwatność do podejmowanych celów i sposobów działań

3. Komunikacja interpersonalna:

4. Relacje między stronami i klimat
negocjacji:
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stopień (intensywność) i kierunek wpływu na przebieg
i efekty negocjacji (pozytywny – negatywny)

Wymiary i kryteria oceny negocjacji w przedsiębiorstwie

Szczególną rolę pełnią relacje między partnerami negocjacji. Należy je bowiem
oceniać nie tylko z punktu widzenia rozważanych zagadnień merytorycznych, ale także w kontekście obecnych i przyszłych stosunków z drugą stroną. Obie te kwestie trzeba traktować jako związane ze sobą i zarazem rozłączne. Z jednej strony rozwiązywanie problemów merytorycznych i kształtowanie relacji może korzystnie wpływać na siebie nawzajem. Dane negocjacje mogą i\lub powinny być jedynie etapem długofalowej
współpracy czy partnerstwa strategicznego. Z drugiej strony obie kwestie należy traktować rozłącznie, gdyż efektywne rozwiązanie jednej z nich nie powinno mieć negatywnego wpływu na drugą. Niewskazana jest więc akceptacja niekorzystnego porozumienia za cenę utrzymania pozytywnych relacji z partnerem bądź też pogorszenie wzajemnych stosunków poprzez dążenie do uzyskania doraźnych korzyści jego kosztem. Ponadto każde negocjacje wymagają oceny znaczenia obu kwestii z punktu widzenia celów firmy i danego zadania czy projektu.

Ocena narzędzi negocjacji
Narzędzia negocjacji podlegające ocenie uwzględniają z jednej strony przyjęte i realizowane przez strony strategie prowadzenia negocjacji i style negocjacyjne, a z drugiej narzędzia szczegółowe, konkretyzujące te strategie i style. Narzędzia te scharakteryzowano
w tabeli 6. Są one rozważane w kontekście stopnia rozpoznania danej sytuacji oraz założeń co do przebiegu negocjacji przyjmowanych w procesie ich planowania.
Tabela 6. Charakterystyka narzędzi negocjacji
Rodzaje

Interpretacja

Strategia negocjacji

Jest to „ogólny plan zmierzający do realizacji celów i ciąg wydarzeń prowadzących do ich urzeczywistnienia” [Lewicki, Saunders, Barry et al. 2005, s. 48]
lub „zaplanowana sekwencja działań definiująca podejście do negocjacji”
[Negocjacje… 2003, s. 215]. Wyznacza zalecany sposób postępowania w negocjacjach, w formie syntetycznych reguł (wskazań) ich prowadzenia i\lub
założeń co do ich pożądanego przebiegu. Jest skoncentrowana na realizacji długofalowych celów i interesów oraz „powinna być zbieżna w większości wypadków ze strategią organizacji, na rzecz której działają negocjatorzy”
[Kowalczyk 2001, s. 24].
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Styl negocjacyjny

Stanowi ogólny sposób prowadzenia negocjacji, który może być rozumiany
dwojako.
1. Styl dominujący – preferowany styl poznawczy. Odzwierciedla on nastawienie danej osoby do konfliktu i najczęściej wybierany przez nią sposób zachowania, determinowany jej potrzebami, zdolnościami i percepcją.
2. Styl trzymany w zanadrzu jest zamierzoną strategią, nabytą w drodze doświadczenia lub szkolenia i stosowaną wtedy, gdy styl dominujący okaże się
mało skuteczny w rozwiązywaniu danej sytuacji konfliktowej [Błaut 1995, s.
6].
Zależy z jednej strony od specyfiki danej sytuacji – problemu, celów, partnera itp., a z drugiej od indywidualnych cech negocjatora.

Oferty (propozycje)
dla drugiej strony
(i kontroferty do jej
propozycji)

Najważniejsze narzędzia sterowania przebiegiem rozmowy. Zawierają w sobie sugestie rozwiązań rozważanych problemów. One są „motorem negocjacji, a nie argumenty i uzasadnienia, (...) kto składa propozycje, ten ma kontrolę nad przebiegiem rozmów” [Nęcki 2000, s. 194]. Oferta to „jedyna rzecz, którą można negocjować” [Kennedy 1998, s. 197].

Argumenty (i kontrargumenty wobec
partnera)

Mają znaczenie pomocnicze wobec ofert, wspierają je poprzez przekazanie
stosownych zachęt, uzasadnień i wyjaśnień. Przekonywanie to „najbardziej
powszechna forma rozmowy w obliczu problemów” [Kennedy 1998, s. 183].

Pytania do partnera

Są „oknami, pozwalającymi nam zajrzeć do czyjegoś umysłu” i „poważną bronią podczas negocjacji” [Nierenberg 1994, ss. 121,123]. „Najlepszym sposobem na uzyskanie porozumienia jest zadanie dobrego pytania” [Mastenbroek 1996, s. 125].

Zasady i techniki
negocjacyjne

Specyficzne sposoby postępowania w negocjacjach, sprawdzone, tj. oparte na doświadczeniach. Uporządkowane w oparciu o dwa kryteria: specyfikę trzech etapów prowadzenia negocjacji i charakter tych narzędzi, tj. wyróżnienie ich dwóch kategorii.
1. Nastawionych na współdziałanie (kooperacyjnych), o przewadze działań
integrujących i zgodnych z zasadami fair play, dążących do wzajemnie korzystnych rozwiązań.
2. Zorientowanych na współzawodnictwo (konfrontacyjnych) – dążących do
uzyskania jednostronnych ustępstw partnera, realizacji wyłącznie własnych
celów, niekiedy za wszelką cenę, poprzez presję, groźby i manipulacje.

Źródło: opracowanie własne.

Strategia i styl prowadzenia negocjacji jako parametr – kryterium analityczne podlega ocenie ze względu na następujące kryteria elementarne: adekwatność do konkretnych negocjacji – ich zakresu, celów, uwarunkowań itp., skuteczność, elastyczność i użyteczność.
Z kolei kryteria elementarne składające się na kryterium analityczne – szczegółowe
narzędzia negocjacji stanowią: adekwatność do strategii negocjacyjnej oraz skuteczność, trafność i sugestywność, kompletność, elastyczność, wszechstronność i rzetelność.

Ocena zasobów i środowiska negocjacji
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Najważniejsze znaczenie mają zasoby ludzkie, czyli po pierwsze interesariusze wewnętrzni uczestniczący w negocjacjach wewnątrzorganizacyjnych (rada nadzorcza i zarząd firmy, menedżerowie i pracownicy wykonawczy, pracodawcy i pracobiorcy czy ich repre-
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zentanci itp.), a po drugie zewnętrzne grupy interesu jako partnerzy firmy (dostawcy, odbiorcy, inwestorzy, sojusznicy itp.). Bierze się pod uwagę z jednej strony indywidualnych
jej reprezentantów w negocjacjach, a z drugiej zespoły negocjacyjne. Istotne jest także
uwzględnienie jednostek sztabowych, wspomagających działania negocjatorów, tj. zbierających i analizujących dane, sporządzających niezbędne analizy, wypracowujących warianty rozwiązań itd., a także menedżerów nadzorujących procesy negocjacyjne. Przy
ocenie zasobów ludzkich negocjacji analizuje się także ich kompetencje, tj. wiedzę, doświadczenie, umiejętności i zdolności oraz cechy charakteru. Rozważa się zarówno przygotowanie i potencjał negocjatorów, jak i ich współdziałanie i kierowanie ich zespołem.
Jeśli chodzi o zasoby informacyjne, to w procesie oceny negocjacji bierze się pod
uwagę szereg danych charakteryzujących zarówno negocjatora i jego partnera (partnerów), jak i kontekst negocjacji oraz uwarunkowania ich otoczenia bliższego i dalszego.
Ponadto zakres oceny powinien obejmować trzy istotne zbiory informacji. Po pierwsze
charakteryzujące zakończone, konkretne negocjacje, dotyczące specyficznej transakcji.
Po drugie oceniające implikacje dla przyszłych wzajemnych relacji pomiędzy partnerami. Po trzecie, wskazujące potencjalne możliwości realizacji celów w szerszym środowisku negocjacyjnym, tj. z innymi partnerami negocjacji w przyszłości.
Zasoby rzeczowe i finansowe niezbędne do prowadzenia negocjacji mają zwykle
mniejsze znaczenie, z wyjątkiem negocjacji o znaczeniu strategicznym (o czym wspomniano wyżej). Niekiedy ważną rolę odgrywa także organizacja przestrzeni negocjacyjnej, a zwłaszcza miejsce ich odbywania, uważane przez niektórych negocjatorów jako
stymulator siły przetargowej, tj. własny teren jako czynnik ją wzmacniający. Wreszcie,
kwestia czasu negocjacji sprowadza się do jego właściwego zaplanowania, racjonalnego wykorzystania i analizy wykorzystania, pod kątem eliminacji lub ograniczania jego
ewentualnych strat.
Przy ocenie rozważanego wymiaru negocjacji stosuje się kryteria ujęte w tabeli 7.

Zakończenie
Reasumując, z uwagi na wyłącznie teoretyczny charakter proponowanej autorskiej koncepcji opisu wymiarów i kryteriów oceny negocjacji, co czyni ją czysto hipotetyczną, nie
można stwierdzić, czy i ewentualnie w jakim stopniu stanowi ona użyteczne narzędzie
identyfikacji i analizy praktycznych przypadków negocjacyjnych. Można jedynie podkreślić, iż charakteryzuje ją uniwersalność i wielkowymiarowość podejścia. Dotyczy bowiem
wszelkiego rodzaju negocjacji gospodarczych oraz uwzględnia wszystkie istotne aspekty ich opisu i analizy, tj. ich uwarunkowania, specyficzne cechy, poszczególne rodzaje,
w tym uczestników, zakres i cele.
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Tabela 7. Kryteria oceny zasobów i fizycznego środowiska negocjacji
Parametry – kryteria analityczne:

Kryteria elementarne, konkretyzujące analityczne:

1. Przygotowanie i potencjał negocjatorów oraz ich wkład
w wynik końcowy

adekwatność doboru osób do sytuacji negocjacyjnej, dostosowanie ich liczby i kompetencji do jej specyfiki, zakres i stopień
przygotowania, wydajność i staranność, aktywność i kreatywność, wiarygodność i uczciwość, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie (oraz inne kryteria, oparte na wymaganiach kompetencyjnych)

2. Współdziałanie i kierowanie
zespołem negocjacyjnym

właściwy dobór oraz sprawność mechanizmów i środków koordynacji, ich adekwatność do celów i zadań, zdolność i sprawność kierowania, obiektywizm, przejrzystość i rzetelność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie (oraz inne kryteria, oparte na
wymaganiach kompetencyjnych)

3. Zasoby rzeczowe i finansowe

produktywność i oszczędność, użyteczność, zasadność i rzetelność

4. Wykorzystane informacje

jakość (użyteczność) danych, w tym: istotność i selektywność,
rzetelność i wiarygodność, adresowalność i porównywalność,
odpowiednia forma i stopień szczegółowości, terminowość
i czas dostarczania, możliwość kontroli i weryfikacji itp.
funkcjonalność, ergonomiczność, użyteczność, przydatność,
kompletność wyposażenia – adekwatność do potrzeb

5. Miejsce negocjacji i organizacji
przestrzeni
6. Wykorzystanie czasu

produktywność, oszczędność, zasadność, adekwatność do specyfiki, a zwłaszcza celów i zakresu negocjacji, realizowanych zadań i działań

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto przedstawiona koncepcja nie jest zamkniętą całością. Nie stanowi ostatecznej propozycji opisu wymiarów i kryteriów oceny negocjacji. Odzwierciedla aktualny,
pośredni stan prac badawczych, realizowanych obecnie przez autora. W kolejnych etapach tych prac nastąpi niezbędne jej rozwinięcie i uszczegółowienie, zwłaszcza pod kątem konkretyzacji podstawowych kategorii, w szczególności precyzowania kryteriów
oceny oraz doskonalenia zasad i narzędzi ich pomiaru. Przewidywana jest także empiryczna weryfikacja proponowanej koncepcji w badaniach porównawczych w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych. Badania te będą dotyczyć zarówno powtarzalnych, rutynowych negocjacji operacyjnych, jak i bezprecedensowych, o znaczeniu strategicznym.
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Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i krajach
UE – analiza retrospektywna i porównawcza
Barriers to Entrepreneurship – Retrospective Analysis
and Comparison with Other European Countries

Abstract: Poland has been promoting in the world statistics for more than a dozen years in
terms of business conditions and entrepreneurship. However, Polish entrepreneurs in their
opinions do not confirm this. The retrospective assessment of barriers to entrepreneurship
is constantly pointing to similar causes, and Polish entrepreneurs have poorly assessed business conditions which, in their opinion, have not improved for several years. The catalog
of the most important barriers is different from that indicated by entrepreneurs in Europe.
Polish entrepreneurs, constantly from the beginning of transformation processes, are the
main barriers to legal and administrative solutions, including taxation. On the other hand,
Polish entrepreneurs show one of the highest indicators of their willingness to start a business and recognize that this is the best way to pursue a career. Polish entrepreneurs also
have strong assets. They are confident of the skills they have, a high level of optimism, a tendency towards risk and willingness to use the higher risk in Europe. This makes young Polish
entrepreneurship a special opportunity for the development of the Polish economy and its
broader integration into international markets.
Key words: entrepreneurship, barriers, business, entrepreneurs
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Wprowadzenie
W procesie transformacji systemowej kraje byłego bloku wschodniego, obok właściwych
krajom Europy Zachodniej barier rozwoju przedsiębiorczości, musiały pokonać przeszkody charakterystyczne dla ich sytuacji polityczno-gospodarczej. Mogło to nastąpić
poprzez reprywatyzację istniejących firm państwowych lub w wyniku promocji przedsiębiorczości i zwiększania liczby nowych podmiotów gospodarczych. Szybko okazało
się, że skutki prywatyzacji dużych firm państwowych są niezadowalające. Znaczna cześć
tych firm, mimo prywatyzacji, nie dostosowała wystarczająco szybko starych struktur do
potrzeb liberalnego rynku i upadła. Równie szybko przekonano się, że postawienie na
mikro i małą przedsiębiorczość przynosi większe efekty, gdyż takie firmy rozwijają się
zdecydowanie szybciej. Polityka wspierania rozwoju przedsiębiorczości ma obecnie charakter globalny. Inicjatywy w tym zakresie podejmowane są przez samorządy lokalne,
w ramach rozwoju przedsiębiorczości regionalnej, oraz przez poszczególne kraje. Realizowane są również na poziomie prawodawstwa europejskiego. Celem niniejszego artykułu jest ocena retrospektywna zmian w tym okresie, w zakresie opinii przedsiębiorców dotyczących najistotniejszych przeszkód w podejmowaniu i prowadzeniu działalności, oraz dokonanie analizy porównawczej z podobnymi badaniami, w innych krajach
Europy, w celu wskazania, czy i w jakim zakresie różnią się te bariery w innych gospodarkach oraz czy są one również postrzegane w podobnym stopniu przez polskie środowisko przedsiębiorców.

„Duch przedsiębiorczości” w Europie
Badania wskazują na to, że Europejczycy nie mają ”ducha przedsiębiorczości” [Debating Europe 2017]. Jedynie 37% ankietowanych chciałoby mieć własną firmę. To istotnie mniej niż w USA i w Chinach, gdzie taką wolę wykazuje 51% respondentów. Pomimo tego, większość państw członkowskich UE ma znacznie większy udział samozatrudnienia niż Stany Zjednoczone, a mikro i małe przedsiębiorstwa stanowią znacznie większy udział w ogólnym zatrudnieniu1. W USA jedynie 6% populacji dorosłych pracuje na
własny rachunek. Z drugiej strony małe firmy w USA rozwijają się szybciej niż firmy średnie i duże. Na plan pierwszy w procesie wspierania rozwoju małych firm wysuwa się tam
mocny, jednolity rynek, inwestowanie w badania i rozwój, wsparcie technologiczne oraz
jeden z najbardziej rozwiniętych rynków (venture capital) na świecie. To decyduje o innowacyjności i mocnej pozycji small businessu. Inna jest również w USA niż w krajach UE
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1
Poziom samozatrudnienia w krajach UE jest wewnętrznie zróżnicowany. Są kraje o poziomie samozatrudnienia wyższym niż 16% (Grecja, Włochy, Polska, Czechy) oraz o poziomie poniżej 3,5% (Dania, Luksemburg,
Austria, Niemcy).
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i porównawcza

struktura powodów powstrzymujących przed zakładaniem własnej działalności gospodarczej. Aż 38% potencjalnych przedsiębiorców boi się tam bankructwa (w krajach UE
– odpowiednio 5%), 4% brakuje pomysłu na działalność (w UE – 7) i jedynie 2% powołuje się na bariery administracyjne (w UE – jest to 4% populacji). Te same badania próbują
dać odpowiedź na pytania o czynniki zniechęcające do rozpoczęcia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, co zaprezentowano w dalszej części opracowania.

Swoboda przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów UE
Realizując cel publikacji, należy rozpocząć od analizy oficjalnych klasyfikacji Polski w zakresie postrzegania poziomu swobody przedsiębiorczości (tym samym poziomu barier)
i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy pokrywa się to z opiniami prezentowanymi przez
polskich przedsiębiorców. W tym celu dokonano analizy trzech, jak przyjęto, najważniejszych źródeł takich informacji2. Poziom swobody przedsiębiorczości prezentują wykresy nr 1 i 2.
Wykres 1. Poziom swobody przedsiębiorczości wg Heritage Foundation

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Raportów Heritage Foundation za wybrane lata 1995–2017.

Są nimi coroczne badania: Heritage Foundation wraz z Wall Street Journal, World Bank Group w projekcie Doing Business oraz raporty Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

2
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Wykres 2. Swoboda przedsiębiorczości wg Doing Business

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Raportów Doing Businness za wybrane lata 2000–2017.

Prezentowane zmiany są na pewno powodem do dumy. W zakresie pomiaru swobody przedsiębiorczości Polska osiągnęła poziom równy średniej w krajach UE i awansowała z 70 pozycji w 2000 r. do 24 w 2017 r. Niestety analiza szczegółowa danych nie
pozwala na bezkrytyczne uznanie takiego postępu. Zmiany w poszczególnych elementach konstruujących klasyfikacje nie są już tak zadowalające. Polska w ostatnich latach
zyskiwała na zmianach składników, które określają warunki makroekonomiczne, a traciła na elementach kształtujących obszar mikroekonomiczny, czyli ten, którym najbardziej
zainteresowani są przedsiębiorcy. Dla przykładu: w kategorii „zakładanie firmy” w 2016
r. Polska klasyfikowana była na 85 miejscu a w 2017 r. spadła na 107 pozycję. Podobny
w skali spadek nastąpił w kategorii „płacenie podatków”, w którym zanotowaliśmy spadek w klasyfikacji o 11 pozycji3. Również o 7 miejsc przesunęliśmy się w dół w kategorii „ochrona inwestorów”. W ocenie porównawczej warunków realizacji przedsiębiorczości należy w pierwszej kolejności odnieść się do danych oceniających Polskę „z zewnątrz” i następnie skonfrontować je z opiniami naszych przedsiębiorców. W tym celu
wykorzystano dane pozyskane w ramach realizacji największego międzynarodowego
projektu badania przedsiębiorczości oraz rozpowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości – GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Porównanie danych uzyskanych dla środowiska polskich przedsiębiorców oraz średnie w Europie prezentuje wykres 3.

Obsługa podatków zajmuje polskiemu przedsiębiorcy rocznie 271 godzin. Wypełnia on przeciętnie 7 różnych
obowiązków podatkowych.
3
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Wykres 3. Podstawowe parametry oceniające predyspozycje przedsiębiorcze (dane
2017 r. – procent badanej populacji, potwierdzającej dany parametr oceny)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Global Entrepreneurship Monitor, 2017.

Przedsiębiorcy w Polsce, w większym stopniu niż pokazuje średnia europejska, postrzegają wysoki status przedsiębiorcy (chociaż, jak później wskazano, społeczne uznanie statusu przedsiębiorcy jest zdecydowanie niższe) oraz to, że przedsiębiorczość jest
dobrą drogą kariery. Mają oni zdecydowanie lepsze zdanie o posiadanych umiejętnościach, niezbędnych dla rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednak cechują się istotnie większą obawą przed jej rozpoczęciem. Obawa przed niepowodzeniem w Polsce jest
szczególnie wysoka, nie tylko w porównaniu z populacją europejskich przedsiębiorców,
ale również z potencjalnymi przedsiębiorcami z innych krajów (w tej klasyfikacji Polska
zajmuje 8 pozycje na 73 badane kraje). Zdecydowanie większa, niż średnio w Europie,
jest liczba osób chcących podjąć w najbliższych 3 latach działalność gospodarczą. Polska również wysoko oceniana jest w aspekcie ramowych warunków rozwoju przedsiębiorczości, co przedstawione zostało na wykresie nr 4. Klasyfikacja sporządzona została
przy użyciu skali Likerta (od 1 do 9).
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Wykres 4. Ocena podstawowych warunków rozwoju przedsiębiorczości w 2017 r. (porównanie Polska–Europa)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Global Entrepreneurship Monitor, 2017.

Warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w porównaniu z pozostałymi krajami
Europy, oceniane są jako korzystniejsze w zakresie: finansowania działalności, polityki
rządu oraz istniejącej infrastruktury technicznej. Gorzej wypadamy w ocenie aspektów
podatkowych, biurokracji, edukacji, norm kulturowych i społecznych. W 2017 r. badania
GEM szczególną uwagę zwróciły na pozytywny związek między edukacją przedsiębiorczości a zachowaniem przedsiębiorców. Właściwa edukacja przedsiębiorczości jest kluczowa, również w aspekcie właściwej oceny powodów niepowodzeń gospodarczych.
W krajach, w których wskaźnik przedsiębiorczości rośnie, niepowodzenie jest postrzegane jako część procesu i nie stanowi powodu do zaniechania kolejnych działań. Może stanowić inspirację do kolejnego podjęcia działalności, w oparciu o już zdobyte doświadczenie, również to negatywne. Zwrócono również uwagę na konieczność wprowadzenia nowych modeli finansowania, połączonych z system szkoleń i monitorowania przedsiębiorców oraz włączenie do takich programów ulg podatkowych, wykorzystując stymulacyjne funkcje podatków.

Podstawowe bariery rozwoju przedsiębiorczości w krajach UE
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Zjawisko samozatrudnienia, bezpośrednio utożsamianego z rozwojem przedsiębiorczości, powszechne jest w krajach Unii Europejskiej od wielu lat, a jego udział w ogólnej licz-
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bie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób aktywnych zawodowo intensywnie rośnie. W Polsce co piąta pracująca osoba realizuje to na własny rachunek. W krajach Unii Europejskiej wskaźnik udziału samozatrudnienia w ogólnej liczbie zatrudnionych jest bardzo zróżnicowany i wynosi od 9% w Austrii do 30% w Grecji. Kryteria
rozwoju przedsiębiorczości w poszczególnych krajach są bardzo różne, podobnie jak różne są wskazywane przez przedsiębiorców bariery. Na aktywność przedsiębiorczą wpływa również cykl koniunkturalny, determinowany czynnikiem „pull factor”, co oznacza, że
silna gospodarka „pociąga” za sobą samozatrudnionych do zatrudnienia. W przeciwieństwie do tego negatywny rozwój rynku pracy działa jako „czynnik popychający” kierujących ludzi do samozatrudnienia [KfW Research 2013b]. 67% ankietowanych w krajach UE
nie ma zamiaru w najbliższych latach zakładać działalności gospodarczej, a 30% jest na
to zdecydowanych. Dla 62% powodem chęci założenia własnej działalności jest osobista
niezależność, dla 30% swoboda wyboru miejsca i sposobu pracy, a dla 16% spodziewany
większy dochód [Debating Europe 2017].
Pomimo deklarowanego wysokiego statusu przedsiębiorcy oraz wyboru przedsiębiorczości jako właściwej drogi kariery 40% ankietowanych wyraża strach przed jej rozpoczęciem.
Wykres 5. Podstawowe parametry określające warunki do realizacji przedsiębiorczości w krajach UE

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Debating Europe, 2017.

W poszczególnych krajach europejskich postrzega się powody, dla których zakłada się przedsiębiorstwa, w sposób bardzo zróżnicowany. Przedsiębiorczość, jako dobrą
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drogę do kariery postrzega 78% Holendrów i tylko 39% Szwajcarów (62% Polaków). Najwyżej status przedsiębiorcy oceniają Hiszpanie i Niemcy – 83% ankietowanych, a najniżej Finowie – 41% ankietowanych. Co ciekawe, nisko oceniają ten status obywatele Wielkiej Brytanii (56% ankietowanych), co nie odpowiada najwyższej w UE w ostatnich 2 latach dynamice wzrostu samozatrudnionych (zapewne w dużym stopniu wpływ mają
na to imigranci otwierający własne mikroprzedsiębiorstwa) [Debating Europe 2017]. Interesujące jest porównanie deklaracji składanych przez potencjalnych przedsiębiorców
z powodami rezygnacji z jej prowadzenia. 21% potencjalnych przedsiębiorców jako podstawowy powód zniechęcający do rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazuje brak
kapitału, przy czym dla 50% to powód rezygnacji. Przewidywane trudności administracyjne są przyczyną niepodejmowania działań przedsiębiorczych jedynie dla 4% ankietowanych, a z tego powodu rezygnuje z działalności już blisko 9% przedsiębiorców. Z drugiej strony na przeszkody administracyjne wskazuje 72% ankietowanych. Wyniki tych
badań prezentują wykresy nr 6 i 7.
Wykres 6. Powody zniechęcające do rozpoczynania działalności

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Debating Europe, 2017.
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Wykres 7. Podstawowe bariery ograniczające przedsiębiorczość

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Debating Europe, 2017.

Zróżnicowane są powody zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej
w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi. W Polsce zdecydowanie mniejszy
odsetek podmiotów kończy działalność z powodu nierentowności, a trzykrotnie mniej
sprzedając swoją firmę. Mniej ważnym powodem rezygnacji z działalności, co może zaskakiwać, są bariery biurokratyczne.
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Wykres 8. Powody rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej w krajach europejskich i w Polsce

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Global Entrepreneurship Monitor, 2017.
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Istotnie rożnie zgłaszane są bariery w rozwoju przedsiębiorczości, w zależności od regionu Europy. Przedsiębiorcy krajów Zachodniej Europy jako główne wskazują: ograniczenia kapitałowe i te o charakterze makroekonomicznym. Przyznają się również często
do braku własnych umiejętności. W Polsce tradycyjnie już wymienianą barierą są podatki i przepisy prawa, rzadko natomiast przedsiębiorcy przyznają się do braku kwalifikacji. Z kolei w innych krajach Europy Środkowej i Europy Wschodniej, jako najpoważniejsza przeszkoda instytucjonalna wymieniana jest bariera braku wsparcia ze strony państwa [Bartlett, Batgeman i Vehorec 2012]. Obok niej wymieniane są: bariery finansowe,
społeczne, opodatkowanie, przepisy administracyjne, przepisy prawa pracy. W tych krajach bariery rozwoju przedsiębiorczości można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich,
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którą można określić jako „standardową” lub „barierą wejścia”, związana jest z czynnikami makroekonomicznymi. Grupa druga, to „bariera specyficzna” związana z procesami
transformacji, dokonywanymi w krajach postkomunistycznych.
Oprócz najczęściej wymienianych barier formalnych, w rozwoju przedsiębiorczości
często podkreśla się również wpływ innych czynników o charakterze demograficznym
czy socjologicznym [KfW Research 2013a]. Badania wskazują, że mężczyźni są bardziej
skłonni podejmować działalność gospodarczą, wyższy poziom edukacji ma pozytywny wpływ na te procesy, a na poziom przedsiębiorczości w UE ma wpływ również poziom imigracji.

Działania UE w zakresie znoszenia barier w rozwoju
przedsiębiorczości
Pozostawienie wyłącznego prawa do jurysdykcji, w zakresie warunków prowadzenia
działalności gospodarczej poszczególnym krajom członkowskim, uniemożliwiłoby wdrożenie koncepcji europejskiej swobody przedsiębiorczości. Jednak skoro w UE ograniczone są prawa do narzucania poszczególnym członkom Unii rozwiązań o charakterze materialno-prawnym, należało podnajmować działania znoszące bariery. Fundamenty dla
tych działań znalazły się w postanowieniach traktatu – prawo przedsiębiorczości [Traktat ustanawiający EWG 1962]. Polityka znoszenia barier oraz wspierania tych podmiotów
w Unii Europejskiej rozpoczęła się już w latach osiemdziesiątych. Najważniejszymi aktami prawnymi w tym zakresie były: Nowy instrument wspólnotowy (NIW), Program działania dla MŚP oraz utworzenie w 1987 r. tzw. zespołu „BEST”. W uzupełnieniu tego programu
Komisja Europejska przedstawiła w 1989 r. Plan działania na rzecz przedsiębiorczości i konkurencyjności, na podstawie którego kraje członkowskie uzyskały całkowitą swobodę stosowania środków i narzędzi prowadzących do stworzenia warunków bardziej sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Kontynuację działań wspierających przedsiębiorczość stanowił Drugi program na rzecz MŚP, realizowany w latach 1993–1996, a w latach
1997–2000 podstawę działań UE dla sektora drobnych firm stanowił kolejny – Trzeci program dla MŚP. Nie wdając się w szczegółowe rozwiązania, należy stwierdzić, że działania
te można podzielić na dwie podstawowe grupy:
·· znoszenie barier administracyjnych (ograniczanie biurokracji, usprawnianie rejestracji firm, ułatwienia podatkowe, likwidacja opłat rejestracyjnych) oraz
·· bariery poza administracyjne – (wspieranie postaw przedsiębiorczych, ułatwienia
dostępu do rynków zarówno unijnych, jak i pozaunijnych, lepsze wykorzystanie funduszy strukturalnych dla rozwoju przedsiębiorczości).
W 2000 r. opublikowano Wieloletni program na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na lata 2001–2005, a wyrazem praktycznych działań zmierzających do ujednolice-
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nia zasad promocji małej przedsiębiorczości było przedstawienie w marcu 2008 r. programu Small Business Act (SBA) [Komisja Wspólnot Europejskich 2008], określanego również mianem Aktu dla przedsiębiorczości. Uznając w procesie rozwoju przedsiębiorczości
szczególną rolę młodych przedsiębiorców, w 2014 Rada Europejska przyjęła odpowiednią konkluzję [Rada Unii Europejskiej 2014], uznając wagę przedsiębiorczości w walce
z bezrobociem, znaczenie edukacji i promowania postaw przedsiębiorczych, dostęp do
środków finansowych i usług wsparcia i mentoringu, stwarzania zachęt do innowacyjności oraz ułatwiania dostępu do programów europejskich.

Analiza barier rozwoju przedsiębiorczości przez polskich
przedsiębiorców i ich organizacje
Przedsiębiorczość w Polsce określana jest przymiotem „młodej”. Wynika to nie tylko z tego, że przemiany transformacyjne mają stosunkowo krótką historie, ale również
z tego, co napawa niewątpliwie optymizmem i oznacza szansę, że w Polsce jest o 20%
więcej młodych przedsiębiorców niż średnio w Europie. Postawy przedsiębiorcze Polaków stopniowo się poprawiają. W ostatnich 2 latach intencje przedsiębiorcze wzrastają
w tempie 4% rocznie [Tarnawa i in. 2016]. Jednak w Polsce istnieje jednej z najniższych
odsetek osób dostrzegających związek między przedsiębiorczością a uznaniem społecznym. Widać w tej ocenie spuściznę okresu przedtrasformacyjnego, jak i „dzikich” procesów prywatyzacji, które wpłynęły na pejoratywną ocenę przedsiębiorcy. 56% Polaków
jest przekonanych o posiadaniu umiejętności i doświadczenia potrzebnego do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej [Tarnawa i in. 2016]. Jest to zdecydowanie wyższy odsetek niż średni w krajach europejskich. Polscy przedsiębiorcy gorzej
wypadają w porównaniu ze swymi odpowiednikami w pozostałych krajach Europy w kategorii motywacji do zakładania firm. Stale zbyt duża liczba osób zakłada w Polsce firmy
z powodu braku innej możliwości zarobkowania (przymus), a zbyt mało z nich kieruje się
szansą, jaką stwarza przedsiębiorczość (własny wybór).
W Polsce, odmiennie niż ma to miejsce w innych krajach UE, to nie brak kapitału (jako
przeszkodę wskazuje jedynie 6% ankietowanych, a w krajach europejskich odsetek ten
wynosi 21%) [Schwab 2015], zbyt wysoki koszt jego pozyskania, niepewność gospodarcza czy słaba infrastruktura są podstawowymi barierami rozwoju przedsiębiorczości.
Jest nim „od zawsze” system podatkowy i nadmierna biurokracja. Potwierdza to również raport sporządzony przez Grant Thornton International. Organizacja ta monitoruje Polskę od 2008 r.
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Wykres 9. Najistotniejsze przeszkody w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Grant Thornton International, 2014.

Podobnie, w ocenie polskich przedsiębiorców, innowacyjność jest zdecydowanie
mniejszą barierą dla sukcesu działalności gospodarczej. Analizując bariery przesłanek
do rozpoczęcia działalności gospodarczej, wskazać należy na 5 podstawowych.

Wykres 10. Top 5 najważniejszych powodów zniechęcających do rozpoczęcia
działalności gospodarczej w Polsce

Źródło: opracowanie własne, na podstawie badań Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 2017.
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Obawa przed odpowiedzialnością jest związana z powszechną opinią o zagrożeniach podatkowych, biurokratycznych i prawnych osób już działalność prowadzących,
ale istotne znaczenie ma proces edukacji. Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarcza są zupełnie w tym zakresie nieprzygotowane. Do braku wystarczającej wiedzy
przyznaje się co czwarty ankietowany, a brak „ducha przedsiębiorczości” potwierdza
fakt, iż blisko 50% osób woli być pracownikiem niż osobą biorącą na swe barki odpowiedzialność biznesową.
Prowadzone przez polskie organizacje badania od kilkunastu lat generalnie wskazują na te same powody stanowiące barierę rozwoju przedsiębiorczości. Już w 1999 r. 32%
ankietowanych przedsiębiorców uważało za konieczne dokonanie strukturalnych zmian
polskiego systemu podatkowego [PKPP „Lewiatan” 1999]. Za najistotniejsze w 2001 r.
uznawano uproszczenie systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych, obniżenie kosztów pracy oraz uelastycznienie stosunków pracy oraz zwiększenie
zryczałtowanych form opodatkowania [Rybińska i Tokaj-Krzewska 2002]. W 2003 r. trzy
czwarte ankietowanych przedsiębiorców uważało, że polski system podatkowy należało zreformować, a blisko 90% z nich było przeciwnych likwidacji ulg w podatkach dochodowych [CBOS 2003]. Na te same powody wskazywano w latach 2005 [Brzeziński i Nykiel
2006], 2006 [Krajowa Izba Gospodarcza 2006], 2007 [PKPP „Lewiatan” 2007], 2011 [Projekt „Badania nad Przedsiębiorstwem” (2011)] i 2015 [Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 2017]. Syntetycznie prezentuje to wykres nr 11.
Wykres 11. Najważniejsze bariery rozwoju przedsiębiorczości wśród mikro i małych
przedsiębiorstw w Polsce
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Źródło: opracowanie własne, na podstawie raportów Rybińskiej i Tokaj-Krzewskiej, 2002.

Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i krajach UE – analiza retrospektywna
i porównawcza

Również aktualne badania realizowane przez organizacje europejskie potwierdzają, że nadal jako najbardziej istotne uznawane są bariery o charakterze administracyjno-prawnym.

Wykres 12. Najistotniejsze czynniki ograniczające przedsiębiorczość w Polsce
(2016 r.)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie World Economic Forum, 2015.

Pomimo istotnych zmian w polskim prawie podatkowym w ostatnich kilkunastu latach, to właśnie ta bariera jest stale i co jest niepokojące, z rosnącym w opinii przedsiębiorców znaczeniem, wskazywana jako najważniejsza. To odróżnia Polskę od wskazanych wcześniej wyników podobnych badań w krajach Europy Zachodniej. Można by
przyjąć, że wskazywanie na system podatkowy jako najważniejszą barierę stało się już
pewnym modelem odpowiedzi, wręcz „przyzwyczajeniem” przedsiębiorców, którzy
nie dostrzegając dokonywanych zmian, w zasadzie niezmiennie i z uporem wskazują
na bariery podatkowe. Jednak raporty potwierdzają prawo do takiego osądu. Materialne prawo podatkowe to ponad 300 aktów prawnych i około 6 000 stron maszynopisu. Sam podatek dochodowy wraz z aktami wykonawczymi to 2 700 stron maszynopisu [Grant Thorton 2017]. Istnieje obawa, że tzw. uszczelnianie prawa podatkowego, niewątpliwie potrzebne, może jednak skutkować wzrostem restrykcyjności aparatu skarbowego, wpływając tym samym na poziom przedsiębiorczości [Helsińska Fundacja Prawa
Człowieka 2017].
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Wykres 13. Najistotniejsze czynniki o charakterze administracyjno-prawnym, ograniczające przedsiębiorczość w Polsce (2015 i 2016 r.)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych Związku Pracodawców Polskich, 2017.

Barierami w Polsce są również: niezadowalający transfer wiedzy z instytucji naukowych do przemysłu, bardzo ograniczony dostęp sektora MŚP do wyników prac badawczo-rozwojowych oraz niewystarczający do wymagań rynku poziom edukacji zarówno
specjalistycznej, jak i wiedzy przedsiębiorczej. Polskie „młode” przedsiębiorstwa mają
niski stopień umiędzynarodowienia. Dla 60% prowadzących działalność gospodarczą
rynek polski jest rynkiem jedynym.

Wnioski
1. Otwarcie rynków poszczególnych krajów oraz realizacja zasad swobody przed-
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siębiorczości na terenie UE powodują, że działania w kierunku stworzenia najbardziej atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorczości stało się w Europie elementem
”gry konkurencyjnej”, mającej na celu przyciągnięcie jak największej liczby przedsiębiorców. Organy UE wyznaczają w tym zakresie jedynie ogólne, kierunki działań, pozostawiając rozwiązania szczegółowe poszczególnym krajom.
2. Polska niewątpliwie osiągnęła w ostatnich kilkunastu latach spektakularny sukces, awansując w klasyfikacjach sporządzanych przez międzynarodowe centra badawcze o kilkadziesiąt pozycji. Ocena tych organizacji odnosząca się do warunków
prowadzenia działalności gospodarczej jest jednak zdecydowanie lepsza niż odczucia i postulaty zgłaszane przez polskich przedsiębiorców i organizacje ich reprezen-
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tujące. Polscy przedsiębiorcy wyrażają złą ocenę warunków prowadzenia działalności, która w zasadzie nie poprawia się od kilkunastu lat.
3. Specyficzna jest w Polsce gradacja barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy wykazują się jednym z najwyższych wskaźników woli rozpoczęcia działalności i uznania, że jest to najlepsza droga do kariery.
Jednak społeczna aprobata i status przedsiębiorcy należy do najniższych w Europie.
Polscy przedsiębiorcy wykazują się również jednym z najwyższych wskaźników obawy przed rozpoczęciem działalności, chociaż z drugiej strony uważają się za zdecydowanie lepiej wyedukowanych i przygotowanych do prowadzenia działalności niż
przedsiębiorcy z innych krajów.
4. Inaczej niż w krajach zachodnich Europy polscy przedsiębiorcy stale, od początku procesów transformacji, jako podstawową barierę wskazują rozwiązania administracyjno-prawne, w tym przede wszystkim podatkowe. Mniejszymi przeszkodami
są: bariery finansowe, konkurencje czy sytuacja makroekonomiczna. Problem podatkowy nie jest zjawiskiem przecenionym i wyolbrzymianym przez przedsiębiorców.
Badania wykazują, że rozwojowi polskich firm przeszkadza „nadregulacja” prawna
polskiej gospodarki. Zdaniem polskich przedsiębiorców czynności związane z procedurami ograniczają możliwości pracy nad projektami rozwojowymi oraz generują niepotrzebne koszty, zmniejszając tym samym zdolności rozwojowe firm. Niewątpliwie warunki do zakładania i rozwoju nowych firm wymagają dalszych zmian
i usprawnień.
5. Młoda polska przedsiębiorczość jest szczególną szansą rozwoju polskiej gospodarki oraz szerszego jej włączenia do rynków międzynarodowych. Polscy przedsiębiorcy dysponują mocnym atutami. Są nimi pewność posiadanych umiejętności, duży optymizm, wyższa niż średnio w Europie skłonność do ryzyka i chęć wykorzystania szansy. Polscy mikroprzedsiębiorcy deklarują wyższe aspiracje dotyczące stwarzania nowych miejsc pracy niż przeciętnie w Europie. 34% firm, we wczesnej
fazie rozwoju, deklaruje stworzenie minimum 5 miejsc pracy w okresie pierwszych 5
lat a około 20% uważa, że zatrudni 10 osób.
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Rodzina jako źródło przedsiębiorczości rodzinnej
Family as a Source of Family Entrepreneurship

Abstract: Entrepreneurship is widely recognized as a key factor in socio-economic development and a factor which determine the satisfaction of growing social needs and the development of countries and regions. The very concept of entrepreneurship is an ambiguous and multidimensional category containing many dimensions. The phenomenon of family entrepreneurship is the oldest known form of entrepreneurship as well as an interesting subject of research in many fields of science. Due to its complexity and multifaceted
nature, this issue is important in the area of entrepreneurship studies. The participation of
the family at the stage of creating and managing the business creates a number of specific
conditions that allow to distinguish this problem in the general theory of entrepreneurship.
The article presents an analysis of the role of the family and relationships between the business and the owning family and their influence on the creation and development of the
family business.
Key words: family entrepreneurship, entrepreneurship, family business, management
sciences.

Wprowadzenie
Celem każdego przedsiębiorstwa jest jego wzrost i rozwój. Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami staje się coraz bardziej złożone, ponieważ funkcjonują w ciągłym
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procesie zmian i przeobrażeń zachodzących zarówno na rynku jak i zmian wewnętrznych. Zachodzące zmiany mają charakter dynamiczny i wynikają z szeregu zachodzących
procesów społecznych, gospodarczych, politycznych oraz kulturowych. Rozwój gospodarki jest uzależniony od dynamiki rozwoju przedsiębiorstw, które są źródłem zarówno
nowych miejsc pracy jak i czynnikiem wdrażania innowacji i nowych technologii a także rozwoju gospodarczego państw i regionów. Z tego powodu przedsiębiorczość we
współczesnej gospodarce nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ stanowi kluczowy czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz warunkuje osiągnięcie konkurencyjności gospodarki.
Zjawisko przedsiębiorczości (entrepreneurship) charakteryzuje się dużym znaczeniem praktycznym jak również złożonością teoretyczną, może pozytywnie wpływać na
wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa dynamizując osiąganie założonych celów [Sudoł 2006, s. 26]. Współcześnie obserwuje się wiele form i podejść do przedsiębiorczości, co wynika z bogactwa rodzajów oraz typów prowadzanej działalności mającej charakter gospodarczy jak i niegospodarczy, co powoduje, że spotyka się wiele różnych klasyfikacji tego zjawiska. Różnorodność poglądów i podejść prezentowanych przez badaczy powoduje szereg problemów z usystematyzowaniem spojrzenia na
przedsiębiorczość [Ropęga 2016, s.26]. Przedsiębiorczość jest postrzegana jako zjawisko
społeczne przejawiające się tworzeniem nowych przedsięwzięć biznesowych i społecznych, ale także jako nauka starająca się opisać i zbadać to zjawisko. Samo zjawisko przedsiębiorczości charakteryzuje się wyjątkową różnorodnością pozwalająca na wyróżnienie
wielu rodzajów przedsiębiorczości [Glinka, Gudkowa 2011, ss. 19–20].
W opinii S. Sudoła [2008, ss. 20–21] zjawisko przedsiębiorczości charakteryzuje się
tak dużym stopniem złożoności, ze nie jest możliwe sformułowanie jednej teorii przedsiębiorczości. Zajmowanie się problematyką przedsiębiorczości przez różne dyscypliny
naukowe powoduje, że ich odmienne perspektywy badawcze wynikają z odmiennych
celów, metod i technik badawczych, ujęć metodologicznych oraz płaszczyzn prowadzanych analiz, co nie ułatwia prób tworzenia jednej definicji [Duraj, Papiernik-Wodera
2010, s. 19]. Z naukowego punktu widzenia definiowanie przedsiębiorczości jest trudne
z powodu jej wieloznaczności.
Wśród wielu zidentyfikowanych rodzajów przedsiębiorczości znajduje się również
pojęcie przedsiębiorczości rodzinnej. Ten rodzaj biznesu stanowi najbardziej rozpowszechnioną formę przedsiębiorczości na świecie, ale także w Polsce, gdzie rodzina jest
wartością samą w sobie. W skali całej gospodarki przedsiębiorstwa rodzinne stanowią
najbardziej powszechną formę prowadzenia biznesu i mają istotny wpływ na kreowanie Produktu Krajowego Brutto i miejsc pracy a także stabilizują poziom rozwoju gospodarczego.
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Przedsiębiorstwom rodzinnym przypisuje się wyraźną specyfikę obejmującą zwykle
długookresową optykę funkcjonowania, realizację specyficznych celów, paternalistyczny stosunek do pracowników, ścisłe związki z otoczeniem lokalnym a także swoistą politykę w obszarze zasobów ludzkich itp. Specyfika biznesu rodzinnego wynika z przenikania się dwóch sfer – rodzinnej i biznesowej, co sprawia, ze przedsiębiorstwa rodzinne są nie tylko podmiotami o specyficznej formie własności, ale również odrębnym typem przedsiębiorstwa. Konstelacja rodzinno-biznesowa powoduje, że zachowania i reakcje firm rodzinnych są odmienne od zachowań przedsiębiorstw anonimowych lub implikuje wyzwania w obszarach nie występujących w innych podmiotach, czego najbardziej wyrazistym przykładem jest sukcesja międzygeneracyjna [Safin 2014, ss. 449–459].
Każde przedsiębiorstwo rodzinne posiada swój indywidulany wymiar wynikający zarówno ze specyfiki branży, wielkościi okresu działania, ale wszystkie posiadają wspólne
cechy wynikające z połączenia relacji biznesowych z zależnościami i więzami rodzinnymi. W działalności przedsiębiorstwa udział rodziny stwarza specyficzne uwarunkowania,
które mogą być jednym z kluczowych elementów osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej. Złożoność problematyki przedsiębiorczości rodzinnej wynika z wielu czynników,
ale kluczowe znaczenie ma połączenia prowadzenia działalności biznesowej z funkcjonowaniem rodziny, która je prowadzi. Łączą się dwie perspektywy biznesowa i społeczna, której wynikiem jest wyraźne i wieloaspektowe zaangażowanie się rodziny w prowadzenie biznesu [Sharma i in. 2012, ss. 5–15] powodujące, że przedsiębiorczość rodzinna
stanowi szczególny typ działań biznesowych, w naturalny sposób łączący ze sobą trudne do pogodzenia logikę funkcjonowania rodziny z logiką prowadzenia biznesu [Chrisman i in. 2003, ss. 441–448].
Celem artykułu jest odniesienie się do istoty przedsiębiorczości rodzinnej oraz kluczowej roli rodziny w procesie rozwoju biznesu rodzinnego.

Rodzina i więzi rodzinne jako źródło przedsiębiorczości
W problematyce odnoszącej się do przedsiębiorstwa rodzinnego, pojęcie rodziny pojawia się równie często jak pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzina poprzez związki pokrewieństwa, więzi emocjonalne, wspólne wartości oraz więzi ekonomiczne i kulturowe gwarantuje swoim członkom tożsamość wspólnotową i bezpieczeństwo ekonomiczne. Rodzina
ma największe znaczenie dla zaspokajania kluczowych potrzeb, wsparcia i opieki. W rodzinie realizowane są najważniejsze potrzeby psychiczne, a międzypokoleniowy przekaz
gwarantuje transfer wzajemnych usług emocjonalnych, materialnych oraz rzeczowych.
Współczesne procesy globalizacji, instytucjonalizacji, indywidualizacja życia oraz szereg
innych procesów wpływają na zakres i warunki realizacji funkcji rodziny, jednakże zawsze
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pozytywne relacje międzypokoleniowe w rodzinie niosą możliwość wzajemnego niesienia usług i pomocy [Trafałek 2014, ss. 152–163].
Rodzina we wszystkich etapach rozwoju cywilizacyjnego stanowi podstawę społeczeństwa i jego podstawową instytucję. Stanowi podstawowe środowisko życia każdego człowieka i wywiera zasadniczy wpływ na jego rozwój. Stanowi grupę uniwersalną [Sztompka 2002, s. 219] i pierwszą formę życia społecznego [Dyczewski 1984, s.
136]. Współczesne przemiany cywilizacyjne niosą istotne konsekwencje dla funkcjonowania rodziny, ale zawsze upatruje się w niej realizacji zadania jaki jest przygotowanie
kolejnych pokoleń do życia społecznego [Dyra, Zienkiewicz 2016, ss. 199–220]. Rodzina stanowi podstawowy składnik struktury społecznej i jest starsza pod państwa, szkoły czy przedsiębiorstwa i występuje w różnych formach we wszystkich rodzajach społeczeństw. Każdy człowiek zostaje ukształtowany przez rodzinę, zarówno w sferze psychicznej jak i społecznej [Sułkowski 2004, ss. 9–11].
Definiowanie pojęcia rodziny jest równie skomplikowane jak przedsiębiorczości,
przedsiębiorstwa i biznesu rodzinnego. A. Giddens [2007, s. 194] uważa, że „rodzina to
grupa bezpośrednio spokrewnionych ze sobą osób, w której dorośli członkowie podejmują odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi”. Więzy rodzinne, stanowią związki ustanowione miedzy jednostkami poprzez małżeństwo lub pokrewieństwo (matki, ojcowie,
rodzeństwo, potomstwo itd. Małżeństwo postrzega jako uznany i społecznie aprobowany związek seksualny dwojga dorosłych ludzi. Zawarcie małżeństwa przez dwie osoby,
powoduje zawiązanie miedzy nimi więzi rodzinnej, ale związek małżeński oznacza również powiązanie większej liczby członków rodziny, ponieważ rodzice, bracia siostry i inni
krewni stają się członkami rodziny współmałżonka.
W podejmowaniu próby określenia istoty rodziny, można wskazać na kilka charakterystycznych wyróżników:
·· rodzina stanowi podmiot bardziej pierwotny niż jakakolwiek społeczność. Podmiotowość wszystkich innych społeczności, w tym narodu, państwa i społeczeństwa występuje jedynie w takim wymiarze, w jakim otrzymują ją od osób tworzących rodzinne
wspólnoty [Nagórny, Jeżyna 2006, s. 94];
·· rodzina jest mikrostrukturą społeczną, która posiada swoje miejsce w układach makrostrukturalnych. Socjolodzy rodziny wskazują także na problemy takie jak: biologiczne podstawy rodziny, legalności i nielegalności rodzin, doboru współmałżonków,
relacje pomiędzy członkami rodziny, formy domu rodzinnego, pełnienie ról w rodzinie
a także zmiany w modelu rodziny [Tyszka 1976, ss. 29–30];
·· rodziną jest para małżeńska posiadająca dzieci. To pojęcie obejmuje również małżeństwa z dziećmi adoptowanymi, rodziny zrekonstruowane i rodziny zastępcze [Kawula, Brągiel, Janke 2006, s. 13];
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·· problematyka rodziny jest osadzona w płaszczyźnie aksjologicznej i etyczno-deontologicznej co powoduje, ze jej rola jest istotna z punktu widzenia kształtowania się
jednostki w ludzkiej przestrzeni życiowej, w której proces ten się dokonuje [Matyjas
2007, s. 508];
·· rodzina to grupa osób połączonych więzami pokrewieństwa, tworzona przez mężczyznę i kobietę związanych małżeństwem oraz ich dzieci. W skład rodziny wchodzą
również osoby spokrewnione {Głaz, Grzeszek, Wiśniewska 1996, ss. 9–10].
·· osoby dorosłe odpowiedzialne są zarówno za życie rodziny jak również są twórcami
osobowości społecznych potomstwa, której istotę określają: poczucie własnej wartości, komunikacja, zasady funkcjonowania i relacje społeczne, oznaczające sposób odnoszenia się do ludzi i instytucji poza rodziną [Satir, ss. 9–11].
Trzeba podkreślić, że więzi i stosunki rodzinne są zawsze osadzone w kontekście
szerszej grupy krewnych. Socjologowie i antropologowie wyróżniają rodzinę nuklearną, składającą się z dwojga dorosłych tworzących z własnymi lub adoptowanymi dziećmi wspólne gospodarstwo domowe. W większości tradycyjnych społeczeństw rodzina
nuklearna stanowi część większej struktury rodzinnej, często nazywanej rodziną poszerzoną, w skład której wchodzą bliscy krewni, a nie tylko małżeństwo z dziećmi. Rodzina
poszerzona tworzy jedno gospodarstwo domowe lub cały czas pozostaje ze sobą w bliskich stosunkach i może obejmować dziadków, braci z żonami, siostry z mężami, ciotki
i siostrzeńców [Giddens 2007, s. 194]. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw rodzinnych w których funkcjonują często dwa lub trzy pokolenia.
Współcześnie można zaobserwować w społeczeństwie różnorodność rodzin. Obserwowana jest zmiana stosunku do zawierania związków małżeńskich, a małżeństwa są
zawierane później i mniej chętnie niż to miało miejsce w przeszłości. Wzrasta liczba rozwodów, czego efektem jest rosnąca liczba rodziców, którzy samotnie wychowują dzieci. W efekcie powtórnych małżeństw lub tworzenia związków przez partnerów z dziećmi
z pierwszego małżeństwa powstają rodziny odbudowane – „wielorodziny”. Coraz więcej
par decyduje się na wspólne życie i tworzy związek niezalegalizowany zamiast zawierania małżeństwa. Zatem małżeństwo, które kiedyś było bezwzględną podstawą związku
dwojga ludzi, współcześnie nie spełnia już takiej roli [Giddens 2007, ss. 193, 211].
Należy uznać, że pojęcie rodziny ewoluuje. Postępująca indywidualizacja przynosi
zmianę stylu życia. Obok tradycyjnej rodziny na porządku dziennym są rodziny „patchworkowe”, związki pozamałżeńskie, oraz związki partnerskie osób tej samej płci. Wydaje się, że trzeba przyjąć zasadę, że rodzina jest tworzona w wyniki świadomych decyzji. Niewątpliwie taka sytuacja ma swoje konsekwencje i odbicie w próbach definiowania przedsiębiorstwa rodzinnego.
W hierarchii wartości Polaków rodzina była i jest jedną z głównych wartości. Z badań przeprowadzonych przez CBOS w roku 2013 wynika, że od roku 2005 najważniejsze
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jest szczęście rodzinne o czym świadczy poziom wskazań (2005 – 84%, 2010 – 84%, 2013
– 82%) [Boguszewski 2013, s. 6]. Kultura i kluczowe wartości stanową wyróżnik rodziny
i decydują o jej tożsamości, bez której nie można dążyć do przyszłości. Można je porównać do kodu genetycznego DNA tego systemu społecznego, dzięki któremu cechuje się
zdolnością do społecznego uczenia i tworzy konceptualne podstawy przynoszące sukcesy w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Rokita 2008, ss. 30–32].
Badania potwierdzają, że rodzina stanowi kolebkę przedsiębiorczości, a osoby wychowane w tego typu rodzinach charakteryzują się większą inicjatywą oraz mają większą szanse na powodzenie w działalności gospodarczej niż osoby pochodzące z rodzina o braku takiej tradycji [Coulter 2003, s. 18]. Uważa się, że tradycje rodzinne stanowią
swoistą rękojmię solidności następnego pokolenia w podejmowaniu inicjatyw biznesowych, a tradycje i kontakty rodzinne mogą być przydatne w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Rodzina pomaga również w naturalny sposób w podjęciu młodym ludziom decyzji o wyborze dalszej drogi życiowej. Rodzinne tradycje biznesowe w wielu przypadkach
stanowią impuls do podjęcia pracy w rodzinnej firmie lub założenia własnego biznesu
[Cieślik 2006, ss. 56–57].
W przypadku przedsiębiorczości rodzinnej relacje, jakie zachodzą pomiędzy rodziną właścicielską a przedsiębiorstwem są szczególnie istotne, ponieważ to rodzina i siła
więzów rodzinnych mają decydujące znaczenie w procesie powstawania i rozwoju biznesu rodzinnego. Zakres zachodzących interakcji pomiędzy rodziną właścicielską a podmiotem gospodarczym obejmuje szereg złożonych i trudno identyfikowalnych zagadnień związanych z problematyka zaufania i kapitału społecznego, wpływu familizmu,
determinant podejmowania działalności gospodarczej. Relacje te mogą być także źródłem powstawania patologii w więziach społecznych np. nepotyzmu. Relacje zachodzące w przedsiębiorstwach rodzinnych zawsze mają swoja specyfikę. Wewnątrz podmiotu nawiązywane są zarówno pomiędzy członkami rodziny jak i właścicielami a pracownikami, a na zewnątrz pomiędzy przedsiębiorstwem rodzinnym a podmiotami z otoczenia bliższego i dalszego. Często ten rodzaj kapitału nazywa się kapitałem rodzinnym lub
rodzinnym kapitałem społecznym.
Identyfikacja tych procesów ma zasadnicze znaczenie dla poznania specyfiki procesów zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. W prowadzonych badaniach firm rodzinnych ten obszar badawczy wydaje się być jednym z najtrudniejszych. Ł. Sułkowski [2004, s. 99] zauważa, że kluczowe znaczenie ma wpływ rodziny na funkcjonowanie
i rozwój biznesu, jest on punktem wspólnym mającym zróżnicowane konsekwencje, ale
łączącym wszystkie przedsiębiorstwa rodzinne. Firma rodzinna stanowi naturalne środowisko w rozwoju postaw przedsiębiorczych w młodych członków rodziny.
Z interpretacji pojęcia i cech rodziny oraz funkcji jakie spełnia wynika, że jest instytucją, która wyposaża członków rodziny w zdolności i umiejętności społecznego funkcjo-
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nowania. Rodzina stanowi kluczowa siłę przedsiębiorstwa rodzinnego. W przypadku rodziny kontrolującej przedsiębiorstwo rodzinne, tworzenie kapitału ludzkiego ma sprzyjać zarówno rozwojowi jej członków jak również rozwojowi prowadzonego biznesu.

Istota i przedsiębiorczości rodzinnej
Przedsiębiorczość rodzinna stanowi cenny element życia gospodarczego oraz cieszy się
coraz większym zainteresowaniem ze strony nauki i polityki gospodarczej. Badania nad
przedsiębiorstwami rodzinnymi pozwalają na poznanie i wyodrębnienie reguł i prawidłowości przedsiębiorczości tego typu podmiotów. Niewątpliwie przedsiębiorstwa rodzinne posiadają swoiste cechy, które leżą u podstaw ich przewagi konkurencyjnej [Hoy
2014, ss. 620–628]. Firmy rodzinne są podmiotami które z jednej strony muszą posiadać
cechy przypisywane przedsiębiorstwu w ogóle, a z drugiej strony wyróżniać się szeregiem cech dzięki którym można je uznać za rodzinne. Przedsiębiorstwa rodzinne wyróżnia szczególne zaangażowanie rodziny w prowadzenie przedsiębiorstwa [Sharma, Christman i Gersick 2012, ss. 5–15], co wyraża się połączeniem relacji rodzinnych z logiką prowadzenia biznesu [Chrisman, Chua i Steier 2003, ss. 441–448]. W przypadku family business istotnym wyróżnikiem jest udział w prowadzeniu firmy silnych więzów emocjonalnych w środowisku rodziny i lokalnej społeczności [Sułkowski, Marjański 2009, ss. 89–95].
Przedsiębiorczość rodzinna (osób spokrewnionych) najczęściej nie jest traktowana
jako odrębna forma przedsiębiorczości i jest umiejscawiana w typie przedsiębiorczości zespołowej, wskazują na to pewne przejawy dostrzegające odrębność rodzinnych
zachowań biznesowych, ukazane w wymiarze charakteru zobowiązań ekonomicznych
i socjalnych oraz podejścia indywidualnego i kolektywnego [Safin 2007, ss. 98–100].
Przedsiębiorczość rodzinna ma aspekt wielowymiarowy, ponieważ może być zarówno
zespołowa jak też indywidualna, właścicielska lub menedżerska oraz związana z różnymi, pod względem wielkości, podmiotami. Próbując znaleźć źródła przedsiębiorczości
rodzinnej, konieczne jest ustalenie czy przedsiębiorczość jest spowodowana aktywnością rodziny, prowadzeniem wspólnego gospodarstwa, czy jest pochodną innych warunków niż powszechnie występujące zachowania przedsiębiorcze.
Jako fundamentalną cechę przedsiębiorstw rodzinnych należy wskazać skupienie
własności oraz często brak rozdzielenia własności i kontroli w podmiocie. Charakter właściciela determinuje w dużym stopniu strategię i sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego. Również cel przedsiębiorstwa rodzinnego w znacznym stopniu odbiega od klasycznych celów korporacji, w których maksymalizacja wartości i stopu zwrotu dla właścicieli stanowią podstawowe kryterium oceny przedsiębiorstwa [Stradomski
2010, s. 9]. Przedsiębiorczość rodzinna stanowi integralną część przedsiębiorczości, jednak wyróżnia się w wielu przypadkach własną logiką i specyficznymi właściwościami, co
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wymaga innego spojrzenia na tego typu podmiot gospodarczy [Webber 1984, s. 339].
Biznesy rodzinne nie tworzą jednorodnej grupy podmiotów gospodarczych odznaczających się takimi samymi cechami, lecz mają jeden punkt wspólny - wpływ rodziny
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ta unikatowa cecha ma swoje zróżnicowane konsekwencje [Sułkowski 2004, s. 99]. Wpływ rodziny na kształt przedsiębiorstwa jest tak
duży, że nie są w stanie uczynić tego członkowie rodzin w biznesach nie będących własnością rodziny. I. Lansberg [1983, ss. 39–49] uważa to za kluczową przesłankę do wyodrębnienia obszaru badawczego family business.
Połączenie więzi rodzinnych i biznesowych prowadzi do powstania specyficznych
uwarunkowań w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa takich jak: wzajemne zaufanie, długookresowa perspektywa prowadzenia biznesu z pokolenia na pokolenie, większa troska o pracowników i specyficzna forma relacji z klientami [Harris, Martinez i Ward 1994,
ss. 159–174]. Rodzina i przedsiębiorstwo tworzą jednostkę społeczno-ekonomiczną łączącą gospodarstwo domowe i przedsiębiorstwo, które charakteryzuje się tym, że: dochody rodziny świadczą o jej przedsiębiorczej aktywności, funkcja zarządzania jest realizowana przez przedsiębiorcę lub z udziałem członków rodziny, prawo własności przedsiębiorstwa skupione jest w rękach rodziny lub w przypadku korporacji członkowie rodziny są dominującymi udziałowcami, stosunki pomiędzy członkami rodziny w przedsiębiorstwie mogą być uregulowane w sposób formalny lub nieformalny [Römer-Pakkanen 2002, s. 16-17].
Swoiste sprzężenie dwóch elementów składowych – rodziny i przedsiębiorstwa, powoduje że członkowie rodziny dzielą pracę i własność, stanowi o istocie każdego przedsiębiorstwa rodzinnego. Ono wyznacza sposób funkcjonowania, cele oraz system kultywowanych własności, rodzaj polityki finansowej a także determinuje poczynania biznesu. Zachodzące interakcje rodziny i przedsiębiorstwa powodują także występowanie specyficznych tylko dla family business sprzeczności, zagrożeń i słabości. Zagadnienia, jakie powstają w rodzinie, stają się kwestiami biznesowymi, a problemy jawiące się
w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem zawsze wpływają w istotny sposób na
stosunki panujące w rodzinie .
Istotną cechą przedsiębiorczości rodzinnej jest familizm rozumiany jako silna identyfikacja i przywiązanie do rodziny. Wpływ familizmu na firmę rodzinną jest złożony, a jego
badania nastręczają wiele problemów natury epistemologicznej i metodologicznej.
Występują trudności w oddzielaniu obszarów rodziny, organizacji i całego społeczeństwa. Powiązane są one siecią złożonych i wzajemnych zależności skutkujących zmianami w sferze społecznej i ekonomicznej [Sułkowski 2004, s. 95]. Prowadzenie rodzinnego
biznesu i bycie przedsiębiorcą nie ogranicza się do wykonywania pracy, ale często jest
„sposobem na życie” i sztuczna byłaby próba dokonywania rozdzielania tych dwóch sfer
aktywności [Hyti 2006, s. 2].
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Można stwierdzić, że przedsiębiorczość rodzinna posiada szereg atutów, alei słabości oraz potencjalnych zagrożeń. Jako atuty można wskazać [Sułkowski, Marjański 2009, s. 98]:
·· wysoką aktywność przy zakładaniu przedsiębiorstwa,
·· zaangażowanie założyciela łączącego zarządzanie z własnością,
·· aktywny udział rodziny w działalności przedsiębiorstwa,
·· solidarność w organizacji wzmacniana przywiązaniem do wartości rodzinnych,
·· motywującą rodzinną kulturę organizacyjną,
·· wykorzystanie przedsiębiorczych członków rodziny do rozwoju biznesu,
·· tworzenie wizji rozwoju przez rodzinę,
·· wysoki stopień zaufania stanowiący podstawę rozwoju family business,
·· zaangażowanie udziałowców w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstwa.
Z rodzinnym charakterem przedsiębiorstwa związane są także słabości i zagrożenia,
wśród których można wymienić:
·· kłopoty występujące po śmierci założyciela i zarządzającego przedsiębiorstwem,
·· ograniczenie dostępu profesjonalnych menedżerów w związku z nastawieniem na
przekazanie przedsiębiorstwa następnemu pokoleniu,
·· niebezpieczeństwo autorytaryzmu w zarządzaniu przez właściciela powodujące
ograniczenie inicjatywy podwładnych,
·· chęć utrzymania prawa własności i kontroli,
·· dążenie do utrzymania sukcesji rodzinnej przy braku właściwych następców,
·· niechęć do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania utrudniającą rozwój
podmiotu,
·· błędy strategiczne z powodu braku profesjonalnych kadr menedżerskich,
·· problemy z przekazaniem przedsiębiorstwa następcom mimo podeszłego wieku zarządzającego,
·· nadmierne eksploatowanie przedsiębiorstwa przez rodzinę,
·· trudności przy podejmowaniu decyzji o zatrudnianiu kadr menedżerskich spoza rodziny,
·· konflikty międzypokoleniowe w biznesie,
·· uzależnienie podmiotu od założyciela,
·· napięcia pomiędzy kadrami z rodziny i spoza rodziny będące wynikiem nierównego traktowania tych grup, co powoduje poczucie niestabilności wśród pracowników
spoza rodziny,
·· brak sformalizowania podziału kompetencji wśród kadry zarządzającej,
·· przenoszenie konfliktów rodzinnych na grunt przedsiębiorstwa,
·· napięcia w procesie sukcesji,
·· nepotyzm powodujący ograniczenie konkurencyjności firmy i negatywne skutki
w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
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·· brak możliwości awansowania i rozwoju szczególnie przez najemnych menedżerów,
·· konflikty pomiędzy grupą rodzinną i pozarodzinną w przedsiębiorstwie.
Istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorczości ma osoba zarządzającego, którego postawa może wpływać na rozwój lub upadek rodzinnego przedsięwzięcia oraz
planowania sukcesji. O podmiotach rodzinnych można powiedzieć, że wpływ familizmu
na ich przedsiębiorczość jest szczególna cechą odróżniającą ich od podmiotów nierodzinnych i determinującą ich zachowania strategiczne [Glinka, Gudkowa 2010, ss. 42–55].
Na przedsiębiorczość w firmie rodzinnej zasadniczy wpływ ma rodzina i wyznawane przez nią wartości. Oddziaływanie to niesie zarówno pozytywne jak i negatywne
skutki. Wśród dodatnich niewątpliwie jest to duże angażowanie się rodziny w tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jej lojalność, a także możliwość wykorzystywania rodzinnych zasobów ludzkich i materialnych, budowanie tradycji rodzinnego
biznesu i wzrost zaufania społecznego. Negatywne cechy przedsiębiorczości rodzinnej
przejawiają się w: potencjalnym zagrożeniu nepotyzmem, autorytaryzmem zarządzającego - właściciela oraz przenoszeniem konfliktów i napięć ze strony rodzinnej na biznesową. Możliwe jest również ograniczenie rozwoju podmiotu przez przedstawicieli rodziny z powodu obaw przed źródłami finansowania zewnętrznego i utraty kontroli nad
przedsiębiorstwem.
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Zjawisko przedsiębiorczości rodzinnej staje się obiektem coraz szerszego zainteresowania. Specyfika, jakie niesie wspólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i rodziny powodują, że ten obszar badawczy jest istotny nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa i rodziny prowadzącej biznes, lecz także z punktu widzenia społeczeństwa jako całości.
Istotnym wyróżnikiem przedsiębiorczości family busines jest szeroki kontekst jej
uwarunkowań w zakresie silnych więzów emocjonalnych w środowisku rodziny i lokalnej społeczności. Przedsiębiorczość rodzinna spośród innych form przedsiębiorczości
wyróżnia wiele cech zarówno z ekonomicznego jak i społecznego punktu widzenia. Jedną z kluczowych cech jest wielopokoleniowa perspektywa prowadzenia biznesu z zamiarem utrzymania firmy we własności i zarządzaniu rodziny.
W zagadnieniach związanych z przedsiębiorczością rodzinną nie jest możliwe rozdzielenie procesów zachodzących w rodzinie i przedsiębiorstwie. Uczuciowe i intelektualne procesy tworzące wewnętrzny świat rodziny oraz procesy wiążące sięz zewnętrznym światem, w którym firma prowadzi działalność, są nawzajem współzależne i udzielające sobie poparcia stwarzając rozbudowany system interakcji [Pickard 1999, s. 266].
Te wzajemne relacje są znacznie zróżnicowane na różnych etapach cyklu życia przedsiębiorstwa i rodziny oraz wynikają także z innych czynników jak: wielkość przedsiębior-
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stwa, struktura własności itp. Cele rodziny i przedsiębiorstwa lokują się zazwyczaj w różnych obszarach, ale nie jest możliwe całkowite ich oddzielenie. Zawsze rodzina, jej członkowie i stosunki między nimi w głównej mierze decydują mierze o sile rodzinnego podmiotu.
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Przedsiębiorczość korporacyjna w świetle fuzji oraz
przejęć firm rodzinnych w Polsce oraz pozostałych
krajach Unii Europejskiej
The Corporate Entrepreneurship in Light of Mergers and
Acquisitions of the Family Businesses in Poland and Other
Countries in the European Union

Abstract: The corporate entrepreneurship is the compound phenomenon because it concerns the actions which could be made not only by single units but also by all organizations.
Big corporations, including the big family corporations, in too low degree try to implement
new ideas which can lead to transformations of still existing schemes. With reference to the
above, the aim of the present article is to attempt the verification of the hypothesis that the
condition of increasing degree of implementation of the new ideas by big family corporations in Poland is the increased concentration both in sphere of production and services.
In present article, the authoress will use the research method which takes into consideration the comparative analysis which has got on the aim the comparison of the impact mergers and acquisitions on development of the corporate entrepreneurship which is made as
a rule by big family businesses from Poland and other countries from The European Union.
Additionally, in the presented research method, the synthesis of that material will be taken
into consideration.
Key words: corporate entrepreneurship, mergers and acquisitions, concentration, production, services
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Przedsiębiorczość jest zjawiskiem złożonym, ponieważ dotyczy działań wykonywanych
nie tylko przez pojedyncze jednostki, ale również przez całe organizacje. Jest to bowiem
cecha zarówno jednostek podejmujących działalność gospodarczą, ale również grup społecznych działających w obrębie poszczególnych organizacji, na które składają się przedsiębiorcy oraz zatrudniani przez nich pracownicy. Tak więc aktywność, innowacyjność
i umiejętność szybkiego dostosowania się do warunków otoczenia oraz możliwość zaspokajania potrzeb klientów określa się w literaturze przedmiotu mianem przedsiębiorczości korporacyjnej, nazywanej inaczej przedsiębiorczością wewnętrzną (intraprzedsiębiorczością). Działania te mogą być prowadzone także na zewnątrz istniejącej organizacji
(np. poprzez utworzenie nowej organizacji zależnej od istniejącej), co też wiąże się z szeroko pojętą przedsiębiorczością korporacyjną [Glinka, Gutkova 2011, ss. 56–58].
W warunkach bardziej lub mniej dogodnych dla realizacji idei przedsiębiorczości
korporacyjnej dla skutecznego wdrożenia tzw. „ducha przedsiębiorczości” potrzebni są
zazwyczaj tzw. „intraprzedsiębiorcy”, czyli pracownicy działający z pasją i zaangażowaniem, nieobawiający się podejmować niekonwencjonalnych ryzykownych zadań. Tymczasem typowe duże korporacje, w tym również duże korporacje rodzinne, w zbyt małym stopniu starają się wdrażać nowe pomysły prowadzące do przekształceń dotychczas istniejących schematów.
Liczba wynalazków zgłoszonych przez rezydentów z krajów Unii Europejskiej (EU28) w Europejskim Urzędzie Patentowym przypadająca na 1 mln mieszkańców w 2014 r.
wyniosła 111,59 zgłoszeń. Polska plasowała się na 18 miejscu w Unii Europejskiej (15,99
zgłoszeń na 1 mln mieszkańców). W Szwecji oraz Finlandii wskaźnik ten był ponad dwudziestokrotnie wyższy niż w Polsce (odpowiednio 349,36 i 339,91). Najwięcej złożonych
aplikacji przypadających na 1 mln mieszkańców w krajach europejskich odnotowano
w Liechtensteinie (1 167,55), co świadczy o tym, iż pod względem innowacyjności, a co
za tym przemawia – pomysłowości, polskie korporacje, w tym również korporacje typowo rodzinne, są daleko w tyle w porównaniu z wyżej wymienionymi krajami UE. Polskie
przedsiębiorstwa wyprzedzają jedynie podmioty gospodarcze, których siedziby znajdują się w takich krajach jak: Grecja, Estonia oraz Chorwacja [Nauka i technika w 2015 r.
2016, s. 148].
W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest próba weryfikacji hipotezy, iż warunkiem zwiększenia stopnia wdrażania nowych pomysłów przez duże korporacje, także rodzinne, w Polsce jest wzmożona koncentracja zarówno w sferze produkcji,
jak i usług. W życiu gospodarczym coraz częściej spotkać można różne formy koncentracji przedsiębiorców, co z reguły prowadzi do powstawania coraz silniejszych organizacji
gospodarczych. Przyczynami tego zjawiska są m.in.: efekt synergii, chęć pozyskania no-
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wych rynków zbytu, zapewnienia kanałów dystrybucji lub zabezpieczenia kontroli nad
rynkiem dostaw. Tak więc fuzje i przejęcia (w tym tzw. przyjazne i wrogie) stają się coraz
bardziej wszechobecne na rynku krajowym i zagranicznym, co jest następstwem globalizacji oraz próbą sprostania narastającej konkurencji. Dodatkowo fuzje i przejęcia często
wbrew pozorom są w stanie wpłynąć pozytywnie na wzrost stopnia pomysłowości korporacji, w wyniku czego polskie duże firmy powstałe wskutek niniejszego procesu koncentracji mają zwiększone możliwości organizacyjne, a zwłaszcza finansowe, jeżeli chodzi o wdrażanie nowych pomysłów prowadzących do przekształceń dotychczas istniejących schematów. A to z kolei prowadzi również do rozwoju jakże istotnej przedsiębiorczości korporacyjnej.
Autorka w niniejszym artykule zastosuje metodę badawczą uwzględniającą analizę
porównawczą, mającą na celu porównanie wpływu fuzji oraz przejęć na rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej podejmowanej z reguły przez duże firmy rodzinne z Polski
oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo w zaprezentowanej metodzie
badawczej uwzględniona zostanie także synteza materiału. Zastosowana metoda pozwoli na udowodnienie prawdy, iż warunkiem zwiększenia stopnia pomysłowości badanych podmiotów gospodarczych z Polski jest wzmożona koncentracja w formie fuzji oraz przejęć, w rezultacie czego polskie duże korporacje będą mogły dogonić czołowe kraje Unii Europejskiej pod względem chociażby liczby zgłaszanych w Europejskim
Urzędzie Patentowym wynalazków.

Istota przedsiębiorczości korporacyjnej w działalności firm
rodzinnych
Przedsiębiorczość korporacyjna odgrywa istotną rolę w działalności firm rodzinnych zarówno w Polsce, jak również w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Firmy te stanowią
ponad 70% wszystkich polskich przedsiębiorstw, w całej Unii Europejskiej odsetek zarejestrowanych firm rodzinnych waha się w granicach 50%–60% [Sobiecki 2014, s. 3]. Nawet tak uznane marki takie jak Dr Irena Eris, Solaris, Pamapol, Oknoplast czy Grupa Adamed należą do przedsiębiorstw rodzinnych, stanowiąc jednocześnie niewątpliwie perłę polskiej gospodarki. Dodatkowo działalność gospodarcza prowadzona przez niniejsze firmy świadczy o tym, że w działalności przedsiębiorstw jest możliwy znaczny rozwój
przedsiębiorczości korporacyjnej.
Przedsiębiorczość korporacyjna nazywana inaczej przedsiębiorczością wewnętrzną lub intraprzedsiębiorczością najogólniej oznacza sposób rozpoczynania i rozwijania nowych zamierzeń – wewnątrzstrukturalnych ram istniejącej organizacji – polegający na samodzielnej realizacji nowatorskich pomysłów od momentu powstania do ich
urzeczywistnienia. Pomysły te mają na celu sprostanie wymogom konkurencji poprzez
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pobudzanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa. Tym bardziej iż duże znaczenie
dla badanych podmiotów gospodarczych, w tym także dużych korporacji rodzinnych,
ma najbliższe otoczenie firmy oraz uwarunkowania o charakterze popytowym [Gheribi 2015, s. 366]. Można to osiągnąć w wyniku stworzenia szeroko rozumianego klimatu przedsiębiorczości związanego z uelastycznianiem struktur organizacyjnych, zmianą
procedur realizacji zadań przedsiębiorstwa, określeniem zasad podziału ryzyka oraz korzyści w wyniku realizacji przedsięwzięcia [Koźmiński 2004, s. 166].
Nawiązując do powyższych rozważań, przedsiębiorczość korporacyjna (inaczej wewnętrzna) to promowanie zachowań przedsiębiorczych, tworzenie przedsiębiorczego
klimatu w dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach. Już sam J. Schumpeter, który
stworzył podwaliny współczesnej teorii przedsiębiorczości, twierdził, że „ducha przedsiębiorczości” niekoniecznie należy utożsamiać z jednostką, że może on być także odczuwany w dużych korporacjach. G. i E. Pinchot, na podstawie obserwacji dużych przedsiębiorstw funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych, zauważyli, że wraz ze wzrostem firmy innowacyjność i elastyczność ulega znacznemu przytłumieniu (spowolnieniu) przez same rozmiary i osiągnięte sukcesy organizacji. W ten sposób, najogólniej ujmując, zrodziła się koncepcja przedsiębiorczości wewnętrznej (korporacyjnej) [Piecuch
2013, s. 50].
P. Sharma oraz J.J. Chrisma twierdzą, że przedsiębiorczość korporacyjna to proces,
poprzez który osoba lub grupa w powiązaniu z istniejącą organizacją tworzy nową jednostkę lub wdraża innowacje do organizacji. Natomiast J. Lichtarski i M. Karaś podkreślają, że przedsiębiorczość korporacyjna obejmuje trzy typy zjawisk, które mogą, choć
wcale nie muszą być ze sobą ściśle powiązane. Zdaniem natomiast B. Piaseckiego intraprzedsiębiorczość, czyli przedsiębiorczość korporacyjna, obejmuje działalność przedsiębiorczą wewnątrz dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw.
Podsumowując powyższe definicje, nasuwa się jeden wniosek, otóż przedsiębiorczość korporacyjną, w której zakorzeniona jest także przedsiębiorczość korporacyjna
dużych firm rodzinnych, kreują głównie pracownicy uchodzący za kreatywnych a zarazem dynamicznych, którzy przejawiają inicjatywę, doprowadzając jednocześnie do realizacji nowych pomysłów, które są z kolei stymulatorem innowacji wewnątrz dużego
podmiotu gospodarczego. Ilustruje to rysunek 1.
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Rysunek 1. Elementy składowe przedsiębiorczości korporacyjnej

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Piecuch 2013, s. 51 oraz Moczydłowska, Pacewicz 2007, ss. 9–11.

Tak więc przedsiębiorczość korporacyjna jest procesem, którego powstanie i rozwój uzależnione są od wielu czynników zarówno organizacyjnych, jak również ludzkich.
Wdrażanie nowych pomysłów prowadzących do przekształceń dotychczas istniejących
schematów w ramach prowadzonej przedsiębiorczości korporacyjnej wiąże się z wprowadzaniem innowacji, a także sprzedawaniem własnej pomysłowości oraz kreatywności. Najpopularniejszą metodą pomiaru pomysłowości, a co za tym idzie – innowacyjności przedsiębiorstw, w tym także firm rodzinnych, jest liczba zgłaszanych wynalazków
w Europejskim Urzędzie Patentowym. Ilustruje to wykres 1.
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Wykres 1. Liczba zgłoszonych wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym na 1
mln mieszkańców według wybranych krajów w latach 2005–2014

Źródło: Nauka i technika w 2009 r., 2010, s. 508, Nauka i technika w 2010 r., 2011, s. 140, Nauka
i technika w 2011 r., 2012, s. 154, Nauka i technika w 2012 r., 2013, s. 158, Nauka i technika w 2014
r., 2015, s. 150, Nauka i technika w 2015 r., 2016, s. 148.

Analiza powyższych danych, dotycząca liczby zgłoszonych wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym na 1 mln mieszkańców według wybranych krajów odnotowanej w latach 2005–2014, potwierdza fakt, iż przedsiębiorstwa z Polski, w tym również
duże korporacje rodzinne, w zbyt małym stopniu starają się wdrażać nowe pomysły, cechujące się zazwyczaj innowacyjnością, prowadzące do przekształceń dotychczas istniejących schematów. Pod względem pomysłowości polskie przedsiębiorstwa znacznie
odbiegają od takich krajów jak Liechtenstein, Szwajcaria, Szwecja, Niemcy, Austria czy
Francja.

Fuzje i przejęcia w przedsiębiorczości korporacyjnej
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Fuzje i przejęcia są najbardziej widocznymi i poważnymi przejawami strategii na poziomie przedsiębiorczości korporacyjnej. Środki strategiczne wzmacniające pozycje konkurencyjne powodują [Kassay 2010, ss. 393–394]:
·· skrócenie linii produktów, aczkolwiek nie każdy wariant produktu może zwrócić nakłady na jego wytworzenie. Skupienie się na produktach przynoszących największe
zyski powoduje obniżkę kosztów i pomaga utrzymać strategię zgodną z mocnymi
stronami przedsiębiorstwa;
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·· większą presję na innowacje, na zgłaszane pomysły. Koncentracja na innowacji produktów i procesach wytwórczych. W tym wypadku doskonalenie procesów może odzwierciedlać się nie tylko w obniżce kosztów, ale również w podniesieniu jakości produktów;
·· większą dbałość o redukcję kosztów. Zaostrzająca się konkurencja cenowa wymaga
obniżenia nakładów na jednostkę produkcji;
·· zwiększenie przychodów od stałych klientów. Pierwszy etap to przejęcie klientów
konkurencji, następny z kolei to utrzymanie wszystkich klientów przez oferowanie
produktów uzupełniających i większych możliwości użytkowych;
·· nabywanie po korzystnych cenach przedsiębiorstw konkurencyjnych. To pomaga
z kolei w zbudowaniu pozycji niskich kosztów i przejęciu klientów konkurenta. Przejęcie ma sens zwłaszcza wówczas, gdy zwiększy siłę konkurencji nabywcy;
·· ekspansję międzynarodową. Zachodzi w okresie dojrzewania rynku krajowego.
Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż duże podmioty gospodarcze powstałe w wyniku fuzji bądź przejęć są zdolne szybko przekształcić portfel zasobów przedsiębiorstwa, co oznacza, że nabywcy uzyskują natychmiastowy dostęp do
nowych technologii, a co za tym idzie – nowych innowacyjnych produktów i usług, sieci
dystrybucji i oczywiście pracowników, którzy przecież stają się inicjatorami nowych pomysłów. Aczkolwiek dzięki tym formom koncentracji nowo powstałe podmioty gospodarcze zyskują zwiększony dostęp do nowych rynków zwłaszcza o zasięgu międzynarodowym, a nawet światowym.
Wpływ fuzji i przejęć na rozwój korporacji w Polsce
Fuzja jest połączeniem w jeden większy organizm dwóch lub większej liczby podmiotów gospodarczych na zasadzie połączenia kapitałów, wykupu gotówkowego akcji jednej z firm lub kombinacji powyższych działań, zaś przejęciem określana jest transakcja,
w której z reguły większa firma dokonuje wykupu akcji drugiego podmiotu w celu pełnego włączenia go w swoje struktury. W wyniku transakcji pozostaje na rynku tylko jeden
podmiot, który prawie zawsze zachowuje nazwę większego podmiotu gospodarczego,
również proces podejmowania decyzji pozostaje w wyłącznej gestii przejmującej firmy
[Kassay 2010, ss. 573–574; Rohra, Chawla 2015, p. 253].
Tak więc fuzje i przejęcia to znakomita metoda strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa tzw. korporacyjnego, czyli po prostu dużych korporacji, szczególnie w czasie kiedy mamy do czynienia z konsekwencjami światowego kryzysu gospodarczego, którego
skutki przedsiębiorstwa zarówno mikro-, małe, średnie, jak i duże, w tym również firmy
rodzinne, odczuwają do dziś. Dane dotyczące opisu tejże sytuacji przedstawia poniższa
tabela (por. tabela 1).
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Tabela 1. Fuzje i przejęcia korporacji, w tym korporacji rodzinnych w Polsce w latach
2005–2016
Rok

Liczba fuzji oraz
przejęć

Wartość fuzji oraz
przejęć (dane
w mld USD)

Indeksy łańcuchowe liczone na
podstawie liczby przeprowadzonych fuzji oraz
przejęć

Indeksy łańcuchowe liczone na podstawie wartości przeprowadzonych
fuzji oraz przejęć

2005

276

9,4

-

-

2006

298

13,8

108,0

146,8

2007

443

9,3

148,7

67,4

2008

510

4,5

115,1

48,4

2009

385

4,3

75,5

95,6

2010

514

13,9

133,5

323,3

2011

412

12,1

80,2

87,1

2012

292

9,1

70,9

75,2

2013

300

8,3

102,7

91,2

2014

285

9,4

95,0

113,3

2015

346

11,2

121,4

119,1

2016

279

10,9

80,6

97,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: biznes.interia.pl; imaa-institute.org; egospodarka.pl; forsal.pl;
biznes.onet.pl.
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Jak wynika z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli, wartość fuzji i przejęć
w 2005 r. wzrosła do 9,41 mld USD wobec 4,46 mld USD rok wcześniej. Analizując lata
2006–2008, można zauważyć, że liczba transakcji w wyniku fuzji oraz przejęć wzrosła
z 298 w 2006 r. do 510 w 2008 roku (wzrost o 71%). Rok 2014 okazał się bardzo udany dla
polskiego rynku fuzji i przejęć. Liczba transakcji wzrosła o 12% w stosunku do roku poprzedniego. W 2015 roku Polska uplasowała się na drugiej pozycji w całym regionie pod
względem liczby transakcji (po Rosji) oraz zajęła trzecie miejsce (po Rosji i Turcji) pod
względem wartości ogłoszonych w 2015 r. fuzji i przejęć, gdzie odnotowano wzrost zarówno liczby (z 285 do 346), jak i wartości transakcji (z 9,4 do 11,2 mld USD). W 2016 roku
właściciela zmieniły m.in.: Grupa Allegro i Kompania Piwowarska, a PZU i PFR kupiły znaczący pakiet udziałów Pekao.
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Również wielkości indeksów łańcuchowych potwierdzają przedstawione powyżej
fakty. Biorąc pod uwagę liczbę transakcji zawieranych w latach 2005–2016 w wyniku fuzji oraz przejęć, należy stwierdzić jednoznacznie, iż w całym badanym okresie liczba niniejszych transakcji wzrastała z roku na rok przeciętnie o 0,09%. Łączna wartość fuzji
i przejęć w latach 2005–2016 wzrastała z kolei średniorocznie o 1,36%.
Podsumowując, polski rynek fuzji i przejęć nadal różni się od zachodnioeuropejskiego zarówno pod względem liczby transakcji, profilu aktywów, jak i podejścia do ich finansowania. Kolejnym powodem, który wpływa na relatywnie niewielką liczbę transakcji M&A (fuzji i przejęć) na polskim rynku, jest mentalność właścicieli spółek. Jak wskazano, w wielu przypadkach ludzie, którzy zakładali swoje tzw. „biznesy” na początku
lat dziewięćdziesiątych i są z nimi sentymentalnie i emocjonalnie związani, przez to też
są mniej skłonni, aby sprzedać je po cenie, którą dyktuje rynek. Tak więc rozwój rynku
M&A może przyspieszać w miarę, jak przybierać będzie na sile fala sukcesji pokoleniowej w polskich firmach rodzinnych. Według danych przedstawionych w raporcie Firma
rodzinna to marka ze stycznia 2017 roku opracowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego, tylko 36% polskich firm uważa się za rodzinne, co jest dość smutnym faktem.
Wpływ fuzji i przejęć na rozwój korporacji z pozostałych krajów Unii Europejskiej
Wiele firm uznaje wzrost przez fuzje i przejęcia za znacznie szybszą i efektywniejszą metodę rozwoju niż wzrost tzw. organiczny. Zarówno małe firmy, jak i światowi liderzy widzą w tej formie wzrostu duży potencjał. W związku z powyższym fuzje i przejęcia stają
się efektem coraz to bardziej rozprzestrzeniającej się globalizacji. Dane dotyczące opisu
tejże sytuacji przedstawia poniższa tabela (por. tabela 2).
Tabela 2. Fuzje i przejęcia korporacji, w tym korporacji rodzinnych w pozostałych krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2016
Rok

Liczba fuzji oraz
przejęć

Wartość fuzji oraz
przejęć (dane w mld
USD)

Indeksy łańcuchowe
liczone na podstawie liczby przeprowadzonych fuzji oraz
przejęć

Indeksy łańcuchowe
liczone na podstawie wartości przeprowadzonych fuzji
oraz przejęć

2005

12500

920

-

2006

11 900

1 180

95,2

128,3

2007

12 600

1 400

105,9

118,6

2008

10 000

790

79,4

56,4

2009

7 500

410

75,0

51,9

2010

11 850

650

158,0

158,5
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2011

14 100

660

119,0

101,5

2012

11 900

663

84,4

100,5

2013

11 835

645

99,5

97,3

2014

12 700

1 140

107,3

176,7

2015

13 140

1 215

103,5

106,6

2016

13 560

1 311

103,2

107,9

Źródło: opracowanie własne, na podstawie factset.com; egospodarka.pl.

Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika jasno, iż liczba fuzji odnotowana w latach 2005–2014 w pozostałych krajach UE znacznie się wahała. Początek 2015
roku w Europie Środkowo-Wschodniej to okres politycznej niestabilności wywołanej
kryzysem ukraińskim, który miał negatywny wpływ sięgający dużo dalej niż tylko do samej Rosji. W 2016 roku zaobserwowano więcej tzw. średnich fuzji i nabyć. Jednym z następstw boomu w transakcjach strategicznych jest to, że spółki muszą modyfikować swe
portfele i pozbyć się drugorzędnych aktywów, gdzie znaczącą rolę odgrywają fundusze
Private Equity.
Również wielkości indeksów łańcuchowych potwierdzają przedstawione powyżej
fakty. Biorąc pod uwagę liczbę transakcji zawieranych w latach 2005–2016 w wyniku fuzji oraz przejęć, należy stwierdzić jednoznacznie, iż w całym badanym okresie liczba niniejszych transakcji wzrastała z roku na rok przeciętnie o 0,74%. Łączna wartość fuzji
i przejęć w latach 2005–2016 wzrastała z kolei średniorocznie o 3,27%. Tak więc dla międzynarodowych europejskich dużych, a nawet średniej wielkości, korporacji powyższe
zjawiska mają ogromne znaczenie chociażby z punktu widzenia ich rozwoju.

Analiza porównawcza wpływu fuzji oraz przejęć na rozwój
przedsiębiorczości korporacyjnej
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Autorka, starając się zbadać wpływ fuzji oraz przejęć na rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej, opierając swoje badania na danych dotyczących tabeli 1, korzystając z programu Statistica, przeprowadziła analizę skupień (z języka angielskiego Cluster Analysis).
Analiza skupień jest narzędziem służącym do eksploracyjnej analizy danych, której celem
jest ułożenie obiektów w grupy w taki sposób, aby stopień powiązania obiektów z obiektami należącymi do tej samej grupy był jak największy, a z obiektami z pozostałych grup
jak najmniejszy [statsoft.pl]. W rozpatrywanym przypadku autorka bada ogólną liczbę
oraz wartość fuzji i przejęć odnotowanych w latach 2005–2016, dlatego też w swoich ba-
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daniach skupia się ona na zbadaniu stopnia powiązania obiektów z obiektami należącymi do tej samej grupy. W metodzie tej przy formowaniu skupień wykorzystywane są miary rozbieżności lub odległości pomiędzy obiektami, definiowane ogólnie jako odległości
euklidesowe. Oblicza się je następująco [statsoft.pl]:
odległość(x,y) = {i (xi - yi)2 }½
W analizowanym przypadku chodziło o znalezienie kilku obiektów najbardziej podobnych – w sensie najmniejszej odległości – łącząc je w skupienie. W związku z powyższym dane obliczone na podstawie tabeli 1, obrazujące poszczególne odległości euklidesowe pomiędzy poszczególnymi obiektami, czyli przedsiębiorstwami współpracującymi ze sobą w ramach fuzji oraz przejęć, pokazują, że istotnie odległości między nimi,
wynikające z odnotowanej liczby oraz wartości transakcji zawieranych między dużymi
podmiotami gospodarczymi, a nawet mniejszymi firmami z Polski, w tym również firmami rodzinnymi, w latach 2005–2016 są niewielkie. Powyższe zależności przedstawia poniższy wykres (por. wykres 2).
Wykres 2. Odległości euklidesowe transakcji zawieranych między polskimi korporacjami w wyniku fuzji oraz przejęć odnotowanych w latach 2005–2016
Two-Way Joining Results
C_1
C_10
C_4
C_11
C_6
C_7
C_8
C_9
C_2
C_3
C_5
Var1

Var2

Var3

Var4

Var5

Var6

Var7

Var8

Var9

Var10

0
-2E8
-4E8
-6E8
-8E8

Źródło: opracowanie własne, na podstawie biznes.interia.pl; imaa-institute.org; egospodarka.pl; forsal.pl;
biznes.onet.pl.
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Analiza odległości euklidesowych obliczonych na podstawie danych finansowych
zaprezentowanych w tabeli 1 wykazała jednoznacznie, iż wpływ fuzji oraz przejęć na
rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej w Polsce jest znaczący. Dzięki transakcjom zawartym w latach 2005–2016 w wyniku fuzji i przejęć przedsiębiorczość tzw. korporacyjna zaczęła znacznie się rozwijać.
Autorka, badając wpływ fuzji oraz przejęć na rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej, opierając swoje badania na danych dotyczących tabeli 2, podobnie jak w przypadku badania wpływu fuzji oraz przejęć na rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej w Polsce, korzystając z programu Statistica, przeprowadziła analizę skupień w odniesieniu do
fuzji i przejęć odnotowanych w pozostałych krajach UE.
Dane obliczone na podstawie tabeli 2, obrazujące poszczególne odległości euklidesowe pomiędzy poszczególnymi obiektami, czyli przedsiębiorstwami współpracującymi ze sobą w ramach fuzji oraz przejęć odnotowanych w pozostałych krajach UE, pokazują, że istotnie odległości między nimi, wynikające z odnotowanej liczby oraz wartości
transakcji zawieranych między dużymi podmiotami gospodarczymi a nawet mniejszymi
firmami, w tym również firmami rodzinnymi, w latach 2005–2016 są niewielkie, czyli zupełnie tak samo, jak w przypadku fuzji i przejęć dokonywanych w Polsce, co przedstawia
poniższy wykres (por. wykres 3).
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Wykres 3. Odległości euklidesowe transakcji zawieranych między korporacjami z pozostałych krajów Unii Europejskiej w wyniku fuzji oraz przejęć odnotowanych w latach 2005–2016
Two-Way Joining Results
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Źródło: opracowanie własne, na podstawie factset.com; egospodarka.pl.

Analiza odległości euklidesowych obliczonych na podstawie danych finansowych,
zaprezentowanych w tabeli 2, wykazała jednoznacznie, iż wpływ fuzji oraz przejęć na
rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej w pozostałych krajach Unii Europejskiej, podobnie jak w Polsce, jest znaczący. Dlatego też na podstawie powyższych danych można śmiało stwierdzić, iż liczba transakcji zawieranych w wyniku fuzji i przejęć, jak również
wartość tych transakcji, odnotowana w pozostałych krajach Unii Europejskiej była wyższa niż wśród dużych czy średnich przedsiębiorstw z Polski. Dodatkowo na podstawie
zebranych i przeanalizowanych materiałów można stwierdzić jednoznacznie, iż to właśnie zmiany polityczne mogą mieć bezpośredni, a nawet często natychmiastowy wpływ
na poziom i stabilność inwestycji prowadzonych zarówno przez fundusze Private Equity,
jak i inwestorów strategicznych na poszczególnych rynkach europejskich.
Z powyższych rozważań wynika, iż wprawdzie fuzje i przejęcia mogą być szkodliwe dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości korporacyjnej, w tym także dużych, a nawet
średniej wielkości firm rodzinnych, gdyż w wyniku tego rodzaju zawieranych transakcji powstaje nowy podmiot gospodarczy często bez zachowania poprzedniego kształtu firmy. Aczkolwiek zwiększenie pomysłowości pod względem wprowadzania coraz to
nowszych rozwiązań innowacyjnych w oferowanym asortymencie jest bardziej możli-
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we, a zarazem bardziej się opłaca dużym korporacjom o zasięgu międzynarodowym,
powstałym w wyniku fuzji bądź przejęć.

Podsumowanie
W warunkach bardziej lub mniej dogodnych dla realizacji idei przedsiębiorczości korporacyjnej dla skutecznego wdrożenia tzw. „ducha przedsiębiorczości” w formie innowacyjnych pomysłów potrzebni są zazwyczaj tzw. „intraprzedsiębiorcy”, czyli pracownicy działający z pasją i zaangażowaniem, nieobawiający się podejmować niekonwencjonalnych
ryzykownych zadań. Tymczasem typowe duże korporacje, w tym również duże korporacje rodzinne, w zbyt małym stopniu starają się wdrażać nowe pomysły prowadzące do
przekształceń dotychczas istniejących schematów.
Fuzje i przejęcia, które mogą co prawda prowadzić do nowych, nieoczekiwanych rodzajów ryzyka, wynikających z niewystarczającej dostępności informacji strategicznych
lub z forsowania osobistych interesów menedżerów, co utrudnia ocenę przedsiębiorstwa docelowego, mogą jednak wpłynąć pozytywnie na to, iż duże podmioty gospodarcze, powstałe w wyniku fuzji bądź przejęć, są zdolne szybko przekształcić portfel zasobów przedsiębiorstwa.
Autorka, starając się zbadać wpływ fuzji oraz przejęć na rozwój przedsiębiorczości
korporacyjnej, opierając swoje badania na danych dotyczących liczby oraz wartości fuzji
i przejęć odnotowanych w latach 2005–2016, korzystając z programu Statistica, przeprowadziła analizę skupień (z języka angielskiego Cluster Analysis). W analizowanych przypadkach chodziło o znalezienie kilku obiektów najbardziej podobnych – w sensie najmniejszej odległości – łącząc je w skupienie. W związku z powyższym dane obliczone na
podstawie danych zaprezentowanych w niniejszym artykule, obrazujące poszczególne
odległości euklidesowe pomiędzy poszczególnymi obiektami, czyli przedsiębiorstwami
współpracującymi ze sobą w ramach fuzji oraz przejęć, pokazują, że istotnie odległości
między nimi wynikające z odnotowanej liczby oraz wartości transakcji zawieranych między dużymi podmiotami gospodarczymi, a nawet mniejszymi firmami zarówno z Polski, jak również z pozostałych krajów Unii Europejskiej, w tym również firmami rodzinnymi, w latach 2005–2016 są niewielkie. Tak więc analiza odległości euklidesowych obliczonych na podstawie danych finansowych zaprezentowanych w powyższych tabelach
wykazała jednoznacznie, iż wpływ fuzji oraz przejęć na rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej w pozostałych krajach Unii Europejskiej, podobnie jak w Polsce, jest znaczący. Wzmożona liczba fuzji oraz przejęć powinna pozytywnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej pod względem wprowadzania chociażby nowych innowacyjnych technologii.
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Strategia innowacji poprzez tradycję, profesjonalizm
i konkurencyjność przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
The Strategy of Innovation Through Tradition, Professionalization
and Competitiveness of Family Firms in Poland

Abstract: Family firms, representing a significant part of Polish business entities, are an important and interesting research object. The aim of this article is to answer the question
how strategy of innovation through tradition and the level of professionalization influence competitiveness of family firms. Using data obtained form 149 respondents employed
in Polish family firms the authors confirmed that strategy of innovation through tradition is
a statistically significant predictor of competitiveness of the family firms. However, the relationship between the professionalization of the family business and its competitiveness
was not confirmed. Finally, theoretical and practical implications as well as limitations and
directions for future research were formulated.
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Wstęp
Badania międzynarodowe wskazały, że polskie przedsiębiorstwa rodzinne nie odbiegają znacznie od swoich odpowiedników na świecie [PricewaterhouseCoopers 2008]. Tym
niemniej trudno jest ignorować specyfikę zarządzania w tychże przedsiębiorstwach. Niestety, wiedza na ten temat jest jak dotąd relatywnie niewielka [Marjański 2011] pomimo znacznych postępów naukowych w omawianym obszarze [Jeżak, Popczyk i Winnicka-Popczyk 2004, Sobiecki 2014, Sułkowski 2004, Surdej i Wach 2010]. Dotychczasowe
badania mają w znacznej mierze charakter ekspertyz prowadzonych w układzie statycznym, brak natomiast głębszego wyjaśnienia dynamiki przedsiębiorstwa rodzinnego, co
nie jest możliwe bez uwzględnienia szeregu zmiennych kształtujących jego efektywność. Spośród zbioru istotnych zmiennych w niniejszym artykule zdecydowano się zwrócić szczególną uwagę na dwa czynniki pozwalające wyjaśniać konkurencyjność tego
typu przedsiębiorstwa. Są nimi profesjonalizm oraz strategia.
Profesjonalizm, odnoszący się do sfery zarządzania, oznacza w przypadku przedsiębiorstwa rodzinnego pójście w kierunku całościowej zmiany sposobu zarządzania
przedsiębiorstwem, a w szczególności przekazanie funkcji zarządczych specjalistom
spoza rodziny [Lansberg, Perrow i Rogolsky 1988]. Tak rozumiana zmiana jest przez badaczy przedsiębiorstw rodzinnych postrzegana jako ważny czynnik zwiększający ich żywotność, a w konsekwencji – konkurencyjność [Galambos 2010]. Tymczasem strategia
przedsiębiorstwa rodzinnego jest wyrazem jego długofalowej orientacji, a jej rola podkreślana jest konsekwentnie w literaturze przedmiotu [Tsao i in. 2009]. Także jej związki z efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa rodzinnego są niezaprzeczalne i dobrze udokumentowane w literaturze [Cabrera-Suarez i in. 2001].
Mając na uwadze powyższe rozważania, celem niniejszego artykułu jest ocena zależności pomiędzy poziomem profesjonalizmu, strategią przedsiębiorstwa rodzinnego i jego konkurencyjnością. Aby zrealizować tak postawiony cel w pierwszej kolejności przeprowadzono krytyczne studia literatury przedmiotu prowadzące do konstrukcji modelu badawczego, by następnie tak skonstruowany model poddać empirycznemu sprawdzeniu na podstawie danych pierwotnych płynących z 149 przedsiębiorstw
rodzinnych. Artykuł kończą implikacje teoretyczne i praktyczne, wskazówki dotyczące
prowadzenia przyszłych badań empirycznych oraz uwagi na temat ograniczeń prowadzonych dociekań naukowych.
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Profesjonalizm i efektywność przedsiębiorstwa rodzinnego
Profesjonalizm przedsiębiorstwa rodzinnego w naukach o zarządzaniu zazwyczaj jest
rozumiany jako rozwój kontekstu organizacyjnego. Konkretniej mówiąc, analizuje się
przesunięcie w kierunku profesjonalizmu, które pozwala przedsiębiorstwu rodzinnemu
wkroczyć na następny etap rozwoju [Flamholtz i Randle 2007]. Tak rozumiany profesjonalizm pociąga za sobą całościową zmianę, chociaż szczegóły takiego przeobrażenia są
różne w różnych firmach [Parada i in. 2010]. W szczególności oznacza to pójście w kierunku delegowania uprawnień na profesjonalistów i większej racjonalności w podejmowaniu decyzji, ponadto dążenie do innowacyjności czy też wyższego stopnia sformalizowania i nasilenia kontroli. Niektórzy badacze twierdzą, że przedsiębiorstwa rodzinne
są zazwyczaj zarządzane nieprofesjonalnie, dlatego też osiągają niski poziom efektywności [Lansberg, Perrow i Rogolsky 1988]. Tymczasem, jak wskazuje Bertrand i in. [2008],
profesjonalizm pozwala przezwyciężyć problemy nepotyzmu i konfliktowych interesów.
W literaturze przedmiotu dominuje przekonanie, że profesjonalizm przedsiębiorstwa rodzinnego zwiększa jego żywotność, a w szczególności konkurencyjność [Galambos 2010, Hung i Whittington 2011]. Przejście na bardziej profesjonalne zarządzanie powoduje wzrost efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa rodzinnego w wymiarze
operacyjnego zwrotu na zasobach (OROA), wzrostu sprzedaży i wzrostu zatrudnienia
[Chang i Shim 2015]. Znaleziono też dowody na to, że profesjonalizm przynosi wyższą
efektywność finansową [Dawson 2011]. Profesjonalne zarządzanie w połączeniu z kontrolą rodziny prowadzi do zwiększania wartości przedsiębiorstwa mierzonej współczynnikiem Q Tobina [Lien i Li 2013].
Silne są też argumenty, że profesjonalizm jest niezbędnym narzędziem radzenia sobie ze złożonym i wysoce konkurencyjnym otoczeniem [Walsh 2010]. Argumentuje się
również, że profesjonalizm prowadzi do nowych wzorców zarządzania, a w ślad za tym
do nowych ścieżek strategicznego rozwoju [Dyer 1986]. Trudno ponadto pominąć wyniki badań, które jednoznacznie wskazują, że profesjonalizm pozwala przedsiębiorstwu
rodzinnemu osiągać cele strategiczne [Duréndez, Pérez de Lema i Madrid Guijarro 2007].
Hall i Nordqvist [2008] teoretycznie uzasadniają, że profesjonalizm przedsiębiorstwa rodzinnego składa się z dwóch wymiarów: formalnego i kulturowego. Kompetencja formalna opisywana jest w kategoriach formalnego planowania, regularnych spotkań, zdefiniowanych odpowiedzialności, systemów oceny efektywności, formalnego
treningu, doskonalenia zarządzania, formalnych ciał nadzorujących i systemów kontroli [Chua, Chrisman i Bergiel 2009]. Kompetencja kulturowa dotyczy natomiast wartości,
norm, relacji i znaczeń i wiąże się ze społeczno-kulturową wrażliwością [Astrachan, Keyt
i in. 2002]. Efektywność przedsiębiorstwa rodzinnego wymaga, aby kadra zarządzająca
była wrażliwa na wartości i normy kulturowe charakterystyczne dla rodziny, jak również
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na cele i znaczenia typowe dla biznesu. Krótko mówiąc, połączenie kompetencji formalnej i kulturowej, jako aspektów profesjonalizmu, prowadzi do wyższego poziomu efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa rodzinnego.
Powyższe rozważania umożliwiają postawienie hipotezy w następującym kształcie:
H1: Profesjonalizm przedsiębiorstwa rodzinnego jest powiązany z jego konkurencyjnością, a w szczególności im wyższy poziom profesjonalizmu przedsiębiorstwa rodzinnego,
tym wyższy poziom konkurencyjności.

Strategia rozwoju przez tradycję i efektywność
przedsiębiorstwa rodzinnego
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Wyrazem długofalowej orientacji przedsiębiorstwa rodzinnego jest strategia stanowiąca również jego wyróżnik [Tsao i inni 2009, van Essen i in. 2010]. Do tej pory w literaturze
z zakresu przedsiębiorstw rodzinnych rozpatrywano treść strategii, polityki inwestowania, strukturę finansową, internacjonalizację oraz przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw
rodzinnych [Yu, Lumpkin, Sorenson i Brigham 2012].
Patrząc z perspektywy podejścia zasobowego, rodzinność jest opisywana w kategoriach unikalnej wiązki zasobów dostępnej dla tworzenia i utrzymywania przewagi strategicznej [Cabrera-Suarez i in. 2001]. Podobne argumenty dotyczą roli ukrytej wiedzy
jako źródła przewagi konkurencyjnej [Berman i in. 2002]. Ogólnie rzecz biorąc, zasoby
firmy rodzinnej zorientowane strategicznie współprzyczyniają się znacznie do uzyskania
i utrzymania przewagi konkurencyjnej [Tokarczyk, Hansen, Green i Down 2007].
Dążąc do dynamizacji modelu zależności pomiędzy profesjonalizmem i konkurencyjnością przedsiębiorstwa rodzinnego, warto zwrócić uwagę na koncepcję De Massis, Frattini, Kotlar, Petruzzelli i Wright [2016]. Autorzy ci, wykorzystując dotychczasowy dorobek badań w zakresie innowacji, poszukiwania wiedzy, dynamicznych zdolności i przedsiębiorstw rodzinnych, zaproponowali nową strategię innowacji produktowej, którą nazwali innowacja poprzez tradycję. Wdrożenie tej koncepcji pozwala tworzyć i utrzymywać przewagę konkurencyjną. W punkcie wyjścia, w ślad za Miller i Le Breton-Miller [2005], przyjęto założenie, że nadzwyczajna długowieczność i długofalowa
orientacja przedsiębiorstw rodzinnych może znaleźć wyraz w specjalnej zdolności wiążącej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, dzięki której mogą powstać innowacje wykorzystujące wiedzę związaną z tradycją przedsiębiorstw. Strategia innowacji poprzez
tradycję daje się scharakteryzować w dwóch wymiarach, jako: (1) typ innowacji produktowej oraz (2) źródło przeszłej wiedzy. Innowacje produktowe mogą mieć dwojaki charakter, po pierwsze mogą oferować nowe funkcjonalności dzięki innowacyjnemu zastosowaniu technologii tworzenia produktu; po drugie, innowacje determinujące zmianę
w przyczynie, dla której klienci zakupują produkt, który jest zbudowany wokół oryginal-
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nego znaczenia. Wymiar drugi odzwierciedla źródło przeszłej wiedzy, a więc dwie formy
skodyfikowanej i niejawnej wiedzy odszukiwane w przeszłości: tradycję firmy i tradycję
terytorialną. Idąc dalej tym śladem, dokonano operacjonalizacji dwóch wymiarów innowacji poprzez tradycję, wykorzystując charakterystyki poszczególnych typów strategii
tworzące stosowną typologię [De Massis, Frattini, Kotlar, Petruzzelli i Wright 2016, s. 103].
Powyższe rozważania prowadzą do konkluzji, że strategia przedsiębiorstwa rodzinnego powiązana jest z jego konkurencyjnością, i na tej podstawie sformułowano drugą
hipotezę badawczą:
H2: Strategia innowacji poprzez tradycję jest powiązana z konkurencyjnością przedsiębiorstwa rodzinnego.
Strategia przedsiębiorstwa rodzinnego jest w świetle przeglądu literatury jednym
z kluczowych czynników jego konkurencyjności [Jeżak 2014]. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wskazują, że strategie przedsiębiorstw rodzinnych mają najczęściej charakter inkrementalny, co jest najprawdopodobniej jednym z wyrazów braku profesjonalizmu. Zatem, poziom profesjonalizmu decyduje w znacznej mierze o tym,
jaką strategię przyjmie przedsiębiorstwo rodzinne. Można zatem zasadnie przypuszczać, że strategia przedsiębiorstwa rodzinnego jest mechanizmem pośredniczącym
w zależności pomiędzy jego profesjonalizmem i konkurencyjnością. Pełni w związku
z tym rolę mediatora, mechanizmu ukazującego przyczyny związków pomiędzy profesjonalizmem i konkurencyjnością. Na podstawie tego założenia postawiono trzecią hipotezę badawczą w następującej postaci:
H3: Strategia innowacji poprzez tradycję pośredniczy w zależności pomiędzy profesjonalizmem przedsiębiorstwa rodzinnego i jego konkurencyjnością.

Metodyka badań empirycznych nad zależnościami
pomiędzy profesjonalizmem, strategią innowacji poprzez
tradycję i konkurencyjnością przedsiębiorstwa rodzinnego
Przeprowadzone analizy literatury doprowadziły do sformułowania trzech hipotez badawczych, które przedstawiono syntetycznie na rysunku 1. Celem empirycznego sprawdzenia zależności pomiędzy trzema opisywanymi zmiennymi przeprowadzono badania ilościowe wśród 149 polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Respondentów dobrano
metodą dogodnościową, która jest często stosowana w odniesieniu do badań małych
przedsiębiorstw [Barnir i Smith 2002]. Podstawą gromadzenia danych był kwestionariusz, dane zbierali ankieterzy Centrum Badań i Transferu Wiedzy przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a respondentami byli właściciele lub menedżerowie przedsiębiorstw rodzinnych. Szczegóły procesu gromadzenia danych wraz z opisem próby badawczej przedstawiono w artykule Bratnickiej-Myśliwiec i Ingrama [2017].
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Rysunek 1. Model badawczy zależności pomiędzy profesjonalizmem, strategią innowacji poprzez tradycję oraz konkurencyjnością przedsiębiorstwa rodzinnego

Profesjonalizm
przedsiębiorstwa
rodzinnego

Konkurencyjność
przedsiębiorstwa
rodzinnego

H1

H3

H2, H3
Strategia innowacji
poprzez tradycję

Źródło: opracowanie własne.

Charakterystyka zmiennych badanych
Profesjonalizm przedsiębiorstwa rodzinnego
Do pomiaru profesjonalizmu przedsiębiorstwa rodzinnego wykorzystano koncepcję zaproponowaną przez Stewarta i Hitta [2012]. Skala ta składa się z 4 stwierdzeń ocenianych na 7-punktowej skali Likerta i tworzy dwa wymiary, nazwane odpowiednio: partnerski rozwój przedsiębiorstwa oraz profesjonalne metody zarządzania. Została ona szerzej opisana w artykule Kraśnickiej, Ingrama, Bratnickiej-Myśliwiec (referat zgłoszony na
konferencję „Zarządzanie Rozwojem Organizacji”, 2017).
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Strategia innowacji poprzez tradycję
Do pomiaru strategii innowacji poprzez tradycję użyto dwóch skal Likertowskich rozciągających się od 1 (zdecydowanie nie zgadzam się) do 7 (zdecydowanie zgadzam się).
Typ innowacji produktowej szacowano za pomocą dwóch kwestii: „W naszym przedsiębiorstwie kładziemy nacisk na tworzenie nowych produktów/usług oraz ich wprowadzanie na nowe rynki przy wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy” oraz „W naszym przedsiębiorstwie kładziemy nacisk na nadawanie nowych znaczeń istniejącym produktom
lub usługom przy wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy, np. poprzez poszukiwanie nowych zastosowań dla istniejących produktów, rozwiązań”. Alfa Cronbacha dla tej skali wynosi 0,688. Szacowanie źródła przeszłej wiedzy dokonano, posługując się również
skalą dwuelementową obejmującą takie zagadnienia, jak: „W tworzeniu nowych produktów i opracowywaniu nowych zastosowań wykorzystujemy zgromadzoną wiedzę na te-
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mat procesów przebiegających w przedsiębiorstwie oraz zasobów pozostających w dyspozycji przedsiębiorstwa” oraz „W tworzeniu nowych produktów i opracowywaniu nowych zastosowań wykorzystujemy zgromadzoną wiedzę na temat lokalnych uwarunkowań, w tym strategicznych szans i zagrożeń w otoczeniu, dostępności zasobów, a także
możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami”. Alfa Cronbacha dla tej skali wynosi 0,907.
W celu potwierdzenia założenia o dwuwymiarowości strategii innowacji poprzez tradycję przeprowadzono analizę czynnikową metodą głównych składowych z rotacją Varimax. Zarówno test Kaisera-Meyera-Olkina (0,620) oraz test sferyczności Bartletta (Approx. Chi-Square = 312,217 przy 6 stopniach swobody, p=0,000) uprawniały do przeprowadzenia analizy czynnikowej, której wyniki przedstawiono w tabeli 1. Zobrazowane
dwa czynniki wyjaśniają 89,9% zmienności strategii innowacji poprzez tradycję.
Konkurencyjność przedsiębiorstwa rodzinnego
Ponieważ w badaniach przyjęto perspektywę zarządzania strategicznego, zdecydowano się na powiązanie dwóch omówionych uprzednio zmiennych z konkurencyjnością
przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak twierdzą Chrisman, Chua i Sharma [2005], to właśnie
zdobywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej jest kluczowym zagadnieniem dla
każdego przedsiębiorstwa, w tym również przedsiębiorstwa rodzinnego. W badaniach
do pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa zdecydowano się wykorzystać skalę
o sprawdzonych właściwościach psychometrycznych zaproponowaną przez Antoncica
i Hisricha [2001], a szczegóły analiz tej skali przedstawiono w artykule Bratnickiej-Myśliwiec i Ingram [2017]. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przeprowadzoną analizą czynnikową konkurencyjność mierzona z wykorzystaniem skali zaproponowanej przez Antoncica
i Hisricha [2001] jest konstruktem jednowymiarowym (alfa Cronbacha = 0,959).
Tabela 1. Macierz składowych rotowanych dla strategii innowacji poprzez tradycję
Kwestia

Składowa
Typ innowacji
produktowej

Nacisk na nadawanie nowych znaczeń istniejącym produktom lub usługom przy wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy
Nacisk na tworzenie nowych produktów/usług oraz ich
wprowadzanie na nowe rynki przy wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy

Źródła przeszłej
wiedzy

,948
,942
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Wykorzystywanie zgromadzonej wiedzy na temat lokalnych uwarunkowań, w tym strategicznych szans i zagrożeń w otoczeniu, dostępności zasobów, a także możliwości
współpracy z innymi przedsiębiorstwami w tworzeniu nowych produktów i opracowywaniu nowych zastosowań

,966

Wykorzystywanie zgromadzonej wiedzy na temat procesów przebiegających w przedsiębiorstwie oraz zasobów
pozostających w dyspozycji przedsiębiorstwa w tworzeniu
nowych produktów i opracowywaniu nowych zastosowań z

,680

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań empirycznych
Analizy danych zmierzające do sprawdzenia sformułowanych hipotez przeprowadzono
z wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych w programie Mplus 7.3 for Mac.
W pierwszej kolejności dane źródłowe zostały zapisane w pliku z rozszerzeniem .dat, by
następnie zaimportować je do wspomnianego programu statystycznego. Modelowanie
równań strukturalnych zasadza się na dwóch fundamentach, po pierwsze, prowadzone
są konfirmacyjne analizy czynnikowe, a w następnym kroku przeprowadzane jest modelowanie zależności pomiędzy badanymi zmiennymi utajonymi (latentnymi). Zaletami
tego podejścia jest kompleksowa ocena związków pomiędzy zmiennymi, której wyniki przedstawiane są w postaci modelu równań. Dla szacowanych zależności wyniki przeprowadzonych analiz przedstawia model (zob. rysunek 2).
Rysunek 2. Model badawczy po weryfikacji empirycznej
Profesjonalizm
przedsiębiorstwa
rodzinnego
Partnerski rozwój
przedsiębiorstwa

1,121 (0,001)

Profesjonalne metody
zarządzania

2,264 (0,034)

Źródło: opracowanie własne.
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Źródła przeszłej
wiedzy

-0,69(0,048)

Konkurencyjność
przedsiębiorstwa
rodzinnego
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Przedstawiony na rysunku 2 model badawczy, prezentujący potwierdzone zależności pomiędzy badanymi zmiennymi, został oszacowany na poziomie umiarkowanym,
przy czym poziomy dopasowania modelu do danych empirycznych prezentują się następująco: RMSEA (root mean square error of approximation) = 0,09; CFI = 0,957; TLI =
0,937; SRMR (standardized root mean square residua) = 0,065. Takie poziomy można
uznać za umiarkowanie satysfakcjonujące, mając na uwadze ogólne wytyczne oceny
stopnia dopasowania modeli strukturalnych [Hooper, Coughlan i Mullen 2008]. O ile bowiem poziomy CFI i TLI są w pełni akceptowalne, o tyle RMSEA przekracza dopuszczalny
poziom 0,08, a poziom SRMR również znajduje się powyżej akceptowalnego progu 0,06.
Poziomy wyjaśniania zmiennych zależnych są zróżnicowane i o ile profesjonalne metody zarządzania i partnerski rozwój przedsiębiorstwa pozwalają wyjaśniać zmienność
typu innowacji produktowej i źródeł przeszłej wiedzy w stopniu relatywnie wysokim
– współczynniki determinacji odpowiednio 0,451 i 0,568 (poziom nieistotny: p=0,081)
– o tyle konkurencyjność przedsiębiorstwa rodzinnego wyjaśniana jest przez wszystkie
zmienne niezależne w stopniu nikłym – współczynnik determinacji wyniósł w tym przypadku 0,07, co oznacza, że zaledwie 7% zmienności zmiennej zależnej jest wyjaśniane
przez pozostałe badane zmienne.

Podsumowanie
Głównym celem niniejszego badania było empiryczne sprawdzenie hipotetycznych zależności zachodzących pomiędzy profesjonalizmem przedsiębiorstwa rodzinnego, strategią innowacji poprzez tradycję oraz konkurencyjnością przedsiębiorstwa rodzinnego.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że nie ma podstaw do przyjęcia pierwszej
z hipotez badawczych mówiącej o zależności pomiędzy profesjonalizmem przedsiębiorstwa rodzinnego i jego konkurencyjnością. Analizy doprowadziły do stwierdzenia, że zależności te są nieistotne statystycznie. Nie ma natomiast podstaw do odrzucenia drugiej
hipotezy, gdyż strategia innowacji poprzez tradycję jest istotnym statystycznie predyktorem konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego, przy czym, jak wskazuje współczynnik determinacji, wpływ ten jest umiarkowany. Zgodnie z dokonanymi obliczeniami ustalono, że w prezentowanym modelu strategia innowacji przez tradycję nie pełni roli mediatora zależności pomiędzy profesjonalizmem przedsiębiorstwa rodzinnego
i jego konkurencyjnością. Nie ma zatem podstaw do przyjęcia trzeciej hipotezy badawczej o roli strategii przedsiębiorstwa rodzinnego w ukazywaniu wpływu profesjonalizmu
na jego konkurencyjność.
Podsumowując, dwie spośród trzech hipotez badawczych zostały sfalsyfikowane,
a jedna uzyskała umiarkowane wsparcie w wynikach badań empirycznych. Nieoczekiwane wsparcie uzyskały natomiast niezakładane inicjalnie w badaniach związki pomię-
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dzy profesjonalizmem przedsiębiorstwa rodzinnego i strategią innowacji przez tradycję, przy czym stopień wyjaśniania zmienności wytycznych strategicznych przez profesjonalne metody zarządzania i partnerski rozwój przedsiębiorstwa jest relatywnie wysoki. Innymi słowy, poziom profesjonalizmu przedsiębiorstwa rodzinnego determinuje
wybieraną strategię, niemniej kwestie te pozostają w oderwaniu od jego poziomu konkurencyjności.
Interesująca obserwacja wynikająca z przeprowadzonych analiz jest taka, że jeden
z wymiarów strategii innowacji poprzez tradycję jest negatywnie powiązany z konkurencyjnością przedsiębiorstwa rodzinnego. Sugeruje to, że nacisk na tworzenie nowych
produktów i usług, a także wprowadzanie ich na nowe rynki oraz nadawanie nowych
znaczeń istniejącym produktom i usługom negatywnie oddziałuje na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego. Wyjaśnienie tej zależności jest możliwe w oparciu wyniki badań przeprowadzonych przez Hyytinena, Pajarinena i Rouvinena [2015],
którzy stwierdzili, że nacisk na innowacyjność, przejawiającą się tworzeniem nowych
produktów i usług, wiąże się z angażowaniem znaczących zasobów finansowych oraz
podejmowaniem wysoce ryzykownych przedsięwzięć, a te nie zawsze okazują się rentowne w krótkim czasie [Vuori i Huy 2016]. Takie inwestycje tworzą warunki niskiej lub
przeciętnej płynności w początkowym okresie, co rzutuje na możliwości utrzymania
i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym [Karpacz, Nogalski, Wójcik-Karpacz 2015].
Z przeprowadzonych badań dla praktyków wynika następująca rekomendacja: nie
należy spodziewać się natychmiastowego efektu, w postaci konkurencyjności, z wprowadzanych nowych produktów i usług w krótkim okresie. Aby zatem móc w przyszłości
czerpać korzyści z przyjętej strategii rozwoju, konieczne jest inwestowanie i ponoszenie
wysokiego ryzyka. Wiąże się to z koniecznością posiadania i angażowania znacznych zasobów finansowych, rzeczowych, ludzkich i informacyjnych.
Przyszłe badania powinny uwzględniać szereg innych zmiennych, a w szczególności kontekst kulturowy, kwestię przywództwa, a także organizację funkcjonowania podmiotu, rozumianą przez pryzmat struktur organizacyjnych. Warto w tym miejscu również wspomnieć o zagadnieniu rodzinności przedsiębiorstw rodzinnych oraz problematyce bogactwa społeczno-emocjonalnego [Bratnicka-Myśliwiec i Ingram 2017]. Na podstawie przeprowadzonych uprzednio analiz można zasadnie przypuszczać, że włączenie
do modelu większej liczby zmiennych pozwoliłoby na lepsze wyjaśnienie zmian w konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego.
Głównym ograniczeniem prowadzonych badań jest liczebność próby badawczej.
Można założyć, że badania przeprowadzone na większej liczebnie próbie pokazałyby zależności nieobserwowalne przy obecnej wielkości próby. Dodatkowo, ograniczeniem przeprowadzonych badań jest brak szerszej kontekstualizacji badanych zależno-
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ści. W oparciu o zgormadzone dane nie było możliwości sprawdzenia solidności przeprowadzonych dociekań badawczych. W związku z powyższym w przyszłych badaniach
warto poszerzyć zbiór informacji nie tylko o nowe zmienne, ale również o dane płynące od innych niż właściciele przedsiębiorstw rodzinnych członków badanych organizacji.
Przedsiębiorstwa rodzinne stanowiące w Polsce znaczącą część podmiotów gospodarczych są ważnym i interesującym obiektem badań. Przedstawione wyniki dociekań pozostawiają wiele pytań wymagających odpowiedzi, a te najlepiej formułować
w oparciu o analizy danych empirycznych. Wierzymy, że obszar ten może zostać znacznie wzbogacony, nie tylko na drodze badań ilościowych, ale również jakościowych, wyjaśniających nie tylko związki pomiędzy zjawiskami, ale również przyczyny zależności.
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Abstract: The development of young persons’ entrepreneurship is an important element in
supporting the economy of each country. The research presented in this article point to the
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by analysing the results of the surveys and comparing them to the results of the GUESSS
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Wprowadzenie
Jednym z istotnych elementów współczesnej gospodarki jest nastawienie jej na rozwój przedsiębiorczości. Nie trzeba nikogo przekonywać, że rola nowych przedsiębiorstw
w każdej gospodarce jest ogromna. Nie dziwią więc liczne badania związane z różnorodnymi warunkami kształtowania przedsiębiorczości. Na tym tle powstała koncepcja niniejszej pracy obejmująca swoim zasięgiem analizę jej determinantów, ze szczególnym nastawieniem na analizę relacji sieciowych, w tym przypadku dotyczącą wsparcia rodziny
dla młodych osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Przedmiotem badania są studenci deklarujący założenie własnego przedsiębiorstwa. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu rodziny na podejmowanie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa, a główną metodą badawczą analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych na studentach Uniwersytetu Szczecińskiego oraz analiza porównawcza wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu GUESSS w odniesieniu do rezultatów z Polski.

Przedsiębiorczość i czynniki ją determinujące
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Przedsiębiorczość jest różnie definiowana, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Najczęściej należy ją rozumieć jako tworzenie własnego podmiotu gospodarczego. Powinna
być wówczas utożsamiana z poszukiwaniem, tworzeniem, wykorzystywaniem szans oraz
okazji rynkowych [Glinka, Gutkova 2011, s. 11]. Jest to zbieżne z jedną z pierwszych definicji przedsiębiorczości zaproponowaną przez Timmonsa, która precyzuje ją jako poszukiwanie okazji bez uwzględnienia ograniczeń stojących przed przedsiębiorcą [Timmons 1999, s. 329]. Podobne oraz nieco rozszerzające rozumienie w stosunku do powyższych definicji można znaleźć w pracach między innymi: Shane i Venkataramana [2003, s.
3], Gaweł [2013, s. 90], Bruyat i Julien [2000, ss. 165–166], Thurika [2007, ss. 3–5] czy Korpysy [2016, s. 24].
Proces tworzenia nowej działalności gospodarczej opisany powyżej determinowany
jest wieloma czynnikami. Główny podział może odnosić się do czynników egzogenicznych i endogenicznych [Korpysa 2016, s. 73 i nast.]. Do podstawowych czynników egzogenicznych zaliczyć można następujące:
·· sytuację gospodarczą w kraju, która jest pozytywnie skorelowana z zakładaniem nowych przedsiębiorstw [Porter, Sachs, McArtur 2001];
·· funkcjonujący system podatkowy w kraju, zachęcający zwolnieniami podatkowymi
do tworzenia przedsiębiorstw [Da Rin, di Giacomo, Sembenelli 2011, s. 1048 i nast.];
·· dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania umożliwiający tworzenie i funkcjonowanie nowych podmiotów gospodarczych [Kurowska, Szymańska, Walecka 2013, s. 67];
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·· poziom konkurencji rynkowej wpływający na możliwość wejścia na rynek poprzez
wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów [Kirzner 2010, s. 21];
·· otoczenie społeczno-kulturowe tworzące wzorce współżycia społecznego, sposoby postępowania, przyjęte wartości i przekonania w określonej grupie społecznej [Glinka 2008, s. 24];
·· otoczenie instytucjonalno-prawne związane z regulacjami prawnymi, zakładanie
i funkcjonowanie przedsiębiorstw [Kraśnicka 2002, s. 111].
Obok czynników zewnętrznych istotną rolę związaną z procesem przedsiębiorczym
odgrywają uwarunkowania endogeniczne. Ich wpływ odnosi się przede wszystkim do
samego przedsiębiorcy. Do podstawowych determinantów endogenicznych zaliczyć
można [Gaweł 2013, s. 38, Glinka, Pasieczny 2015, s. 23 i nast.]:
·· motywację,
·· innowacyjność,
·· kreatywność,
·· skłonność do podejmowania ryzyka,
·· odporność na stres,
·· sumienność i rzetelność w działaniu,
·· komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
·· umiejętność analizy możliwości działania rynkowego.
Wymienione wyżej determinanty przedsiębiorczości w różny sposób oddziałują na
postawy i zachowania osób chcących założyć przedsiębiorstwa. W dalszej części pracy
pod uwagę będą wzięte przede wszystkim dwa czynniki: elementy otoczenia społeczno-kulturowego, do których należy rodzina, oraz skłonność do podejmowania ryzyka
przez potencjalnego przedsiębiorcę.

Rodzina jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości
Jednym z istotnych czynników sprzyjających podjęciu decyzji o założeniu przedsiębiorstwa jest wsparcie najbliższych osób. Zaliczyć można do nich przede wszystkim rodzinę, ale również grono bliskich przyjaciół i znajomych. Determinant ten odgrywa znaczącą rolę jeszcze przed samym założeniem przedsiębiorstwa [Glinka, Piaseczny 2015, s. 28].
Jego oddziaływanie uwidacznia się w dwóch zasadniczych obszarach, do których należą: wsparcie społeczne dostarczane przez członków rodziny – dostarczanie wiedzy, doświadczenia oraz postaw przedsiębiorczych [Baron 2002, s. 160] – a także wsparcie finansowe związane z rozruchem jednostki gospodarczej [Evans, Jovanovic 1989, ss. 810–811].
Gdy działalność zakładana jest w rodzinie, w której są przedsiębiorcy prowadzący
własne przedsiębiorstwo, istnieje realna możliwość obserwacji zarówno działania firmy,
jak i nabywania doświadczenia w podejmowaniu działań przedsiębiorczych. Przykładowo, młodzi ludzie, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność, mogą nabyć w tym
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przypadku wiedzę o wszystkich aspektach funkcjonowania firmy, dobrych i złych stronach bycia przedsiębiorcą. Jest to ważne także z tego względu, że młodzi ludzie nie posiadają wiedzy biznesowej, nie mają również zbyt dużych kontaktów, nie wspominając
o doświadczeniu w zakresie zakładania i prowadzenia nowego biznesu [Nielsen, Lassen
2012, s. 374]. Bycie dzieckiem przedsiębiorców daje także możliwość nabywania realnych
umiejętności, wiedzy i zdolności w trakcie pracy w firmie rodziców. Doświadczenie takie
można nabywać także od partnera/partnerki, który/a ma własną firmę. Jak pokazują wyniki badań, wsparcie społeczne dla młodych przedsiębiorców jest istotne, jednak wsparcie rodziny i członków ma największe znaczenie dla założenia i funkcjonowania własnego podmiotu [Kim, Longest, Aldrich 2013, s. 221].
Dużą rolę pełnią również kontakty z dobrymi znajomymi i przyjaciółmi, którzy prowadzą własne działalności gospodarcze. Ich obserwacje umożliwiają także uzyskanie
wiedzy i doświadczenia w budowaniu firmy oraz kształtowaniu relacji wewnętrznych.
Istotne jest również to, że rodzina i znajomi przedsiębiorcy mogą wspierać młodych
adeptów w kierowaniu przedsiębiorstwem, także po jego utworzeniu. Ich rola jest nieco
inna, niemniej równie ważne jest doświadczenie i umiejętności, które mogą być przekazane młodemu przedsiębiorcy.
Opisane powyżej wsparcie społeczne dla młodych przedsiębiorców może mieć podwójny wymiar: wsparcia emocjonalnego oraz instrumentalnego. Emocjonalne wsparcie dotyczy przede wszystkim zaangażowania w słuchanie oraz empatii ze strony doświadczonych przedsiębiorców [Adams, King, King 1996, s. 411]. Podejście instrumentalne to przede wszystkim całościowe wsparcie nakierowane na pomoc w rozwiązywaniu
problemów biznesowych [Beehr, McGrath 1992, s. 8].
Drugim ważnym elementem wsparcia młodych przedsiębiorców jest dostarczanie
kapitału finansowego (czynnik egzogeniczny) [Korpysa 2016, s. 75]. Determinant ten,
obok pozostałych kwestii organizacyjnych, takich jak: określenie zapotrzebowania na
zasoby i sposobów ich pozyskiwania, wybór formy prawnej przedsięwzięcia, wybór formy opodatkowania, określenie przedmiotu działalności czy podjęcie decyzji o nazwie
przedsiębiorstwa, stanowi istotny element, decydujący w krytyczny sposób o samej
możliwości rozpoczęcia działań [Glinka, Gutkova 2011, ss. 180–181]. Finansowanie każdego nowego projektu inwestycyjnego, którym jest także założenie własnego przedsiębiorstwa, podlega stałym prawom rynku finansowego. Każde przedsiębiorstwo potrzebuje bowiem zawsze gotówki lub innych form kapitału na swoją działalność. Zebranie
kapitału startowego jest oczywistą barierą, której pokonanie daje przynajmniej nadzieję rozpoczęcia realizacji pomysłu biznesowego. W szczególności jest to istotne w odniesieniu do nowo powstałego przedsiębiorstwa. Problemy zaczynają się już w momencie
próby zainteresowania pomysłem potencjalnych inwestorów, takich jak aniołowie biznesu, banki, kapitał wysokiego ryzyka czy fundusze crowfounding [Kuppuswamy, Bayus
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2017, s. 73, Belleflamme, Lambert, Schwienbacher 2014, ss. 587–588]. Samo finansowanie
rozpoczętej działalności niesie ze sobą konieczność przejścia kilku podstawowych rund
finansowania, do których zaliczyć można [Król, 2017, s. 1]:
·· kapitał zalążkowy jako początkowy element finansowania, który może być dostarczony np. przez anioły biznesu lub rodzinę czy znajomych;
·· dofinansowanie przez kapitały wysokiego ryzyka;
·· znalezienie inwestora strategicznego, związanego przeważnie z branżą lub inwestora technologicznego;
·· publiczna oferta, która może być związana ze zmianą formy własności i wejściem na
rynek publiczny (np. giełdę);
Dużego znaczenia w kontekście niniejszej pracy nabiera przede wszystkim pierwszy etap finansowania działalności, czyli pozyskanie kapitału zasiewowego. Najtańszym
źródłem pomocy finansowej na realizowanie pomysłu i rozkręcenie młodego biznesu
jest grupa kapitałodawców nazywana bardzo często 4F. Nazwa ta jest skrótem od 4 angielskich słów –Founders, Family, Friends, Fools. O ile trzy pierwsze grupy osób darzą
młodego inwestora zaufaniem i mogą udzielić mu pomocy finansowej na zrealizowanie działania, o tyle grupa ostatnia zwykle wymagać będzie znacznie większej pracy inwestora w celu jej przekonania [Ordanini i in. 2011, s. 450]. Kapitał udzielony przez rodzinę stanowi zatem podstawowe źródło i możliwość nowej działalności. Powinien być on
także traktowany jako forma bufora finansowego, którego wykorzystanie będzie zależne od przypadkowych zdarzeń, co pozwoli przetrwać przedsiębiorcy trudne chwile [Cooper, Gimeno-Gascon, Woo 1994, s. 375]. Jest to w szczególności istotne w odniesieniu
do studentów jako młodych przedsiębiorców. Ze względu na ich młody wiek oraz brak
historii kredytowej są zwykle wyłączeni z tradycyjnych form i kanałów dystrybucji finansowania nowej działalności [Ozgen, Minsky 2013, ss. 46–47]. Pozyskując kapitał, muszą
polegać na przyjaciołach i rodzinie [Winborg, Landstrom 2001, s. 241]. Jest to dla nich
wówczas transakcja o najniższych kosztach pozyskania kapitału, możliwa do zrealizowania w relatywnie szybki sposób [Steier 2003, s. 560].
Podsumowując krótko powyższe rozważania, należy podkreślić, że badania potwierdzają silny wpływ rodziny na podejmowanie działalności gospodarczej przez jej członków. Czy do podobnych wniosków można dojść, analizując sytuację polskich studentów? Na to pytanie badawcze odpowiada dalsza część pracy.

Wyniki badań przedsiębiorczości studentów – analiza
porównawcza z badaniami GUESSS
Badania dotyczące przedsiębiorczości studentów zorganizowano kilkukrotnie na Uniwersytecie Szczecińskim. Najwcześniej w roku 2006 pod nazwą SES 2006 (Students En-

245

Tomasz Bernat, Aleksandra Gąsior

treprenuership Survey 2006). Kontynuacja tych badań miała miejsce w roku 2015 wraz
z rozszerzeniem obszaru badania na determinanty genetyczne (Projekt Genoekonomia).
Obecnie badania są kontynuowane z nastawieniem na rynek pracy i migracje. Dla potrzeb niniejszej pracy uwzględniono wybrane wyniki badań z roku 2015. Badania przeprowadzono na próbie 275 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobór próby był
celowy. Zakładano pozyskanie do badań równomiernie rozłożonej próby studentów,
biorąc pod uwagę płeć, wiek, poziom (licencjat i studia magisterskie) oraz kierunek (ekonomiczny i nieekonomiczny). Badania przeprowadzono w formie ankiety skierowanej do
studentów. Przedmiot badania stanowili w tym przypadku studenci deklarujący założenie własnego przedsiębiorstwa. Celem niniejszego opracowania było zbadanie wpływu rodziny na podejmowanie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa. Główną metodą badawczą była analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz analiza porównawcza. Dodatkowy element
(nie ujęty w tej pracy) stanowiło badanie eksperymentalne mające na celu wskazanie realnego nastawienia osoby badanej do ryzyka oraz badanie genetyczne.
Zgodnie z uzyskanymi wynikami badania podział grupy respondentów według płci
był następujący: 61% stanowiły kobiety, a 39% mężczyźni. Kolejnym elementem metryki był wiek badanych (prezentuje to wykres 1).
Wykres 1. Struktura respondentów, kryterium według wieku, dane w procentach
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Źródło: badania własne.
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Dane zaprezentowane na wykresie 1 wskazują, że największa grupa badanych to
osoby w wieku 19–21 lat. Są to głównie respondenci ze studiów licencjackich stacjonarnych. 73% badanych reprezentuje przy tym studia o charakterze ekonomicznym.
Przechodząc do analizy zaproponowanego tematu badawczego, można stwierdzić,
że jej cel reprezentuje pytanie: „Czy w razie podjęcia decyzji o założeniu działalności gospodarczej może liczyć Pan(i) na pomoc osób najbliższych?”. Najbliżsi byli tu rozumiani głównie jako rodzina, choć w rozmowach ze studentami, służących uszczegółowieniu ankiety, wskazywali oni (kilka wypowiedzi), że do grupy tej można również zaliczyć
przyjaciół, choć trudno liczyć na ich wsparcie finansowe – raczej na wsparcie o charakterze społecznym. Odpowiedzi na zadane pytanie prezentuje wykres 2.
Wykres 2. Struktura wypowiedzi na temat wsparcia osób bliskich przy zakładaniu
przedsiębiorstwa przez studentów

Źródło: badania własne.

Dane zaprezentowane na wykresie 2 wskazują wyraźną przewagę osób, które deklarowały, że mogą otrzymać pomoc rodziny i najbliższych przyjaciół. Stwierdziło tak
87% respondentów. Uzupełnieniem tego pytania były odpowiedzi udzielone na kolejne pytanie: „Czy w Pana(i) otoczeniu znajdują się osoby prowadzące własny biznes, które mogą pomóc w jego rozpoczęciu?”. Odpowiedzi pokazuje wykres 3.
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Wykres 3. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy w Pana(i) otoczeniu znajdują się osoby prowadzące własny biznes, które mogą pomóc w jego rozpoczęciu?

Źródło: badania własne.

Struktura wypowiedzi zaprezentowana na wykresie 3 wskazuje, że także większość
ankietowanych znajduje w swoim otoczeniu osoby, które mogą ich wesprzeć w rozpoczęciu działalności gospodarczej. 78% respondentów wymienia znajomość z osobami
prowadzącymi własne przedsiębiorstwo. Jest to mniejsza wartość niż w odniesieniu do
pytania o wsparcie bliskich, niemniej również znacząca. Podsumowując oba pytania, należy stwierdzić, że studenci z dużym optymizmem mówią o osobach, które mogą je wesprzeć, zarówno finansowo, jak i niefinansowo. Porównując zaprezentowane wyżej wyniki badań do ogólnopolskich badań GUESSS z roku 2013 (ostatnie dane dla Polski), należy zauważyć podobieństwa. W pierwszej kolejności zaprezentowany zostanie wykres
4 z wynikami badania.
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Wykres 4. Wsparcie rodziców podczas zakładania własnej działalności gospodarczej

Źródło: Global University Entrepreneurial Spirit Student’s Survey 13’, Raport Krajowy, Polska, GUESS, A. Lewandowska, Ł. Tylczyński, Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań 2014, s. 35.

Dane zaprezentowane na wykresie 4 pokazują odpowiedzi studentów w ramach
projektu GUESSS. Wynika z nich, że studenci dają różne odpowiedzi na temat różnych
aspektów wsparcia rodziców. Najbardziej oczekiwane jest wsparcie o charakterze społecznym – dotyczące udostępnienia wiedzy i doświadczenia. Nieco mniejsze wsparcie
oczekiwane jest w zakresie finansów – 45% respondentów liczy w tym zakresie na rodzinę. Najmniejsze znaczenie ma zaś pomoc w zakresie zasobów materialnych oraz kontaktów. Porównując wyniki obu badań, należy stwierdzić, że badania na Uniwersytecie
Szczecińskim są znacznie bardziej optymistyczne niż oczekiwania wyrażane w badaniu
GUESS. Co prawda, same pytania bezpośrednio się nie pokrywają, jednak ich kontekst
może być porównywany. W badaniu na US 87% studentów liczy na rodziców. W badaniu GUESS żaden z elementów odpowiedzi nie osiągnął tak wysokiego poziomu. Można
wskazać dwie główne przyczyny takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, badanie na US nie
jest w pełni reprezentatywne. Być może przy większej grupie respondentów wyniki byłyby bardziej zbliżone (mniejszy poziom). Po drugie, z racji regionalnych uwarunkowań
wysoki poziom przedsiębiorczości, w porównaniu z innymi obszarami kraju, może oddziaływać pozytywnie na nastawienie studentów. Badający zdają sobie sprawę z niedoskonałości swojego badania, być może jednak te nieścisłości zostaną wyjaśnione w kolejnym badaniu.

249

Tomasz Bernat, Aleksandra Gąsior

Konkluzje i wnioski
Celem niniejszego opracowania było zbadanie wpływu rodziny na podejmowanie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa. Realizacja założonego celu wymagała przeprowadzenia
analizy wyników badań ankietowych oraz analizy porównawczej z wcześniejszymi badaniami przeprowadzanymi w ramach zewnętrznego projektu GUESSS. Cel został osiągnięty, wyciągnięto zaprezentowane poniżej wnioski. Wskazano na istotne powiązanie
pomiędzy relacjami rodzinnymi i chęcią wsparcia członka rodziny w planowanej działalności gospodarczej. Jak wynika z badań własnych, respondenci oczekują znacznego
wsparcia od swoich rodzin – 87% badanych stwierdziło, że rodzina i znajomi udzielą im
pomocy przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Największe wsparcie od rodziny
oczekiwane jest w zakresie społecznym – chodzi o udostępnienie wiedzy i doświadczenia przez rodziców lub osoby bliskie. Nieco mniejsze oczekiwanie dotyczy finansów – na
rodzinę liczy w tym zakresie 45% respondentów. Wskaźnik ten jest niemniej dość znaczny, gdyż pokazuje, że niemal połowa respondentów nie ma wystarczających środków na
uruchomienie firmy. Najmniejsze wsparcie to pomoc w zakresie zasobów materialnych
oraz kontaktów. Porównując wyniki obu badań, należy stwierdzić, że badania na Uniwersytecie Szczecińskim są znacznie bardziej optymistyczne w stosunku do oczekiwań wyrażanych w badaniu GUESS.
Rodzina stanowi więc wsparcie dla młodych ludzi w ich rozwoju zarówno osobistym,
jak i zawodowym. Jest ona również istotnym elementem pobudzania przedsiębiorczości wśród swoich członków. W tym ujęciu ważne są także relacje pomiędzy rodzicami
i dziećmi. W niniejszym badaniu, jak wskazano wyżej, potwierdzono istotę wsparcia ze
strony rodziny (i znajomych), którego oczekują studenci chcący założyć przedsiębiorstwo.
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Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwach
rodzinnych
Motivation of the Employees in Family Enterprises

Abstract: Employee motivation is one of the most important function of any business. Appropriate selection of motivation tools guarantees the involvement of employees in the tasks performed. Is it different in family businesses, where one family is an owner of all or most
part of it? The aim of the article is to interest in the problem of motivation of employees in
family businesses, which is rarely analyzed in the literature.
Key words: motivation, employees, family business, management, human resouces

Wstęp
Motywowanie pracowników, jak i czynniki motywacji to tematy szeroko opisywane w literaturze, przede wszystkim związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Motywowanie rozróżniane jest pod kątem wielkości przedsiębiorstwa, zamożności, jak i branży,
w której przedsiębiorstwo funkcjonuje, jednak stosunkowo rzadko poruszany jest problem motywowania pracowników w przedsiębiorstwach rodzinnych. W przedsiębiorstwach wyróżniających się tym, iż całość lub większość udziałów należy do jednej rodziny
lub osób ze sobą spokrewnionych, a tym samym włączających relacje rodzinne w funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
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Celem artykułu jest przedstawienie i zainteresowanie problemem motywowania
pracowników w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce. Artykuł opiera się na analizie literatury przedmiotu oraz badaniach przeprowadzonych przez autora metodą CAWI
wśród pracowników przedsiębiorstw rodzinnych Polsce.

Przedsiębiorstwa rodzinne
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Pojęcie przedsiębiorstwa rodzinnego wprowadził John Davis, który opisał rodziny wspólnie inwestujące lub posiadające przedsiębiorstwo [Kenyon-Rouvinez 2001, s. 176]. Jednak w publikacjach naukowych nie funkcjonuje jedna stała definicja tego pojęcia. Definicje, które pojawiają się w badaniach naukowych, często są niejednoznaczne lub całkiem
pomijane. Chociaż każdy jest w stanie intuicyjnie określić, czy przedsiębiorstwo jest rodzinne, czy nie, to niestety eksperci negują stworzenie jednej precyzyjnej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego.
Jedna z definicji przedsiębiorstwa rodzinnego definiuje je jako podmiot, który cechuje się koncentracją własności, kontroli oraz utrzymania przez członków rodziny kluczowych pozycji zarządzania nawet po tym, gdy wycofali się założyciele firmy [Surdej,
Wach 2010, s. 14]. PricewaterhouseCoopers definiują przedsiębiorstwo rodzinne jako
podmioty, w których „co najmniej 51% udziałów należy do rodziny lub ludzi ze sobą
spokrewnionych; członkowie rodziny stanowią większość w zarządzie, a właściciele na
co dzień zajmują się jej zarządzaniem” [PricewaterhouseCoopers 2007, s. 9]. W pracach
badawczych często przyjmuje się również, że przedsiębiorstwo rodzinne to takie, które
postrzega siebie jako przedsiębiorstwo rodzinne [Sten 2006, s. 16].
Według K. Safina problem z jednoznacznym zdefiniowaniem pojęcia przedsiębiorstwa rodzinnego wynika przynajmniej z dwóch powodów [Safin 2006, ss. 1–2]:
1. Przedsiębiorstwo rodzinne nie jest podmiotem „jednowymiarowym”, ale mocno
zróżnicowanym. Brakuje formalnych kryteriów umożliwiających wyróżnianie takiego przedsiębiorstwa, co powoduje, że należą do tej grupy przedsiębiorstwa o różnych formach własności, prawnych, wielkości i różnych metodach zarządzania.
2. Pojęcie to łączy dwa terminy o odmiennej historii i odbiorze społecznym – tj. rodzina i przedsiębiorstwo, pojęcia posiadające zupełnie różne cele. Rodzina to instytucja społeczna, której cele to: prokreacja, prowadzenie wspólnego gospodarstwa
domowego, organizowanie życia członków rodziny oraz zabezpieczanie ich potrzeb
wewnętrznych. Natomiast najważniejsze cele przedsiębiorstwa to: zaspokajanie potrzeb obcych, podejmowaniem ryzyka oraz posiadanie ekonomicznej samodzielności.
Przedsiębiorstwa rodzinne to grupa bardzo zróżnicowana zarówno pod względem wielkości,
branży, doświadczeń, pozycji na rynku, jak i zamożności. Wyróżnić jednak można wiele cech wspólnych przedsiębiorstw rodzinnych, do których zaliczamy [Nogalski, Białas, Czapiewski 1993, s. 68]:
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·· stanowienie centrum życia rodzinnego;
·· determinowanie losów członków rodziny;
·· stanowienie dla rodziny czegoś więcej niż narzędzia władzy i zdobywania pieniędzy;
·· przywiązanie do tradycji i czerpania wzorów z przeszłości przedsiębiorstwa;
·· dążenie do utrzymania firmy w rękach rodziny, często niezależnie od metod i kosztów;
·· stanowi dzieło życia założyciela.
Przedsiębiorstwa rodzinne posiadają swoje niezmierne zalety [Kowalewska 2009, s. 98]:
·· właściciele rodzinni dają firmom silne przywództwo, a tym samym wiarygodność;
·· rodzina ma bardzo silną motywację, aby zapewnić firmom rozwój;
·· członkowie rodziny, wydając własne fundusze, zachowują się inaczej niż menedżerowie najemni;
·· rodzinni członkowie rad nadzorczych dobrze wypełniają funkcje kontrolne w stosunku do zarządu;
·· właściciel, który pełni rolę menedżera, łatwo nie ulega chwilowym modom;
·· pracujący ze sobą członkowie rodziny troszczą się i dbają o siebie nawzajem, są bardziej sumienni i oddani swojej pracy.
Jednak jedną z najważniejszych cech, jaka łączy przedsiębiorstwa rodzinne, jest
ich rodzinność. Cecha, która może być dla przedsiębiorstwa zarówno ułatwieniem, jak
i utrudnieniem w funkcjonowaniu. Więzy rodzinne z jednej strony sprawiają, że wspólnicy bardzo sobie ufają i z łatwością uzgadniają rozmaite decyzje. Z drugiej zaś strony,
z powodu różnych animozji i ambicji, wspólne podejmowanie decyzji może uniemożliwić wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa. W rodzinie najwyżej ceniona jest miłość,
zaś w przedsiębiorstwie wszystko regulują przepisy prawne, kodeksy itd. W rodzinie nie
dochodzi do wykluczenia osób, które nie działają zgodnie z jej celami i nie robią tego, co
należy do ich obowiązków. Natomiast w przedsiębiorstwie jest to sytuacja normalna. Połączenie zaś obu powyższych może skutkować ewentualnym konfliktem. Z tego powodu funkcjonowanie przedsiębiorstwa rodzinnego jest trudniejsze niż każdego innego.
Wśród negatywnych cech przedsiębiorstwa rodzinnego wymienić można [Kowalewska 2009, s. 98]:
·· zbyt ścisłe zintegrowanie życia rodziny z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, co
skutkuje ewentualnymi konfliktami;
·· problemy z łączeniem ról zawodowych i rodzinnych przez zatrudnionych pracowników rodziny;
·· nierówne traktowanie pracowników z rodziny i spoza rodziny;
·· opór przed włączeniem do zarządzania przedsiębiorstwem zewnętrznych menedżerów;
·· negatywne konsekwencje niskiej formalizacji.
Powyższe wady przekładają się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym na motywowanie pracowników.

255

Hanna Soroka-Potrzebna

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Statystyka firm rodzinnych, realizowanych przez Instytut Biznesu Rodzinnego w okresie luty 2016 – październik 2016,
wskazały, że jedynie 36% polskich przedsiębiorstw uważa się za rodzinne [Lewandowska, Więcek-Janka, Hadryś-Nowak i inni 2016, s. 13].

Motywowanie i jego wpływ na pracowników
Na efektywność pracownika mają wpływ z reguły trzy czynniki [Griffin 2004, s. 519]:
·· motywacja, rozumiana jako pragnienie wykonywania pracy;
·· możliwości, rozumiane jako zdolność do wykonywania pracy;
·· środowisko pracy, czyli zasoby, które są niezbędne do wykonania danej pracy.
Jeżeli pojawią się problemy z którymkolwiek z trzech czynników, przedsiębiorstwo
powinno wprowadzić odpowiednie korekty. W przypadku braku możliwości, mogą być
to kursy lub warsztaty dla pracowników, przy braku zasobów – złożenie zamówienia, zaś
w przypadku motywacji – przedsiębiorstwo powinno oddziaływać na pracowników poprzez proces zwany motywowaniem.
Motywowanie polega na wpływaniu na zachowanie pracowników przy wykorzystaniu odpowiednich bodźców, które pracownik przekształci w działanie zgodne z celami organizacji [Kopertyńska 2008, s. 18]. Inna definicja motywowania podaje, że jest
to funkcja zarządzania, polegająca na sprawowaniu władzy w organizacji i kształtowaniu pożądanych zachowań podwładnych w celu świadomego i celowego realizowania
przez nich zadań [Korzeniowski 2011, s. 265]. Pracownicy będą zmotywowani wówczas,
gdy oczekują że ich postępowanie doprowadzi do osiągnięcia celu i uzyskania cennej
nagrody, która zaspokoi ich potrzebę [Armstrong 2007, s. 33].
R.W. Griffin wskazuje, że proces motywowania rozpoczyna się od odczucia potrzeby, braku lub niedostatku. Odczucie wymusza na pracowniku poszukiwanie sposobów,
dzięki którym będzie on w stanie ową potrzebę zaspokoić, a następnie wybranie jednego z nich. Kolejnym etapem motywowania jest wykonanie przez pracownika działań
zgodnych z obranym sposobem i ocena stopnia zaspokojenia potrzeby. Od oceny zależy czy pracownik będzie zmotywowany, czy też zniechęcony do dalszej pracy. Opisany
proces w formie grafu prezentuje rysunek 1 [Griffin 2004, s. 519].
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Rysunek 1. Proces motywowania

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie systemów motywacji przynosi wiele korzyści
nie tylko pracownikom, ale również pracodawcy. Dzięki motywowaniu pracownicy czerpią większą satysfakcję z wykonywanej pracy, a tym samym są bardziej zaangażowani
w powierzone im zadania. Otrzymując dodatkowe świadczenia finansowe lub niefinansowe, zwiększają swój wkład w rozwój przedsiębiorstwa. Ponadto motywowanie pracowników może wpłynąć na zmniejszenie rotacji pracowników, wpływając jednocześnie na większą stabilność przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca otrzymuje również wizerunek przedsiębiorstwa przyjaznego i dbającego o swoich pracowników.
Do wzmocnienia lub osłabienia gotowości człowieka do działania motywowanie wykorzystuje różnorodne czynniki motywacyjne. W literaturze występuje wiele klasyfikacji
czynników motywacyjnych, w tabeli 1 przedstawiono podziały czynników motywacyjnych z uwagi na różne kryteria.

257

Hanna Soroka-Potrzebna

Tabela 1. Czynniki motywacyjne
Kryterium podziału

Podział

Kierunek oddziaływania

Pozytywne (nagrody) – wzmacniają zachowania pożądane i motywują pracownika do podejmowania dodatkowego wysiłku;
Negatywne (kary) – motywują do unikania zachowań niepożądanych.

Rodzaj potrzeb

Czynniki podstawowe – pozwalają zaspokajać potrzeby egzystencji;
Czynniki wyższego rzędu – zaspokajają potrzeby społeczne oraz podstawowe.

Sposób oddziaływania

Indywidualne – motywujące konkretnego pracownika;
Zespołowe – motywujące zespół pracowników.

Zakres oddziaływania

Wewnętrzne – sprzyjają realizacji wartości immanentnych dla pracownika,
których osiągnięcie stanowi wartość samą w sobie;
Zewnętrzne – sprzyjają realizacji wartości instrumentalnych, służą do realizacji innych wartości.

Forma

Płacowe – środki pieniężne;
Pozapłacowe – dzieli się na dwie podgrupy:
Materialne – mające charakter materialny, których pracownik nie może wymienić na pieniądze;
Niematerialne – świadczenia, których pracownik nie może przeliczyć na
wartość pieniężną.

Źródło: Ciekanowski 2012, s. 89.

Ważne jest, aby system motywacyjny wprowadzany przez pracodawcę był odpowiednio dostosowany do potrzeb pracowników, a jednocześnie sprawiedliwy. Jednakowe traktowanie pracowników staje się o wiele trudniejsze w przedsiębiorstwach rodzinnych, kiedy poza relacjami służbowymi pojawiają się jeszcze relacje rodzinne. Tym samym, jeśli w jednym przedsiębiorstwie zatrudnione są osoby spokrewnione z właścicielem i niespokrewnione, może dochodzić do odmiennego traktowania tychże pracowników. Sprawiedliwy i jednakowy system motywacyjny staje się w tym przypadku jednym
z kluczowych elementów do efektywnej pracy wszystkich pracowników.

Motywowanie w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki
badań
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Przedsiębiorstwa rodzinne są bardzo zróżnicowane z uwagi na ich wielkość, a także wiedzę osób zarządzających nimi. W przedsiębiorstwach większych z reguły model zarządzania oparty jest na wiedzy specjalistów, jednak w przedsiębiorstwach mikro oraz małych opiera się on z reguły na doświadczeniu osoby zarządzającej, wypracowanym w oddaleniu od wiedzy teoretycznej. Działania w takich przedsiębiorstwach podejmowane są
często ad hoc, stąd też wielokrotnie nie istnieje pojęcie systemu motywacyjnego.
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Aby poznać opinie o systemach motywacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach
rodzinnych w Polsce, przeprowadzono badanie poprzez rozesłanie drogą internetową ankiety do wypełnienia on-line (metoda CAWI). Ankietę wypełniło 363 pracowników przedsiębiorstw rodzinnych, tym samym błąd badania wyniósł 5,14%, przy założeniu 95% poziomu ufności. W badanej grupie znaleźli się pracownicy z mikroprzedsiębiorstw (65%), małych przedsiębiorstw (23%), średnich przedsiębiorstw (9%) oraz przedsiębiorstw dużych (3%).
Wśród pracowników przedsiębiorstw rodzinnych zadano pytanie, czy w przedsiębiorstwie funkcjonują jasno określone i wszystkim znane czynniki motywacyjne? Zgodnie z wynikami ankiet aż 42% pracowników powiedziało, że w przedsiębiorstwie funkcjonują czynniki motywacyjne. Połowa ankietowanych przyznała, że pracodawca stosuje różne czynniki motywacyjne, lecz nie są one stałe. Natomiast pozostałe 8% ankietowanych odpowiedziała negatywnie na postawione pytanie. Wyniki są bardzo pozytywne, gdyż pokazują, że zdecydowana większość przedsiębiorców motywuje swoich pracowników.
Pracownikom zadano również pytanie o czynniki motywacji, stosowane przez przedsiębiorców. Wyniki ankiet wskazały, że zdecydowana większość wykorzystuje czynniki
płacowe, a znacznie mniej czynniki pozapłacowe, co prezentuje tabela 2. Wśród najczęściej stosowanych czynników pozapłacowych pracownicy wymieniali przywileje (48%),
szacunek, uznanie, pochwały (35%) oraz dobrą atmosferę w pracy (31%). Najrzadziej
wśród ankietowanych pojawiały się takie czynniki jak: współzawodnictwo, opieka medyczna, ubezpieczenie czy system wyróżnień.
Tabela 2. Wykorzystywanie środków motywacji w przedsiębiorstwach rodzinnych
Środki motywacji

Procent odpowiedzi

Premie, dodatki, nagrody finansowe

89%

Przywileje (samochód służbowy, telefon, zakupy po
preferencyjnych cenach)

48%

Szacunek, uznanie, pochwały

35%

Dobra atmosfera w pracy

31%

Elastyczne formy pracy

22%

Doskonalenie zawodowe

12%

Sprawiedliwa ocena pracy

9%

Inne

5%

Źródło: badania własne.
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Specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego sprawia, że obok pracowników będących
członkami rodziny osoby zarządzającej są pracownicy zatrudnieni na umowę, lecz nieposiadający żadnych relacji rodzinnych z właścicielem. Powstaje więc pytanie, czy system motywacyjny jest w tym przypadku jednakowy dla wszystkich pracowników. Badanym osobom zadano więc pytanie, czy stosowane w przedsiębiorstwie czynniki motywacyjne są atrakcyjniejsze w stosunku do pracowników spokrewnionych z osobą zarządzającą w porównaniu z pracownikami spoza rodziny. Wyniki ankiet pokazały, że tylko
9% pracowników zdecydowanie zauważa różnice pomiędzy motywowaniem pracowników z uwagi na ich pokrewieństwo z osobą zarządzającą przedsiębiorstwem, zaś 31%
przyznało, że ma to miejsce dość często. Najwięcej, bo 41% badanych wskazało, że zdarza się to, ale rzadko, zaś 13% badanych zdecydowanie tak nie uważa.
Mimo istnienia rozbieżności w motywowaniu pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, pracownicy deklarują, że stosowane czynniki motywacyjne są jednak korzystne. Według większości pracowników objętych ilościowym badaniem przedsiębiorstwo rodzinne jest atrakcyjnym i przyjaznym miejscem pracy, zaś samo przedsiębiorstwo stawia swoim pracownikom wysokie wymagania.
Badanym osobom zadano również pytanie, czy stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwie pełnią tylko osoby spokrewnione z właścicielem? Zgodnie z wynikami 57% odpowiedziało pozytywnie na postawione pytanie, 29% odpowiedziało, że pełnią, ale tylko częściowo. Natomiast tylko 14% udzieliło odpowiedzi przeczącej.
Niestety wielokrotnie większość kluczowych stanowisk w przedsiębiorstwie rodzinnym zostaje obsadzona przez członków rodziny właściciela, niezależnie od tego, czy posiadają oni odpowiednie kompetencje i umiejętności. Powoduje to obawę, iż w przedsiębiorstwie będą podejmowane nietrafione decyzje biznesowe. Ponadto obsadzanie
ważnych stanowisk przez członków rodziny, jak i ich faworyzowanie, jest prostą drogą
do ukształtowania się podziału zasobów kadrowych na pracowników z rodziny i pozostałych, a w konsekwencji osłabienia zdolności do konkurowania na rynku wskutek demobilizacji po stronie pracowników niepochodzących z rodziny właściciela. Konflikty
mogą pojawić się zarówno w przypadku spraw związanych z odpowiedzialnością za wykonanie powierzonych zadań, ale również w przypadku ilości powierzonych zadań czy
też wynagrodzenia. Pracownicy spoza rodziny właściciela mają więc trudniejszą pozycję.
W przypadku przedsiębiorstw rodzinnych pojawiają się więc problemy, których nie ma
w przedsiębiorstwach nierodzinnych, a mianowicie zapewnianie swoich pracowników,
że wszyscy są traktowani w jednakowy sposób.
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Zakończenie
Przedsiębiorstwa rodzinne to podmioty łączące relacje służbowe z relacjami osobistymi,
przez co zarządzanie osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie rodzinnym staje się
bardziej skomplikowane niż w przedsiębiorstwie nierodzinnym. Przeanalizowane wyniki badań wskazały, że w zdecydowanej większości przedsiębiorstw rodzinnych występuje system motywacyjny stały lub zmienny w czasie. Ponadto przedsiębiorstwa wykorzystują różne czynniki motywacji i choć przeważają czynniki płacowe, to również wykorzystywane są czynniki pozapłacowe. Można więc wnioskować, że motywowanie w przedsiębiorstwach rodzinnych jest zadawalające.
Niestety analiza kolejnych odpowiedzi wskazuje, że motywowanie jest jednym z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego, w którym może dochodzić do
ujawniania się niekorzystnych zjawisk związanych z faworyzowaniem i wyróżnianiem
pracowników spokrewnionych z właścicielem przedsiębiorstwa. Źródłem problemów,
jak wykazano, może być obsadzanie członków rodziny na kierowniczych stanowiskach
i stosowanie w stosunku do nich atrakcyjniejszych czynników motywacji. Nepotyzm
może prowadzić do spadku motywacji wśród pozostałych pracowników, a w skrajnych
przypadkach może wpływać niekorzystnie na rozwój przedsiębiorstwa, a nawet prowadzić do jego upadku.
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwach rodzinnych jest tematem złożonym, a z uwagi na niezależność przedsiębiorstw rodzinnych trudnym do kontrolowania. Niemniej niezwykle istotne staje się propagowanie znaczenia motywowania wśród
przedsiębiorstw, zwłaszcza mikro i małych, które najczęściej są przedsiębiorstwami
rodzinnymi. Istotne w tym miejscu stają się działania instytucji wspierających rozwój
przedsiębiorców, takich jak na przykład PARP, Izby Gospodarcze, Wojewódzkie Urzędy
Pracy, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które poprzez swoje kampanie, materiały informacyjne, jak i spotkania z przedsiębiorcami powinny uwypuklać istotę oraz
znaczenie motywowania, a jednocześnie zaznaczać trudności w motywowaniu pracowników przedsiębiorstw rodzinnych.
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Adekwatność oferty instytucji otoczenia biznesu
do potrzeb w zakresie rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw – doświadczenia przedsiębiorców
z województwa łódzkiego
Suitability of Business Environment Institutions’ Offer for the
Development Needs of Small and Medium-sized Enterprises –
Experience of Entrepreneurs from the Lodz Region
Abstract: Business environment institutions, which mostly offer support in the area of: the
financing of start-ups and business development, the provision of specialised business support advisory services, information services and training, as well as assistance in cooperation with other companies, play an important role in stimulating the development of small
and medium-sized enterprises. According to numerous studies carried out in Poland, entrepreneurs recognise the benefits of cooperation with business environment institutions. However, the use of these institutions’ potential is limited by many barriers both on the part
of enterprises, such as insufficient financial resources for project co-financing or insufficient
knowledge of the possibilities of cooperation, and on the part of business environment institutions, such as the lack of professionalization of the provided services, insufficient information and promotional activities, and the lack of adaptation of the offer to the needs of
enterprises.
The aim of the paper is the assessment of suitability of business environment institutions’
offer for the development needs of small and medium-sized enterprises on the basis of opinions of entrepreneurs from the Lodz Region. The first part of the paper presents the characteristics of the potential of business environment institutions in Poland, with a special
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focus on the Lodz Voivodship, on the basis of a literature review and existing studies, while
the second part presents the author’s own research conducted among small and medium
enterprises.
Key words: SMEs, business development, support for SMEs, business environment institutions, potential of business environment institutions

Wstęp
Instytucje otoczenia biznesu stanowią element gospodarki wypełniający lukę między
mechanizmami rynkowymi a działaniami państwa. Pełnią one głównie funkcje usługowe – przez sieciową infrastrukturę instytucjonalną, umożliwiającą głównie małym i średnim przedsiębiorstwom uruchomienie, wzrost i rozwój. Ważną rolę w stymulowaniu rozwoju MSP odgrywają instytucje otoczenia biznesu, takie jak centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, parki technologiczne, parki naukowe, parki przemysłowo-technologiczne, instytucje finansowe. Oferują one najczęściej wsparcie w zakresie: finansowania uruchomienia i rozwoju przedsiębiorstwa, specjalistycznej wiedzy wspomagającej prowadzenie biznesu, pomocy w nawiązaniu współpracy z innymi firmami, działalności informacyjnej i szkoleniowej, zachęcania przedsiębiorców do organizowania się
w klastry, grupy producenckie itp., transferu technologii oraz pomocy w nawiązywaniu
kontaktów z kontrahentami zagranicznymi.
Celem artykułu jest ocena adekwatności oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb w zakresie rozwoju małych i średnich firm na przykładzie opinii przedsiębiorców
z województwa łódzkiego. W pierwszej części opracowania, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i dotychczasowych badań, dokonano charakterystyki potencjału
instytucji otoczenia biznesu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa
łódzkiego, druga część przedstawia badania własne przeprowadzone wśród małych
i średnich przedsiębiorstw.

Instytucjonalne formy wspierania małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce – przegląd literatury
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Instytucje otoczenia biznesu odgrywają istotną rolę w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez świadczenie usług zarówno dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, jak również funkcjonujących na rynku. Wsparcie MSP jest realizowane za pomocą form oraz instrumentów. Formy wsparcia to określone grupy rozwiązań
pomocowych, charakteryzujące się merytorycznym pokrewieństwem wpływu na procesy rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw np. wsparcie finansowe bezzwrotne,
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wsparcie kapitałowe, doradcze i szkoleniowe. Natomiast instrumenty wsparcia to konkretne rozwiązania pomocowe możliwe do pozyskania i wykorzystania w procesach rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw np. w ramach wsparcia finansowego bezzwrotnego – dotacje, granty ze środków publicznych [Matejun 2015, s. 50].
W literaturze przedmiotu można spotykać wiele określeń dla podmiotów działających na rzecz biznesu, z których najbardziej rozpowszechnione to: instytucje wsparcia,
instytucje otoczenia biznesu, infrastruktura wsparcia, niekomercyjne otoczenie biznesu, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, infrastruktura innowacji i transferu technologii1. Pojęcia te różnią się zbiorem instytucji należących do tak zwanego instytucjonalnego otoczenia biznesu, do którego zalicza się: (i) wyposażenie instytucjonalne – obejmujące instytucje otoczenia biznesu, (ii) usługi dla biznesu – między innymi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe, (iii) środowisko innowacyjne – zbiór ośrodków innowacji oraz instytucji badawczo-rozwojowych (B+R) wraz z ich wzajemnymi powiązaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, (iv) klimat sprzyjający działalności gospodarczej [Bąkowski, Mażewska 2012, s. 15].
Działalność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości koncentruje się na udzielaniu
wsparcia MSP w trzech obszarach. Pierwszy z nich to obszar finansowy realizowany przez
poza bankowe instytucje finansowe np. lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, fundusze kapitału zalążkowego, fundusze poręczeń kredytowych oraz sieci aniołów biznesu. Drugi obszar ma za zadanie zapewnić warunki materialne (urządzenia, przestrzeń)
lub formalne, niezbędne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Pomocy w tym obszarze udzielają głównie inkubatory i parki technologiczne. Natomiast trzeci obszar obejmuje usługi o charakterze miękkim, związane przede wszystkim z udzielaniem informacji, doradztwem, szkoleniami itp. To podstawowa dziedzina pomocy, jaka
jest oferowana przedsiębiorcom przez instytucje wsparcia [Płoszaj 2012].
Według klasyfikacji zaproponowanej przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce instytucje otoczenia biznesu określane są
jako ośrodki innowacji i przedsiębiorczości i dzielą na trzy kategorie [Bąkowski, Mażewska 2015, s. 8]:
1. Ośrodki przedsiębiorczości są to instytucje zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją przedsiębiorczości, skierowaną na tworzenie podmiotów gospodarczych i miejsc pracy, dostarczanie usług wsparcia do MSP i aktywizacje rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym np. ośrodki szkolePorównaj: K. Wach (2008), Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, B. Filipiak, J. Ruszała (2009), Instytucje otoczenia biznesu, Wydawnictwo Difin, Warszawa, R. Lisowska (2016), The Potential of Business Environment Institutions and the Support
for the Development of Small and Medium-sized Enterprises, “Entrepreneurial Business and Economics Review”
vol. 4, no. 3.

1

265

Renata Lisowska

niowo-doradcze, ośrodki przedsiębiorczości, centra biznesu, preinkubatory, inkubatory przedsiębiorczości.
2. Ośrodki innowacji są to podmioty zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją przedsiębiorczości, wyodrębnione w oparciu o ukierunkowanie ich działalności na rozwój innowacyjnych podmiotów gospodarczych np. parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, centra innowacji, akademickie inkubatory przedsiębiorczości.
3. Poza bankowe instytucje finansowe są to instytucje zajmujące się dystrybucją
zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych, są zasilane środkami z Unii
Europejskiej oraz środkami ze źródeł prywatnych np. regionalne i lokalne fundusze
pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu.
Usługi oferowane przez instytucje otoczenia biznesu przedsiębiorcy mogą pozyskiwać często na preferencyjnych zasadach lub nieodpłatnie, gdyż znaczna liczba tych
usług jest dofinansowana ze środków unijnych i/lub oferowana przez instytucje nonprofit. Mimo takich możliwości, niewielka liczba małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z takiego wsparcia, powodem takiego stanu rzeczy, jak potwierdzają liczne badania i analizy [Wach 2008; Lisowska 2016, Wójcik-Karpacz, Rudawska 2016], jest brak wiedzy przedsiębiorców (lub też niewielka wiedza) na temat usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu, jak również niechęć do współpracy i oferowanego wsparcia. Z jednej strony oznacza to, że MSP nie wykorzystują w pełni potencjału tych instytucji dla wspomagania własnego rozwoju, a z drugiej strony trudno jest jednoznacznie
stwierdzić, czy rezultaty działalności małych i średnich przedsiębiorstw są powiązane
z istnieniem instytucji otoczenia biznesu i wykorzystywaniem ich oferty.

Potencjał instytucji otoczenia biznesu w województwie
łódzkim

266

W województwie łódzkim w 2016 roku działały 39 instytucje otoczenia biznesu. Stosując
zaproponowaną w pierwszej części opracowania klasyfikację, można wśród nich wyróżnić: 18 ośrodków przedsiębiorczości, 11 ośrodków innowacji i 10 instytucji finansowych.
Najwięcej tych ośrodków funkcjonowało w Łodzi – 22, następnie na terenie powiatu bełchatowskiego – 4, powiatów piotrkowskiego, kutnowskiego i poddębickiego po 2. Region łódzki cechuje się średnim nasyceniem ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości
na tle kraju, zajmuje 9 pozycję. Jak wynika z raportu Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości
w Polsce, liczba tych ośrodków jest związana z wielkością regionu i jego potencjałem społeczno- gospodarczym, dynamiką procesów transformacji oraz zaangażowaniem władz
regionalnych i lokalnych [Bąkowski, Mażewska 2015, s.13].
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Dobrym przykładem instytucji otoczenia biznesu, działającej na terenie województwa łódzkiego, jest Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, zlokalizowany w Łodzi. Celem jego działalności jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wspomaganie procesu pozyskiwania i wdrażania nowych technologii, promowanie innowacji, oraz aktywne wykorzystywanie pomysłów gospodarczych wykreowanych przez uczelnie oraz instytucje naukowe i badawcze [Lisowska, Filipczak, Siuda 2016]. Jedną z oferowanych form wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
w Technoparku jest Bionanopark, który jest uważany za najnowocześniejsze centrum
badawczo-wdrożeniowe w Europie Środkowej. Posiada on bardzo dobrze wyposażone
bio- i nanotechnologiczne laboratoria. Bionanopark oferuje dla małych i średnich przedsiębiorstw następujące usługi: (i) testowanie produktów na każdym etapie rozwoju, (ii)
możliwość zakupu i wdrożenia technologii opracowanych przez laboratoria, (iii) niższe
koszty badań w stosunku do ofert konkurencyjnych. MSP w Technoparku mogą również korzystać z Inkubatora Technologicznego, który funkcjonuje od 2007 roku, stanowiąc jedną z kilku części kompleksu. Oferta Inkubatora skierowana jest głównie do młodych przedsiębiorstw działających w branżach nowoczesnych technologii. Pomoc ta ma
na celu redukcję początkowych kosztów działalności, skupienie się wyłącznie na działaniach biznesowych, polepszanie usług i poszukiwanie klientów. Rozpoczynające swoją
działalność w Inkubatorze Technologicznym Technoparku przedsiębiorstwa otrzymują
korzystną ofertę rabatową na wynajęcie powierzchni. W pierwszym roku rabat ten wynosi 75%, w roku drugim 60%, w trzecim 45%, w czwartym 30%, a w piątym 15%. Najemcami tego inkubatora są głównie start-upy, które często nie posiadają nawet REGON-u ani NIP-u. Do końca 2015 roku w Inkubatorze rozwinęło się 115 firm, a obecnie funkcjonuje 30.
Partnerem Technoparku jest Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny, którego celem jest pobudzanie szeroko rozumianej gospodarki regionu bełchatowskiego oraz podnoszenie jego atrakcyjności. Park w swojej ofercie posiada: fundusze
inwestycyjne, wynajem powierzchni, wdrażanie technologii, tereny inwestycyjne, usługi doradcze, księgowe, prawne, BHP, pożyczki i kredyty, usługi doradcze z zakresy wdrażania nowych technologii oraz szkolenia.
Kolejną instytucją otoczenia biznesu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA,
która jest jedną z kilkunastu spółek w Polsce stanowiących specjalną strefę ekonomiczną. Strefa ta powstała w 1997 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów i ma działać do 2026 roku. Jej celem jest administrowanie wyznaczoną strefą, zdobywanie inwestorów, wydawanie zezwoleń oraz sprawowanie kontroli nad przedsiębiorcami. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA oferuje takie usługi, jak: pomoc publiczna, wyrażana zwolnieniem z podatku dochodowego, duży wybór terenów inwestycyjnych, pomoc
w poszukiwaniu kooperantów z zakresu HR, księgowości i innych, współdziałanie z in-
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stytucjami finansowymi, możliwości uzyskania dodatkowych źródeł finansowych dzięki
współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego i firmami doradczymi.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA (ŁARR) powstała w 1991 roku jako instytucja wspomagająca rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2001 roku ŁARR sprawuje funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF), której głównym celem jest obsługa i wdrażanie tych programów pomocowych, które skierowane są na finansowanie inwestycji w rozwój eksportu, podnoszenie kwalifikacji pracowników, usługi doradcze czy
nowe technologie. Agencja realizuje także działania z zakresu pomocy małym i średnim
przedsiębiorstwom w kwestii usług informacyjnych, proinnowacyjnych oraz finansowych, takich jak poręczenia i pożyczki, przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorczości
w regionie. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA w ramach swojej działalności utworzyła Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości (ŁIP), który wspiera nowe przedsięwzięcia gospodarcze przez oferowanie preferencyjnych warunków najmu lokali przeznaczonych
na biznes oraz usług wspomagających biznes, takich jak pomoc w zakładaniu nowych
przedsiębiorstw, szkolenia i doradztwo, warsztaty oraz konferencje, wsparcie w procesie nawiązania współpracy z instytucjami naukowymi oraz sieciami biznesowymi, pomoc w pozyskiwaniu finansowania działalności z zewnątrz, wsparcie w procesie transferu innowacji, obsługa administracyjna, prawna oraz księgowa, a także doradztwo podatkowe. ŁARR prowadzi również fundusz pożyczkowy i poręczeniowy, co ułatwia dostęp małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania dłużnego [Lisowska, Filipczak, Siuda 2016].
Na podstawie przeprowadzonej analizy instytucji otoczenia biznesu w regionie łódzkim można stwierdzić, iż widoczne jest skoncentrowanie tych instytucji w Łodzi oraz
większych miastach regionu. Oferta tych instytucji obejmuje głównie usługi doradcze,
technologiczne, szkoleniowe, prawne, finansowe i informacyjne, co, jak potwierdzają
liczne badania2 przeprowadzone wśród przedsiębiorców z regionu łódzkiego, nie odpowiada na potrzeby i oczekiwania łódzkich przedsiębiorców, którzy oczekują profesjonalnych i specjalistycznych usług.

Porównaj: Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim, ASM–
Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o, Łódź 2014, M. Matejun (2015), Absorbcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw-podejście strategiczne, Politechnika Łódzka, Łódź, R. Lisowska,
J. Filipczak, U. Siuda (2016), Regionalne instrumenty wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
PTE, Łódź.
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Ocena dopasowania oferty instytucji otoczenia biznesu do
potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie
województwa łódzkiego
W opracowaniu wykorzystano badania własne, przeprowadzone w 2016 roku metodą
CAWI wśród właścicieli i/lub współwłaścicieli małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w województwie łódzkim. Jako operat populacji wykorzystano bazę
danych adresów poczty elektronicznej podmiotów gospodarczych z regionu łódzkiego
udostępnioną przez agencję badawczą.
Kwestionariusz ankiety zawierał 15 pytań zamkniętych i odnosił się do następujących obszarów: (i) charakterystyka badanego przedsiębiorstwa, (ii) stan współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, (iii) rodzaj udzielonego wsparcia, (iv) korzyści ze współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, (v) oceny jakości świadczonych usług, (vi) barier
współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, (vii) działań na rzecz poprawy współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, (viii) perspektywy współpracy z instytucjami otoczenia biznesu3.
Na bazie wcześniejszych doświadczeń Autorki opracowania w prowadzeniu badań,
tą techniką wysłano ostatecznie ok. 100 tys. zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu.
Jednak ze ze względu na mały zwrot kwestionariuszy (0,3%), badanie uzupełniono wywiadem bezpośrednim. Liczebność próby zrealizowanej tj. liczba uzyskanych, kompletnie wypełnionych ankiet, wynosiła 353. Przeprowadzone badania umożliwiły dotarcie
do większej liczby podmiotów gospodarczych, jak również zapewniły stopień anonimowości respondentów (często był to warunek konieczny do przeprowadzenia badań).
Celem badań była identyfikacja i ocena wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw
oferowanego przez instytucje otoczenia biznesu w województwie łódzkim. Dla realizacji celu przyjęto następującą hipotezę badawczą: Potencjał instytucji otoczenia biznesu nie jest wykorzystywany przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw w województwie
łódzkim z powodu małego zainteresowania ze strony tych podmiotów wsparciem oraz niedopasowania oferty tych instytucji do potrzeb MSP.
W badanej grupie przedsiębiorstw dominowały mikroprzedsiębiorstwa z udziałem
74,7%, małe przedsiębiorstwa stanowiły 23,8%, tylko 1,5% to przedsiębiorstwa średnie.
Większość z nich zajmowała się działalnością usługową – 60,7%, a w dalszej kolejności handlową – 23,5% i produkcyjną – 15,8%. Badane podmioty gospodarcze operowały głównie na rynkach regionalnym i krajowym (odpowiednio 44,5%, i 41,7%), rzadziej
zaś na rynku zagranicznym – tylko 13,8%. Na rynkach zagranicznych operowały głównie
przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe.
3

W niniejszym opracowaniu wykorzystano wybrany fragment przeprowadzonych badań.
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Wśród badanych małych i średnich przedsiębiorstw tylko 28,5% współpracowało
z instytucjami otoczenia biznesu i otrzymało wsparcie od tych instytucji. Przedsiębiorstwa, które współpracowały z instytucjami otoczenia biznesu, wskazały również, jakiego rodzaju były to instytucje i jaki rodzaj wsparcia otrzymały.
W przypadku mikroprzedsiębiorstw największą popularnością cieszyły się punkty
konsultacyjne/centra obsługi przedsiębiorcy (42,7% wskazań) oraz ośrodki szkoleniowo-doradcze (39,7% wskazań), w małych podmiotach fundusze pożyczkowe i poręczeniowe (42,4% wskazań) oraz ośrodki szkoleniowo-doradcze (36,6% wskazań), a w przypadku średnich przedsiębiorstw centra transferu technologii (48,3% wskazań) oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe (37,1% wskazań) (por. tabela 1). Taki rozkład odpowiedzi świadczy o zróżnicowanych potrzebach w zakresie wsparcia, mikroprzedsiębiorstwa
potrzebują zazwyczaj informacji ogólnych o prowadzeniu biznesu i możliwościach pozyskania środków finansowych, w przypadku małych i średnich usługi te mają charakter
specjalistyczny np. w zakresie poprawy innowacyjności, transferu technologii itd.
Tabela 1. Rodzaj instytucji otoczenia biznesu, z którą współpracowało przedsiębiorstwo*

Rodzaj instytucji otoczenia biznesu

Przedsiębiorstwo
Mikro

Małe

Średnie

Punkty konsultacyjne/centra obsługi przedsiębiorcy

42,7%

32,5%

24,8%

Centra transferu technologii

22,2%

29,5%

48,3%

Parki technologiczne

31,0%

33,5%

35,5%

Sieć aniołów biznesu

35,6%

35,9%

28,5%

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe

20,5%

42,4%

37,1%

Inkubatory przedsiębiorczości

38,4%

32,1%

29,5%

Ośrodki szkoleniowo-doradcze

39,7%

36,6%

23,7%

Dane dla 101 przedsiębiorstw
*Respondenciwskazywalitrzyodpowiedziwedługważnościwskali1–3,cooznaczało:1–ważna,2–bardzoważna,
3 – najważniejsza.
Źródło: opracowanie własne.
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Rodzaj otrzymanego wsparcia (por. tabela 2) również był zróżnicowany w zależności
od wielkości przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorstwa korzystały najczęściej ze wsparcia w następujących obszarach: finansowym bezzwrotnym (43,5% wskazań), księgowym (41,3% wskazań), prawnym (39,8% wskazań) i szkoleniowym (38,7% wskazań). Małe
przedsiębiorstwa otrzymały głównie wsparcie finansowe dłużne (44,7% wskazań), szkoleniowe (42,5% wskazań) i doradcze ogólne (41,2% wskazań). Natomiast średnie przedsiębiorstwa korzystały ze wsparcia technologicznego (45,6% wskazań), doradczego
specjalistycznego (42,4% wskazań) oraz prawnego (40,1% wskazań), głównie w zakresie ochrony praw autorskich i wartości intelektualnej. Co świadczy o bardzo zróżnicowanych potrzebach w zakresie wsparcia tych grup przedsiębiorstw oraz zainteresowania ofertą świadczonych usług instytucji otoczenia biznesu, z których korzystały badane podmioty gospodarcze.
Tabela 2. Rodzaj wsparcia, które otrzymało przedsiębiorstwo od instytucji otoczenia
biznesu *
Rodzaj wsparcia

Przedsiębiorstwo
Mikro

Małe

Średnie

Finansowe w postaci dotacji

43,5%

31,6%

24,9%

Finansowe dłużne

31,9%

44,7%

23,4%

Informacyjne

33,1%

34,7%

32,2%

W postaci dostępu do infrastruktury technicznej

30,5%

31,2%

38,3%

Księgowe

41,3%

34,7%

24,0%

Doradcze ogólne/podstawowe

35,8%

41,2%

23,0%

Doradcze specjalistyczne

24,1%

33,5%

42,4%

Technologiczne

24,1%

30,3%

45,6%

Prawne

39,8%

20,1%

40,1%

Szkoleniowe

38,7%

42,5%

18,8%

Marketingowe

31,5%

32,6%

35,9%

Dane dla 101 przedsiębiorstw
*Respondenciwskazywalitrzyodpowiedziwedługważnościwskali1–3,cooznaczało:1–ważna,2–bardzoważna,
3 – najważniejsza.
Źródło: opracowanie własne.
271

Renata Lisowska

Głównymi korzyściami (por. tabela 3), wynikającymi z udzielonego przez instytucje
otoczenia biznesu wsparcia, w przypadku mikroprzedsiębiorstw były: wzrost konkurencyjności firmy (44,7% wskazań), pozyskanie środków finansowych (42,9% wskazań) oraz
rozwój zasobów ludzkich (39,6% wskazań), w małych przedsiębiorstwach: pozyskanie
środków finansowych (43,4% wskazań), dostęp do specjalistycznej wiedzy (41,6% wskazań) oraz nawiązanie współpracy z innymi firmami (39,8% wskazań). Natomiast w średnich przedsiębiorstwach: dostęp do specjalistycznej wiedzy (45,2% wskazań), poprawa
jakości produkcji/świadczonych usług (43,7% wskazań) oraz wzrost innowacyjności firmy (41,5% wskazań).
Tabela 3. Korzyści wynikające z udzielonego wsparcia przez instytucje otoczenia biznesu
Korzyści z udzielonego wsparcia

Przedsiębiorstwo
Mikro

Małe

Średnie

Dostęp do specjalistycznej wiedzy

13,2%

41,6%

45,2%

Pozyskanie środków finansowych

42,9%

43,4%

13,7%

Nawiązanie współpracy z innymi firmami

24,7%

39,8%

35,5%

Rozwój zasobów ludzkich

39,6%

27,2%

33,2%

Poprawa zarządzania firmą

29,8%

33,4%

36,8%

Wzrost innowacyjności firmy

25,1%

33,4%

41,5%

Poprawa jakości produkcji / świadczonych usług

29,1%

27,2%

43,7%

Wzrost konkurencyjności firmy

44,7%

29,1%

26,2%

Dane dla 101 przedsiębiorstw
*Respondenciwskazywalitrzyodpowiedziwedługważnościwskali1–3,cooznaczało:1–ważna,2–bardzoważna,
3 – najważniejsza.
Źródło: opracowanie własne.
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Korzystający z usług instytucji otoczenia biznesu przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę
swoje dotychczasowe doświadczenia związane z korzystaniem z takich usług, dokonali
ich oceny w skali 3-stopniowej (bardzo dobrze, przeciętnie i słabo), uwzględniając szereg
czynników związanych z ich świadczeniem. Respondenci najwyżej ocenili terminowość
realizacji usług (56,4% respondentów oceniło ten czynnik bardzo dobrze), a na kolejnych
miejscach znalazła się ich dostępność (39,9% respondentów oceniło ten czynnik bardzo
dobrze) oraz udostępniana infrastruktura techniczna (33,6% respondentów oceniło ten
czynnik bardzo dobrze). Natomiast najsłabiej oceniono adekwatność dopasowania ofer-
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ty instytucji i otoczenia biznesu do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z regionu łódzkiego (65% respondentów oceniło ten czynnik słabo) oraz jakość świadczonych
usług (43,8% respondentów oceniło ten czynnik słabo).
Badani przedsiębiorcy wskazali również, jakich usług specjalistycznych oczekują od
instytucji otoczenia biznesu, co pozwoliło określić popyt na te usługi (por tab. 4). Mikroprzedsiębiorcy potrzebowali specjalistycznych usług z zakresu: opracowania strategii
działania (46,7% wskazań), specjalistycznego doradztwa finansowego (45,4% wskazań)
oraz monitorowania trendów rynkowych w celu określenia kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa (40,1% wskazań), w małych przedsiębiorstwach oczekiwano wsparcia z zakresu: budowania lub rekonfiguracji modelu biznesowego prowadzonej działalności gospodarczej (42,1% wskazań), poszukiwania rynków zbytu dla nowych/udoskonalonych produktów lub usług (40,9% wskazań) oraz specjalistycznego doradztwa finansowego (39,7% wskazań). Natomiast w średnich przedsiębiorstwach ważne okazały
się usługi w zakresie: doradztwa związanego z poprawą istniejącego lub wdrożenia nowego procesu technologicznego (44,2% wskazań), doradztwa związanego z transferem
wiedzy (40,5% wskazań) oraz specjalistycznego doradztwa prawnego (38,9% wskazań).
Tabela 4. Zgłaszane potrzeby przedsiębiorców w zakresie usług specjalistycznych,
które powinny znaleźć się w ofercie instytucji otoczenia biznesu
Potrzeby przedsiębiorców w zakresie usług specjalistycznych

Przedsiębiorstwo
Mikro

Małe

Średnie

Budowanie lub rekonfiguracja modelu biznesowego
prowadzonej działalności gospodarczej

34,6%

42,1%

23,2%

Opracowanie strategii działania

47,7%

33,2%

19,1%

Poszukiwanie rynków zbytu dla nowych/udoskonalanych produktów lub usług

30,6%

40,9%

28,5%

Doradztwem związanym z poprawą istniejącego lub
wdrożenia nowego procesu technologicznego

27,1%

28,7%

44,2%

Doradztwem związanym z transferem wiedzy

25,7%

33,8%

40,5%

Monitorowania trendów rynkowych w celu określenia
kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa

40,1%

33,2%

26,7%

Specjalistyczne doradztwo prawne

28,9%

32,2%

38,9%

Specjalistyczne doradztwo finansowe

45,4%

39,7%

14,9%

Dane dla 353 przedsiębiorstw
*Respondenciwskazywalitrzyodpowiedziwedługważnościwskali1–3,cooznaczało:1–ważna,2–bardzoważna,
3 – najważniejsza.
Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowując zaprezentowane analizy i wyniki badań, sieć instytucji otoczenia
biznesu w Polsce należy uznać za rozbudowaną. Instytucje te zlokalizowane są głównie w dużych miastach i regionach o dużym potencjale gospodarczym, gdzie stosunkowo duże nasycenie podmiotami gospodarczymi daje możliwości różnicowania oferowanych usług. Przeprowadzone badania dowodzą, że rola instytucji otoczenia biznesu na
rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest w obecnych warunkach niewielka.
Wynika to z jednej strony z małego zainteresowania MSP oferowanym przez te instytucje wsparciem, z drugiej zaś strony często niedopasowaniem świadczonych usług do potrzeb podmiotów gospodarczych. Badani przedsiębiorcy korzystali najczęściej ze wsparcia w następujących obszarach: finansowym, księgowym, doradczym, technologicznym
oraz prawnym.
Przedsiębiorcy, którzy współpracowali z instytucjami otoczenia biznesu, dostrzegali korzyści wynikające z tej współpracy, jednak wykorzystanie potencjału tych instytucji
było ograniczone przez wiele barier, które znajdowały się zarówno po stronie przedsiębiorców, jak również po stronie instytucji otoczenia biznesu.
Zastanawia również duży odsetek przedsiębiorstw, które nie mają potrzeb w zakresie korzystania z usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu oraz nie odczuwają wymiernych korzyści ze współpracy, co wskazuje na występowanie bariery świadomościowej wśród przedsiębiorców tzn. nie mają zaufania do tych instytucji, nie doceniają ich działalności, nisko oceniają sposób świadczenia usług, jak również kompetencje kadry.

Podsumowanie
Jak wynika z przeprowadzonych analiz i badań własnych, za niezbędne ze strony instytucji otoczenia biznesu dla lepszej współpracy przedsiębiorstw i poprawy jakości oferowanych usług należy uznać: aktualizację informacji odnośnie zakresu oferty, podejmowanie
szerokich działań promocyjnych, dostosowanie oferty do potrzeb przedsiębiorstw oraz
rozszerzenie zakresu oferty szczególnie o usługi specjalistyczne. Dodatkowo konieczne są:
·· standaryzacja świadczonych usług przez instytucje otoczenia biznesu w celu zapewnienia ich wysokiej jakości,
·· specjalizacja instytucji otoczenia biznesu w świadczeniu określonych kategorii usług,
·· diagnozowanie przez instytucje otoczenia biznesu potrzeb klientów poprzez systematyczne badania zapotrzebowania rynku oraz opinii klientów korzystających z usług,
·· formułowanie przez instytucje otoczenia biznesu celów na poziomie określonej grupy przedsiębiorców posiadających wspólny katalog potrzeb w zakresie wsparcia,
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·· ukierunkowanie instytucji otoczenia biznesu na regularne podnoszenie kwalifikacji
i wiedzy kadry instytucji,
·· zwiększanie zakresu promocji instytucji i jej oferty.
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Czynniki kształtowania innowacyjności małych firm
z uwzględnieniem doradztwa biznesowego
Factors that Shape the Innovativeness of Small Companies with
Particular Focus on Business Advice

Abstract: The paper presents selected factors that shape the innovativeness of small companies in the context of the use of business advice. It discusses the influence of factors related to business management, including the quality of management, the experience and
the level of knowledge of company managers, the ability to absorb business knowledge,
the level of business innovation, and the characteristics of companies (the scale, age, and
industry), as well as the impact of the use of business advice on the above-presented factors and the innovativeness of these companies. The conducted statistical analyses of 400
small innovative Polish companies indicate the existence of a significant relationship between the quality of a company’s management, its business priorities, as well as its ability
to absorb business knowledge and its innovativeness. An indirect impact of business advice services on the innovativeness of these companies has also been confirmed. The ability
to absorb business knowledge plays an important role in this respect. There is, however, no
significant relationship between a company’s innovativeness, its age, scale, and industry in
which it operates, or its manager’s experience and its competitiveness.
Key words: small business, innovativeness, business advice, absorption capability
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Wstęp
Problem czynników kształtowania innowacyjności firm jest wciąż słabo rozpoznany w literaturze poświęconej zarządzaniu [Avermaete i in. 2003, 8–17; Xu i in. 2012, s. 3]. Ta sytuacja wydaje się szczególnie istotna, zwłaszcza dla mniejszych podmiotów, o słabej pozycji w otoczeniu, niewielkich zasobach i doświadczeniu zarządzających, niskim poziomie wiedzy biznesowej i umiejętnościach menedżerskich, ograniczających tworzenie
innowacji. Zakres i intensywność oddziaływań na innowacyjność firm jest bardzo zróżnicowana z uwagi na liczne uwarunkowania branżowe i rynkowe, według skali i wieku
firm, czynników z zakresu zarządzania, takich jak: postawy i orientacja rozwojowa, poziom wiedzy biznesowej i umiejętności zarządzania firmami, źródła innowacji, wsparcie
zewnętrzne w postaci doradztwa biznesowego itp. [Blackburn i in. 2013, ss. 8–27; Stawasz 2013, ss. 17–28]. Ta ostatnia grupa oddziaływań jest stosunkowo słaba rozpoznana, choć – jak się wydaje – może mieć duże znaczenie dla innowacyjności firm [Chaston
2010, ss. 137–138]. Z tego powodu interesujące może być spojrzenie na rolę czynników
z zakresu zarządzania oraz doradztwa biznesowego w tym procesie.
Artykuł poświęcony jest omówieniu roli czynników kształtowania innowacyjności
małych firm w kontekście specyficznych czynników z zakresu zarządzania oraz cech firm.
Omówiono także moderujący wpływ doradztwa biznesowego w tym procesie. Przyjęto
hipotezę o pozytywnym i istotnym wpływie wiedzy biznesowej i poziomu zarządzania
na innowacyjność firm, wzmacnianym przez doradztwo biznesowe. W drugiej części
artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 400 polskich
małych firmach. Analiza rezultatów badań potwierdza występowanie zależności między
czynnikami z zakresu zarządzania i innowacyjnością firm. Korzystanie z doradztwa biznesowego poszerza zakres determinant innowacyjności firm i może być uznawane za
skuteczny czynnik poprawy ich innowacyjności. Istotną rolę odgrywa tutaj zdolność absorpcji wiedzy biznesowej.
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Innowacyjność firm to cecha podmiotów gospodarczych, oznaczająca ich zdolność
i motywację do tworzenia i wdrażania zmian technicznych lub organizacyjnych o różnym stopniu nowości, czyli innowacji [Garcia, Calantone 2002, ss. 110–132]. Innowacje są
uważane za jeden z kluczowych czynników sukcesu firm, ich rozwoju i tworzenia trwałej
przewagi konkurencyjnej.
W tradycyjnym ujęciu innowacyjność rozumiana jest jako wynik procesu innowacji
(głównie w postaci formalnych nakładów na B+R), w którego rezultacie powstają nowe
produkty, technologie, zmiany organizacyjne. Jednak nacisk na wiedzę techniczną i na-
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ukową jako źródła innowacji może być problematyczny dla podmiotów o mniejszej skali, gdzie innowacje zwykle nie są oparte na najnowszej wiedzy. Są raczej wynikiem wielu czynników, w tym nieformalnych B+R, rozwoju bieżącego biznesu lub optymalizacji
procesów biznesowych oraz korzystania z wielu zewnętrznych źródeł innowacji, w tym
współpracy z klientami i partnerami biznesowymi [Forsman 2011, ss. 739–750; Baldwin,
Gelletly 2009, ss. 66–68].
Nowsze ujęcie innowacyjności firm kładzie nacisk na zasoby i zdolności do innowacji
oraz współpracę z otoczeniem. Wyjaśnieniem są tutaj nowoczesne nurty teorii firmy: zasobowa, kompetencyjna, oparta na wiedzy, sieci współpracy, dynamicznych zdolności.
Innowacyjność firm jest przedstawiana jako koncepcja złożona, wieloczynnikowa i wieloobszarowa, obejmująca wiele zasobów i czynników o charakterze wewnętrznych i zewnętrznym organizacji, ze szczególną rolą dynamicznych zdolności do ciągłej transformacji wiedzy i idei w nowe produkty, procesy i systemy przynoszące w efekcie korzyści
dla firm [Martinez-Roman i in. 2011, ss. 459–475; Conway, Steward 2009, ss. 220–221; Poznańska 1998, s. 40–41]. Tak rozumiana innowacyjność określana jest także jako zdolność
rozwoju wewnętrznych zasobów i integracji zasobów zewnętrznych, które są koordynowane celowo, aby osiągnąć kreowany i zakładany cel końcowy, tj. innowacje [Chen i in.
2008, ss. 111–122]. Tworzenie skutecznych strategii innowacyjnych wymaga zatem budowy wewnętrznej i zewnętrznej zdolności innowacyjnej, nie rozstrzygając kwestii znaczenia i roli ani wzajemnych powiązań obu tych zdolności w procesie innowacji [Terziovsky 2007, s. 19].
Kształtowanie wewnętrznej zdolności innowacyjnej odnosi się do rozwoju umiejętności kadr menedżerskich, jak i pozostałych pracowników, w zakresie tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, formułowania strategii innowacyjnych oraz budowania
struktur i kultury organizacyjnej sprzyjających tworzeniu i absorpcji innowacji, a także
budowania potencjału dla realizacji innowacji w formie własnych prac B+R oraz wynalazczości pracowniczej. Budowa zewnętrznej zdolności innowacyjnej obejmuje tworzenie sieci powiązań ze sferą nauki i techniki, z partnerami rynkowymi w dziedzinie innowacji oraz korzystanie ze wsparcia publicznego w zakresie innowacji [Romijn, Albaladejo 2002, ss. 1053–1067; Zastempowski 2010, s. 115 i dalsze].
Rola czynników determinujących innowacyjność małych firm jest słabo rozpoznana, dotyczy to zwłaszcza czynników związanych z zarządzaniem (orientacja rozwojowa,
wiedza biznesowa zarządzających i zdolność absorpcji wiedzy). W literaturze poświęconej zarządzaniu w sektorze małych firm, wymienia się niski poziom wiedzy biznesowej (gospodarczej) zarządzających i ich umiejętności menedżerskie jako barierę dla prowadzenia z sukcesem firm, zwłaszcza dla podmiotów o najmniejszej skali, w coraz bardziej niepewnym otoczeniu [Xu i in. 2012, ss. 101–102; Edwards i in. 2005, ss. 119–1125].
Z drugiej strony atrybuty małych firm związane z ich wielkością wymagają zupełnie in-
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nego podejścia do zarządzania wiedzą i jej absorpcji, które różni się od rozwiązań stosowanych w dużych podmiotach. Polegają one na pozyskiwaniu wiedzy ze źródeł zewnętrznych w o wiele szerszym zakresie w porównaniu z dużymi firmami, ponieważ ich
wielkość utrudnia generowanie i przepływy wiedzy w ramach firm [Supyuengyong i in.
2009, ss. 63–143]. Budowa skłonności i zdolności firm do absorpcji wiedzy może być zatem czynnikiem wspomagającym poprawę jakości zarządzania oraz innowacyjności
firm [Sciascia i in. 2014; Xu i in. 2010].
Model konceptualny ilustrujący czynniki kształtujące innowacyjność małych firm
przedstawia rysunek 1. Zgodnie z dominującymi obecnie podejściem zasobowym i teoriami kompetencji firm w kształtowaniu innowacyjności firm dla celów badań wyróżniono łącznie grupę piętnastu czynników, do których zaliczono: skalę firm, ich wiek, zarządzanie, branżę działalności firm i rynek. W ramach czynników z zakresu zarządzania wyróżniono: liczbę osób w zarządzie, relacje rodzinne w składzie zarządzających, doświadczenie zarządzających, profil wykształcenia zarządzających, poziom wiedzy biznesowej
zarządzających, zdolność absorpcji wiedzy biznesowej, priorytety rozwoju firm, formę
planowania oraz doradztwo biznesowe.
Rysunek 1. Czynniki określające innowacyjność małych firm – model konceptualny

Źródło: opracowanie własne.
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Rozwój zasobu wiedzy biznesowej, orientacji rozwojowej i poprawa poziomu zarządzania, budowa zdolności absorpcji wiedzy oraz ich wykorzystanie dla kształtowania innowacyjności firm wymagać może wsparcia ze strony doradztwa biznesowego, ważne-
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go zwłaszcza dla innowacyjnych podmiotów o małej skali [Janasz 2013, ss. 48–50, Sciascia i in. 2014, ss. 761–769, Stawasz 2013, ss. 17–28]. Doradztwo biznesowe rozumiane jako
usługa wiążąca się z próbą rozwiązania problemu z zakresu zarządzania firmą może odgrywać rolę katalizatora procesu tworzenia i wykorzystania wiedzy oraz brokera wiedzy
dla małych firm [Łobacz, Głodek 2015, ss. 487–494].
Problem roli doradztwa biznesowego dla zarządzania małymi innowacyjnymi firmami jest wciąż słabo rozpoznany w literaturze [Głodek, Łobacz 2015, ss. 487–494, Robson,
Bennett 2000, ss. 1675–1688). Wyniki badań są niejednoznaczne. Z jednej strony istnieją badania wykazujące pozytywny wpływ doradztwa na zarządzanie i wyniki firm [Delanoe 2013, ss. 383–398, Mole i in. 2013, ss. 1–38, Malinowski 2012, ss. 103–120]. Z drugiej
strony są również badania, które wykazują ograniczony wpływ doradców biznesowych
na orientację prorozwojową zarządzających i innowacyjność biznesu [Johnson i in. 2007,
ss. 1981–1997, Bennett, Robson 2003, ss. 795–811]. Z tego powodu interesujące może być
spojrzenie na wpływ doradztwa biznesowego na zarządzanie, w tym na tworzenie wiedzy z zakresu zarządzania oraz kształtowanie innowacyjności firm.

Wyniki postępowania badawczego
Charakter próby badawczej
W artykule wykorzystano bazę 400 małych innowacyjnych firm działających na terenie
całego kraju, korzystających z doradztw biznesowego1. W strukturze rynkowej firm przeważa rynek krajowy i lokalny (odpowiednio: 45,4% i 37,8 firm), natomiast firm z dominującym rynkiem międzynarodowym było 67 (16,8% całości próby).
W analizowanej próbie przeważały firmy dojrzałe o 4–10-letniej obecności na rynku (83% próby), natomiast średnia wielkość zatrudnienia wynosiła 7,7 osób. Jeśli chodzi
o przedmiot działalności, to najliczniejszą grupę stanowiły firmy usługowe (52,5%) i firmy z branży IT (22,3%).
Innowacyjność firm
Badanie innowacyjności firm dotyczyło pomiaru poziomu nowości najbardziej znaczących zmian wprowadzonych w latach 2013–2016. Chodziło o nowości, które firma wprowadziła do swojej oferty, tj. nowe lub udoskonalone produkty/usługi lub udoskonalone
metody produkcji/świadczenia usług lub zmiany w organizacji działania firmy W badanej
próbie wszystkie firmy były innowacyjne. Przeważały firmy o niskim poziomie innowacyjności, bowiem wprowadzone zmiany były nowościami w skali firm (47,8%) lub w skali
Badanie było przeprowadzone pod kierunkiem autora w 2016 r. w ramach projektu NCN pt. „Kształtowanie
konkurencyjności małej firmy – rola doradztwa biznesowego” (nr UMO-2012/07/B/HS4/03019).
1
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lokalnej (21,0%). Nowości o bardzo wysokim poziomie innowacyjności w skali międzynarodowej stanowiły zaledwie 7,8% próby.
Determinanty innowacyjności firm
Wyniki analizy zależności między innowacjami a wybranymi czynnikami funkcjonowania
badanych małych firm innowacyjnych przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Zestawienie zależności innowacyjności badanych firm z ich wybranymi cechami firm (mierzone współczynnikiem kontyngencji C Pearsona oraz korelacji rang
Spearmanaa)
Lp.

Cecha

Miara zależności

1.

Rynek

0,442***

2.

Profil wykształcenia zarządzających

0,224*

3.

Branża

0,160

4.

Relacje rodzinne w zarządzie

0,157

5.

Priorytety rozwojowe firm

0,156

6.

Forma planowania

0,153

7.

Liczba osób w zarządzie

0,132

8.

Zdolność absorpcji wiedzy biznesowej

0,090a

9.

Wiedza biznesowa zarządzających

0,087a

10.

Zarządzanie operacyjne

0,075a

11.

Konkurencyjność

0,063

12.

Wiek firm

0,046a

13.

Zarządzanie strategiczne

0,012a

14.

Skala firm

0,009a

15.

Doświadczenie zawodowe zarządzających

0,008a

Dane dla 400 firm;
***zależność na poziomie istotności 0,01;
**zależność na poziomie istotności 0,05;
*zależność na poziomie istotności 0,1.
Źródło: opracowanie własne.
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Przegląd czynników wskazuje na ograniczony zakres determinant innowacyjności
w badanej próbie firm – jedynie dwa z listy 15 czynników miały istotny statystycznie
wpływ na konkurencyjność. Wydaje się, że są to głównie czynniki o charakterze prorozwojowym, pozytywnie wpływające na innowacyjność firm. Rola pozycji konkurencyjnej jest nieistotna jako determinanta poprawy innowacyjności firm, należy jednak zauważyć, że w badanej próbie przeważają firmy o średniej konkurencyjności.
Determinanty innowacyjności firm z uwzględnieniem doradztwa biznesowego
W artykule podjęto próbę oceny moderującego wpływu doradztwa biznesowego na poprawę innowacyjności małych firm. Wyniki analizy przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Zestawienie zależności poprawy innowacyjności firm w wyniku doradztwa
biznesowego z wybranymi cechami firm (mierzone współczynnikiem kontyngencji C
Pearsona oraz korelacji rang Spearmanaa)
Lp.

Cecha

Miara zależności

1.

Konkurencyjność

0,574a***

2.

Częstotliwość doradztwa

0,544***

3.

Zarządzanie strategiczne

0,519a***

4.

Zarządzanie operacyjne

0,429a***

5.

Poziom wiedzy biznesowej zarządzających

0,428a***

6.

Proces doradczy

0,394***

7.

Źródła wiedzy

0,365a***

8.

Relacje rodzinne w zarządzie

0,313***

9.

Liczba osób w zarządzie

0,313***

10.

Priorytety rozwojowe firm

0,250***

11.

Forma planowania

0,233*

12.

Zdolność absorpcji wiedzy biznesowej

0,232a***

13.

Zarządzanie doradztwem

0,230*

14.

Wiek firm

0,139a**

15.

Doświadczenie zawodowe zarządzających

0,116a**

16.

Branża

0,364
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17.

Profil wykształcenia zarządzających

0,218

18.

Rynek

0,150

19.

Skala firm

0,032a

Dane dla 400 firm;
***zależność na poziomie istotności 0,01;
**zależność na poziomie istotności 0,05;
*zależność na poziomie istotności 0,1.
Źródło: opracowanie własne.
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Badanie wskazuje, iż korzystanie z doradztwa biznesowego poszerza zakres determinant innowacyjności w badanej próbie firm – 12 z listy 16 czynników (bez cech doradztwa biznesowego) posiadało istotny statystycznie wpływ na innowacyjność firm.
Jedynie czynniki związane z firmą (rynek, wiek i skala firm), a także profil wykształcenia
nie miały istotnego statystycznie wpływu na innowacyjność firm.
Warto podkreślić duże znaczenie charakterystyk procesu doradczego dla oceny
wpływu doradztwa biznesowego na podniesienie poziomu innowacyjności firm. Im
większy zakres usług doradczych, im większa częstotliwość doradztwa oraz im wyższy
poziom zarządzania usługami doradczymi, tym wyższa ocena znaczenia doradztwa biznesowego na podniesienie poziomu innowacyjności firm.
Badania pokazują brak istotnego wpływu doradztwa biznesowego na podniesienie
poziomu innowacyjności firm. Zależność ta nie jest istotna statystycznie i wynosi 0,073
przy poziomie istotności 0,147 (mierzona współczynnikiem korelacji rang Spearmana).
Wprawdzie relację powyższą spełnia ogółem 63% firm, to jednak zaledwie 10% badanych przedsiębiorstw odznaczało się wysoką innowacyjnością i jednocześnie wysoką
oceną wpływu doradztwa biznesowego na wzrost poziomu innowacyjności, podczas
gdy 52% ogółu firm odznaczało się niską innowacyjnością i jednocześnie niską oceną
wpływu doradztwa biznesowego na wzrost poziomu innowacyjności.
Niski poziom innowacyjności łączy się z niską oceną wpływu doradztwa biznesowego na podniesienie innowacyjności, bowiem jedynie 23,6% firm z tej grupy zdołało podnieść swoją innowacyjność dzięki doradztwu biznesowemu, co oznacza, iż większość
z nich nie miała potencjału do poprawy swojej innowacyjności przy niskim udziale usług
doradczych. W wypadku firm o wysokiej innowacyjności odsetek ten był wyższy i wyniósł 30,5%, pozostałe niemal 70% firm nie odnotowało poprawy innowacyjności z uwagi na ograniczenia personalne, zasobowe.
Można sądzić, iż badane firmy ogólnie poprawiły swoją innowacyjność przy wysokiej
ocenie usług doradczych. W sytuacji gdy firmy określiły udział doradztwa biznesowego
w poprawie innowacyjności jako wysoki, działo się to w warunkach wysokiej innowacyj-
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ności. Wydaje się zatem, iż wysoki poziom innowacyjności sprzyja skuteczności wykorzystania doradztwa biznesowego. Zatem, jeśli doradztwo biznesowe może być uznawane za skuteczny czynnik poprawy innowacyjności firm, to dotyczy to raczej firm o wysokiej innowacyjności. Firmy o niskiej innowacyjności w znacznie mniejszym stopniu poprawiły swoją innowacyjność dzięki doradztwu biznesowemu.
Tabela 3. Podstawowe różnice w charakterystykach firm według stopnia poprawy innowacyjności dzięki doradztwu biznesowemu (w % firm)
Cechy

Firmy o niewielkiej poprawie innowacyjności

Firmy o wysokiej poprawie innowacyjności

Doświadczenie zarządzających

Poniżej 10 lat (59,3%)

Powyżej 10 lat (63,7%)

Wysoki (58,7%)

Wysoki (77,5%)

Wysoka (29,5%)

Wysoka (37,3%)

Niska (58,8%)

Wysoka (52,0%)

Niska (53,5%)

Wysoka (65,4%)

Realizowany wraz doradcą (13,2%)

Realizowany wraz doradcą (27,5%)

Wysoki (53,9%)

Wysoki (71,6%)

Poziom wiedzy biznesowej
Innowacyjność
Konkurencyjność
Zdolność absorpcji doradztwa
Zakres procesu doradczego
Poziom zarządzania doradztwem
Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych potwierdza duże zróżnicowanie wyróżnionych grup firm według
stopnia poprawy innowacyjności dzięki doradztwu biznesowemu w zakresie: doświadczenia zawodowego zarządzających, poziomu wiedzy biznesowej, dotychczasowej innowacyjności i konkurencyjności firm, zdolności absorpcji doradztwa biznesowego, zakresu procesu doradczego i poziomu zarządzania doradztwem, tj. uzyskujących w większym stopniu korzyści z doradztwa biznesowego (tabela 3).
Zdolność absorpcji wiedzy a innowacyjność firm
Dla oceny skuteczności doradztwa biznesowego dla innowacyjności małych firm użyteczna może być koncepcja zdolności absorpcji wiedzy. W literaturze zarządzania zdolność absorpcji jest definiowana jako zdolność firmy do rozpoznania wartości nowej wiedzy, do jej asymilacji i przekształcenia w rezultat komercyjny [Zahra, George 2002, ss.
185–203]. Jest to zdolność dynamiczna, wpływa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
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w dynamicznym otoczeniu poprzez wspieranie m.in. procesu innowacji, strategicznej
elastyczności (Matejun 2015, s. 80–81; Volberda i in. 2010, ss. 931–951].
Todorova, Durisin [2007, ss. 774–786] wyróżniają pięć składowych zdolności absorpcji wiedzy, tj.: (i) zdolność do wartościowania zewnętrznej wiedzy, (ii) zdolność nabycia/
pozyskania wiedzy, (iii) zdolność asymilacji wiedzy, (iv) zdolność transformacji wiedzy
oraz (v) zdolność eksploatacji wiedzy (zob. rysunek 2). Rozróżnienie tych zdolności jest
ważne dla ewaluacji ich unikalnego wkładu w tworzenie innowacji i przewagi konkurencyjnej firm – pozwala wyjaśnić, dlaczego firmy różnią się między sobą, jedne są bardziej skuteczne niż inne w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy [Lichtenthaler, Muethel 2012, ss. 1235–1253; Chen i in. 2008, ss. 111–122]. Układ powiązań między poszczególnymi składnikami zdolności absorpcji jest skomplikowany, brak w literaturze zgodności co do ich kolejności i siły powiązań oraz znaczenia w zależności od przedmiotu działalności, dynamizmu otoczenia, strategii rozwoju [Patterson, Ambrosini 2015, ss. 77–89].
Rysunek 2. Doradztwo biznesowe a zdolność absorpcji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Todorova, Durisin 2007, ss. 774–786.
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Wykorzystanie wiedzy biznesowej dla innowacyjności małych firm stawia przed nimi
ogromne wyzwania. Są one tym większe, gdy się weźmie pod uwagę, iż z reguły firmy te
nie mają odpowiedniej struktury zarządzania, profesjonalnych zarządzających (zwłaszcza mikrofirmy). Istotną rolę odgrywają tutaj zdolność do rozpoznania wartości oferowanych informacji doradczych oraz do ich asymilacji pozwalającej na analizę, interpretację i zrozumienie. Są to zdolności szczególnie ważne i trudne w branżach zaawansowanych technologicznie i innowacyjnie [Patterson, Ambrosini 2015, ss. 77–89]. Zdolność
do transformacji informacji doradczej oznacza zdolność do zmiany i rozwoju procedur,
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które pozwalają na integrowanie istniejącej wiedzy z wiedzą doradczą, powiększanie zasobu wiedzy, jego modyfikację, uzyskanie efektu synergii. Z kolei zdolność eksploatacji
tak powstałego zasobu wiedzy oznacza możliwość poprawy istniejących lub tworzenie
nowych kompetencji w zakresie zarządzania (m.in. dla budowy strategii rozwoju, opracowywania innowacji).
Zdolność absorpcji uzyskanej dzięki doradztwu wiedzy biznesowej wywiera istotny statystycznie, choć umiarkowany wpływ na innowacyjność małych firm. Dotyczy to
wszystkich wyróżnionych obszarów (tabela 4). W wypadku niekorzystania z usług doradczych wpływ ten jest słaby i ograniczony jedynie do obszaru zdolności rozpoznania
wartości wiedzy biznesowej.
Tabela 4. Zestawienie zależności zdolności absorpcji wiedzy z innowacyjnością firm
z uwzględnieniem doradztwa biznesowego lub bez niego (mierzone współczynnikiem korelacji rang Spearmana)
Obszary zdolności innowacyjnej wiedzy biznesowej,
Rozpoznanie wartości
wiedzy

Pozyskanie
wiedzy

Przyswojenie wiedzy

Przekształcenie wiedzy

Wykorzystanie wiedzy

Innowacyjność
bez doradztwa

0,166***

0,079

0,058

0,041

0,082

Innowacyjność
z doradztwem

0,259***

0,244***

0,221***

0,227***

0,251***

***zależność na poziomie istotności 0,01;
**zależność na poziomie istotności 0,05;
*zależność na poziomie istotności 0,1.
Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie
Analiza rezultatów badań potwierdza hipotezę o zależności czynników związanych z zarządzaniem i innowacyjności wśród polskich małych firm. Do czynników z obszaru zarządzania wpływających silnie lub umiarkowanie na innowacyjność firm należą: relacje rodzinne w zarządzie firm oraz czynniki o charakterze prorozwojowym (priorytety rozwojowe, forma planowania, zarządzanie strategiczne oraz poziom wiedzy biznesowej zarządzających).
Badanie wskazuje, iż korzystanie z doradztwa biznesowego poszerza zakres determinant innowacyjności firm. Istotne znaczenie przy ocenie roli doradztwa biznesowego
ma poziom innowacyjności. Doradztwo biznesowe może być bowiem uznawane za skuteczny czynnik poprawy innowacyjności firm o wysokiej już innowacyjności, co oznacza,
iż wysoki poziom innowacyjności sprzyja skuteczności wykorzystania doradztwa bizne-
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sowego. Firmy o niskiej innowacyjności znacznie słabiej poprawiły swoją innowacyjność
dzięki doradztwu biznesowemu.
Wśród charakterystyk mogących mieć wpływ na zależność między doradztwem biznesowym, a innowacyjnością firm znajdują się czynniki związane z zarządzaniem. Stosunkowo najbardziej korzystne warunki dla poprawy innowacyjności firm dzięki korzystaniu z usług doradczych wystąpiły w firmach o większym doświadczeniu zarządzających, o orientacji rozwojowej oraz mających plan działalności, o większym doświadczeniu zawodowym zarządzających, posiadających większy poziom wiedzy biznesowej,
wyższą zdolność absorpcji wiedzy biznesowej, a także o szerszym zakresie współpracy z doradcami i uzyskujących w większym stopniu korzyści z doradztwa biznesowego.

Bibliografia
Avermaete T., Viaene J., Morgan E., Crawford N. (2003), Determinants of innovation in
small food firms, [in:] „European Journal of Innovation Management”, Vol. 6, No. 1, DOI:
10.1108/14601060310459163.
Baldwin J., Gelletly G. (2009), Innovation Strategies and Performance in Small Firms, Edward Elgar, Cheltenham.
Bennett R.J. Robson P. J. (2003), Changing use of external business advice and government support by SMEs in the 1990s, „Regional Studies”, Vol. 37, No. 8.
Blackburn R.A., Hart M., Wainwright T. (2013), Small business performance: business, strategy
and owner-manager characteristics, „Journal of Small Business and Enterprise Development”, Vol.
20, No. 1, DOI: 10.1108/14626001311298394.
Chaston I. (2010), Entrepreneurial management small firms, SAGE, London 2010.
Chen L-J., Chen Ch-Ch., Lee W-R. (2008), Strategic Capabilities, Innovation Intensity, and Performance of Service Firms, „Journal Services&Management”, No. 1.
Conway S., Steward F., Managing and shaping innovation, University Press, Oxford 2009.
Delanoe S. (2013), From intention to start-up: the effect of professional support, „Journal of Small
Business and Enterprise Development”, Vol. 20, No. 2, DOI 10.1108/14626001311326789.
288

Czynniki kształtowania innowacyjności małych firm z uwzględnieniem doradztwa
biznesowego

Edwards T., Delbridge R., Munday M. (2005), Understanding innovation in small and mediumsized enterprises: a process manifest, „Technovation”, Vol. 25, No. 10, DOI:10.1016/j.technovation.2004.04.005.
Forsman H. (2011), Innovation capacity and innovation development in small enterprises. A comparison between the manufacturing and service sectors, „Research Policy”, Vol. 40, No. 5, DOI:
10.1016/j.respol.2011.02.003.
Garcia R., Calantone R. (2002), A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literaturę review, „The Journal of Product Innovation Management”, Vol. 19,
No. 2.
Janasz W. (2013), Wiedza w procesie innowacyjnym organizacji, [w:] Wiśniewska J. Janasz W.
(red.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, CeDeWu.pl, Warszawa.
Lichtenthaler U., Muethel M. (2012), The impact of family involvement on dynamic innovation
capabilities: evidence from German manufacturing firms, „Entrepreneurship. Theory and practice”,
Vol. 36, No. 6.
Łobacz K., Głodek P. (2015), Development of Competitive Advantage of Small Innovative Firm –
How to Model Business Advice Influence within the Process?, „Procedia Economics and Finance”, Vol.
23, DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00353-6.
Malinowski B. (2012), Wpływ innowacji organizacyjnych na poziom konkurencyiności przedsiębiorstw – innowacyjne modele biznesowe, Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Wydanie specjalne PTE Łódź.
Martinez-Roman J. A., Gamero J., Tamayo J. A. (2011), Analysis of innovation in SMEs using an
innovative capability-based non-linear model: a study in the province of Seville (Spain), „Technovation”, Vol. 31.
Matejun M. (2015), Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne, „Zeszyty Naukowe”, nr 1194, Politechnika Łódzka, Łódź.
Mole K., Baldock R., North D. (2013), Who Takes Advice? Firm Size Threshold, Competence, Concerns and Informality in a Contingency Approach, „ERC Research Paper”, No. 9.

289

Edward Stawasz

Patterson W., Ambrosini V. (2015), Configuring absorptive capacity as a key process for research
intensive firms, „Technovation”, Vol. 36–37.
Poznańska K. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, DOM
Wyd. ABC, Warszawa.
Robson P.J.A., Bennett R.J. (2000), The use and impact of business advice by SMEs in Britain: an
empirical assessment using logit and ordered logit model, „Applied Economics”, Vol. 32, No. 13.
Romijn H., Albaladejo M. (2002), Determinants of innovation capability in small electronics
and software firms in southeast England, „Research Policy”, Vol. 31, No. 7, DOI: 10.1016/S0048-

7333(01)00176-7.
Sciascia S., D’Oria L., Bruni M., Larraneta B. (2014), Entrepreneurial Orientation in low- and medium-tech industries: The need for Absorptive Capacity to increase performance, „European Management Journal”, Vol. 32, DOI :10.1016/j.emj.2013.12.007.
Stawasz E. (2013), Innowacje a konkurencyjność małych przedsiębiorstw, „Organizacja i Zarządzanie”, Zeszyty Naukowe nr 53, Politechnika Łódzka, Łódź.
Supyuenyong V., Islam N., Kulkarni U. (2009), Influence of SME characteristics on knowledge
management processes: The case study of enterprise resource planning service providers, „Journal
of Enterprise Information Management”, Vol. 22, No. 1, doi.org/10.1108/17410390910922831.
Terziovsky M (ed.), Building innovation capability in organizations. An international cross-case
perspective, Imperial College Press, London 2007.
Todorova G., Durisin B. (2007), Absorptive capacity: valuing a reconceptualization, „Academy of
Management Review”, Vol. 32, No. 3.
Volberda H.W., Foss N.J., Lyles M.A. (2010), Absorbing the Concept of Absorbing Capacity: How
to Realize Its Potencial in the Organization Field, „Organization Science”, Vol. 21, No. 4.
Xu Q., Shou Y., Liu J., Leverage Innovation Capability. Application of Total Innovation Management
in China’s SME’s Study, World Scientific, Singapore 2012.

290

Czynniki kształtowania innowacyjności małych firm z uwzględnieniem doradztwa
biznesowego

Zahra S.A., George G. (2002), Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension,
„Academy of management review”, Vol. 27, No. 2.
Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych
i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe, UMK, Toruń.

291

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2017
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XVIII | Zeszyt 12 | Część I | ss. 293–305

Paweł Ziemiański
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
pawel.ziemianski@zie.pg.gda.pl

Skłonność do rywalizacji a intencje przedsiębiorcze –
o różnicach międzypłciowych
On Gender Differences in the Relationship between
Competitiveness and Entrepreneurial Intentions

Abstract: According to the person-environment fit model people are more inclined to choose particular careers paths over other depending on their individual characteristics. They
are also more likely to be satisfied with a career path that matches their characteristics and
less likely to experience negative consequences including strain. In previous research several characteristics of entrepreneurs which differentiate them from non-entrepreneurs have
been identified. Some scholars assert that these characteristics can be analyzed from the
person-environment fit perspective. One of them which has not received much attention
so far is the level of competitiveness. The goal of the current paper is to address this gap by
analyzing the relationship between the level of competitiveness and the strength of entrepreneurial intentions among men and women. The analysis of this relationship is important
as previously other authors obtained results indicating that the fact that men are characterized by a higher level of competitiveness might be one of the reasons of the gender gap
in entrepreneurship. Current research involved 414 business students as participants. Men
were characterized by a higher level of competitiveness. However a statistically significant
(and positive) relationship between the level of competitiveness and entrepreneurial intentions was found only among women and not among men.
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Badacze przedsiębiorczości od długiego czasu próbują odpowiedzieć na pytanie dotyczące istnienia indywidualnych właściwości, cech i postaw, które mogą być uznane za
szczególnie predysponujące jednostkę do tego, by postrzegać karierę przedsiębiorcy za
atrakcyjną i zdecydować się nią podążać [Rauch, Frese 2007, ss. 353–385; Łaguna 2010,
ss. 16–52]. Modelem teoretycznym, który w największym stopniu wydaje się zgodny z takim podejściem, jest model dopasowania między osobą a jej środowiskiem (person –
environment fit). W badaniach dotyczących tego podejścia analizuje się stopień, w jakim
właściwości jednostki oraz cechy środowiska, w którym jednostka funkcjonuje, pasują
do siebie nawzajem [Caplan, 1987, ss. 248–267]. Z jednej strony ludzie są bardziej skłonni do tego, by wybierać dla siebie środowisko, w którym ich cechy osobowościowe, postawy czy wartości mogą być przejawiane w działaniu. Dodatkowo w takim środowisku
odczuwają większą satysfakcję i mniejszy stres. Model ten był używany między innymi
w celu wyjaśnienia przyczyn i efektów wyboru przez jednostkę określonej ścieżki kariery
oraz osiągniętych rezultatów i poziomu satysfakcji [Kristof-Brown, Zimmerman, Johnson
2005, ss. 281–342; Verquer, Beehr, Wagner 2003, ss. 473–489]. W dotychczasowych badaniach dotyczących indywidualnych właściwości przedsiębiorców bardzo często analizowano takie zmienne indywidualne jak wewnętrznie umiejscowione poczucie kontroli
[np. Mueller, Thomas 2000, ss. 51–75], skłonność do podejmowania ryzyka [np. Stewart,
Roth 2001, ss. 145–153], poczucie samoskuteczności [np. Chen, Greene, Crick 1998, ss.
295–316] czy motywacja osiągnięć [np. Collins, Hanges, Locke 2004, ss. 95–117]. Wszystkie one są przydatne przedsiębiorcom decydującym się działać w warunkach niepewności i ryzyka, w których dodatkowo mają dużą możliwość kształtowania warunków swojej
pracy. Poza szeroko analizowanymi zmiennymi indywidualnymi cechującymi przedsiębiorców istnieją także te, którym dotychczas nie poświęcono wystarczającej uwagi. Wydaje się, że jedną z nich jest skłonność do rywalizacji, która może być bardzo istotna dla
osób decydujących się na prowadzenie własnej działalności i tym samym funkcjonowanie w warunkach konkurencji. Fakt istnienia tej luki badawczej jest tym bardziej interesujący, że już Joseph Schumpeter zwracał uwagę na chęć rywalizowania z innymi jako jeden z możliwych istotnych motywów przedsiębiorców. Bönte i Jarosch [2011, ss. 1–42]
analizowali znaczenie różnych właściwości jednostki dla chęci założenia własnej działalności oraz faktycznych działań przedsiębiorczych. W swojej analizie badacze ci próbowali zidentyfikować charakterystyki mogące odpowiadać za istnienie tak zwanej luki dotyczącej płci, czyli niskiej proporcji kobiet do mężczyzn decydujących się na własną działalność gospodarczą. Okazało się, że dla różnic w atrakcyjności zawodu przedsiębiorcy
oraz różnic w pojawianiu się faktycznych działań przedsiębiorczych pomiędzy kobietami a mężczyznami znaczenie ma tolerowanie ryzyka oraz właśnie skłonność do rywaliza-
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cji. W związku z faktem, że pierwsza z tych zmiennych cieszyła się dużym zainteresowaniem badaczy [np. Masters, Meier 1988, ss. 31–35], uzyskane przez nich wyniki wskazują
na istnienie potrzeby bardziej dogłębnej niż dotychczas eksploracji relacji pomiędzy indywidualną skłonnością do rywalizacji oraz postrzeganą atrakcyjnością zawodu przedsiębiorcy, powstawaniem intencji przedsiębiorczych i faktycznymi działaniami przedsiębiorczymi, szczególnie w kontekście różnic między kobietami i mężczyznami. Celem niniejszego artykułu jest właśnie analiza związku tej zmiennej indywidualnej z siłą intencji
przedsiębiorczych wśród kobiet i mężczyzn. W artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań, które przeprowadzono w sposób mogący zapewnić wyższy poziom rzetelności
niż te, które stanowiły podstawę rozważań wspomnianych autorów.

Znaczenie osobowości i różnic indywidualnych dla
przedsiębiorczości
Jak wspomniano we wprowadzeniu, przy próbie wyjaśnienia na poziomie teoretycznym
relacji pomiędzy właściwym dla jednostki poziomem skłonności do rywalizacji, jak również innymi zmiennymi indywidualnymi a intencją założenia własnej działalności oraz
rzeczywistymi działaniami przedsiębiorczymi pomocna może być koncepcja dopasowania istniejącego pomiędzy osobą a wybraną przez nią ścieżką kariery czy rodzajem organizacji, której osoba staje się członkiem [por. Kristof 1996, ss. 1–49].
Markman i Baron [2003, ss. 281–301] analizują znaczenie koncepcji dopasowania
między osobą a środowiskiem w kontekście przedsiębiorczości wskazują na różnicę pomiędzy tak zwanymi silnymi i słabymi sytuacjami, zaliczając założenie nowej działalności
gospodarczej do tej drugiej kategorii. Różnica pomiędzy rodzajami sytuacji jest następująca: w sytuacjach silnych działanie jednostki jest w znacznej mierze zdeterminowane
przez zastane warunki, które nie pozostawiają jednostce dużego pola wyboru czy autonomii. W takiej sytuacji relacja pomiędzy osobowością czy innymi indywidualnym właściwościami jednostki [jak na przykład wartościami] ma niewielkie znaczenie. Na przykład na stanowiskach, w których praca jest związana z realizowaniem procesów czy ich
elementów, które są ściśle określone i w znacznej mierze opisane procedurami, jednostki będą się zachowywać w sposób bardzo podobny. Z kolei w wypadku sytuacji słabej
zachowanie ludzi pozostaje pod większym wpływem ich indywidualnych cech. Zakładanie i prowadzenie firmy w jej początkowych stadiach jest zdaniem Markmana i Barona [2003, ss. 281–301] „sytuacją” należącą do tej drugiej kategorii – kategorii, w której
osobowość i inne cechy indywidualne mają duże znaczenie dla wyboru zachowań przez
jednostkę oraz dla osiągniętego finalnie rezultatu.
W świetle tych rozważań istotnego znaczenia nabierają właściwości jednostki, które mogą w dużym stopniu przyczynić się do satysfakcji i skuteczności jednostki w roli
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przedsiębiorcy. Badania nad osobowością, przekonaniami czy też postawami przedsiębiorców można analizować właśnie z punktu widzenia stopnia, w jakim da się właściwości te uznać za decydujące o dopasowaniu jednostki do warunków, z którymi osoby prowadzące własną działalność muszą się zmierzyć. Poza podejściem związanym z analizowaniem znaczenia pojedynczych cech dla działań i efektów przedsiębiorców, próbowano także łączyć powyższe charakterystyki w szersze znaczeniowo zestawienia zawierające większą liczbę zmiennych indywidualnych. Przykładem takiego podejścia jest model stworzony przez Bönte i Jarosch [2011, ss. 1–42], którzy odwołują się do pojęcia indywidualnych predyspozycji przedsiębiorczych (individual entrepreneurial aptitude) mających stanowić kilkuwymiarowy zbiór cech silnie powiązanych z możliwością osiągnięcia
sukcesu w zadaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami. Wśród cech tych znalazły się:
niezależność, skłonność do podejmowania ryzyka, proaktywność, skłonność do rywalizacji, uogólniony optymizm, uogólnione poczucie samoskuteczności oraz wewnętrznie
umiejscowione poczucie kontroli. Analizując znaczenie zmiennych indywidualnych dla
chęci zostania przedsiębiorcą, autorzy – jak się wydaje – podążają za propozycją Rauch
i Frese [2007, ss. 353–385], którzy w tytule swojego artykułu stanowiącego inspirację
dla wielu późniejszych badań postulują przywrócenie kwestii związanych z aspektami
osobowymi do badań nad przedsiębiorczością. Bönte i Jarosch [2011, ss. 1–42] w opisywanym badaniu wykorzystali dane zebrane w 36 krajach (32 krajach europejskich
oraz w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii). Podsumowując
uzyskane rezultaty, autorzy stwierdzają, że indywidualne predyspozycje przedsiębiorcze mogą zostać uznane za jedną z głównych determinant przedsiębiorczości zarówno
w grupie kobiet, jak i mężczyzn. Dodatkowo warto podkreślić, że wynik ten dotyczy różnych krajów, w których ankieta była prowadzona, i obejmuje zarówno kwestie związane z preferowaniem tej formy kariery przez kobiety i mężczyzn, jak i rzeczywistej decyzji
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Ten ostatni związek (czyli związek z rzeczywistym założeniem firmy) – jak się okazało – występował także gdy kontrolowany był
pośredniczący wpływ samych tylko preferencji. Słabszą stroną tych szeroko zakrojonych
i niosących interesujące rezultaty badań jest fakt, że ze względu na ograniczenia związane z długością ankiety badawczej oraz koszt każda z analizowanych właściwości była badana przy zastosowaniu tylko jednego pytania ankietowego. Dyskusje dotyczące tego,
czy zastosowanie takiej metody w badaniach jest uzasadnione, są wciąż żywe, głównie
ze względu na możliwe ograniczenia w rzetelności i trafności tak zebranych informacji
[por. Loo 2002, ss. 68–75].
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Luka płci w przedsiębiorczości a skłonność do rywalizacji
W zdecydowanej większości krajów mężczyźni częściej niż kobiety decydują się na karierę przedsiębiorcy. Niedawno opublikowane specjalne wydanie „Global Entrepreneurship
Monitor” poświęcono w całości zagadnieniu przedsiębiorczości kobiet [Kelley i in. 2015].
Autorzy raportu wskazują na to, że luka płci w przedsiębiorczości rozumiana jako proporcja kobiet do mężczyzn biorących udział w działaniach przedsiębiorczych w ostatnich
latach się obniżyła. Oznacza to, że coraz więcej kobiet w stosunku do mężczyzn decyduje się na działalność przedsiębiorczą. Autorzy raportu wskazują jednocześnie na fakt,
że w 10 spośród 83 analizowanych gospodarek kobiety są tak samo lub nawet bardziej
skłonne do tego, żeby zakładać własne firmy. Dyskusyjne jest to, w jakim stopniu przytoczone dane powinny nastrajać optymistycznie. Z jednej strony wspomniana luka rzeczywiście się zmniejsza, z drugiej strony świadczy o tym, że w pozostałych 73 gospodarkach to mężczyźni w większym stopniu wykazują aktywność przedsiębiorczą. W niektórych krajach i regionach różnica jest przytłaczająca, co oznacza, że na przykład mężczyzn
angażujących się w taką działalność jest ponad dwukrotnie więcej niż kobiet. Dodatkowo klaster krajów, do którego została zaliczona Polska, czyli klaster europejskich gospodarek zorientowanych na efektywność cechuje się raczej wysokim poziomem luki płci.
Z pewnością dla pełnego wyjaśnienia przyczyn istnienia wspomnianej luki niezbędne
jest wzięcie pod uwagę wielu czynników. Próba ich dogłębnej analizy wykracza poza
ramy niniejszego artykułu, którego celem jest analiza związku pomiędzy skłonnością do
rywalizacji a intencjami przedsiębiorczymi. Wspomniana w poprzedniej części artykułu
analiza zagregowanych danych dokonana przez Bönte i Jarosch [2011, ss. 1–42] doprowadziła badaczy do wniosku, że zróżnicowanie w poziomie indywidualnych predyspozycji przedsiębiorczych pomiędzy mężczyznami a kobietami wpływa na istnienie luki płci
w przedsiębiorczości. Okazało się, że za uzyskane różnice pomiędzy płciami w największym stopniu odpowiadały dwie spośród ośmiu analizowanych właściwości, jakimi są tolerowanie ryzyka oraz skłonność do rywalizacji.
Tolerowanie ryzyka jest zmienną, która była szeroko badana w kontekście przedsiębiorczości. Na szczególną uwagę zatem zasługuje – jak się wydaje – druga zmienna, która odpowiada za różnice w poziomie indywidualnych predyspozycji przedsiębiorczych,
czyli skłonność do rywalizacji. Konkurowanie z innymi jest codziennością przedsiębiorcy. Warto zatem ponownie podkreślić, że zgodnie z modelem dopasowania pomiędzy
osobą a środowiskiem ludzie mający wysoką skłonność do rywalizowania z innymi powinni częściej uznawać karierę przedsiębiorcy za atrakcyjną. Badania dotyczące różnic
międzypłciowych często wskazują na istnienie różnic między kobietami a mężczyznami
w poziomie tej zmiennej. Na przykład wyniki badań eksperymentalnych, w których testowane było preferowanie sytuacji, w jakich istniała możliwość rywalizowania z innymi
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lub tych, które były elementu rywalizacji pozbawione, wskazują na silniejszą skłonność
do rywalizowania u mężczyzn [Niederle, Vesterlund 2007, ss. 1067–1101]. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że w badaniu eksperymentalnym skonstruowanym w taki sposób testuje się hipotezy tożsame z założeniami proponowanymi w modelu dopasowania między
osobą a środowiskiem. Mianowicie zakłada się, że jednostka będzie w większym stopniu
skłonna do tego, by wybrać sytuacje odpowiadające jej indywidualnym predyspozycjom.
Ze względu na fakt, że zgodnie z tymi rozważeniami skłonność do rywalizacji jest cechą istotną dla przedsiębiorców, która może mieć znaczenie dla podejmowania decyzji o wyborze tej formy kariery i która dotychczas nie była analizowana w wystarczająco szerokim zakresie, warto podjąć wysiłki mające na celu dalszą eksplorację opisanego
związku. Zaprezentowana w dalszej części artykułu analiza ma za zadanie częściowe zapełnienie tej luki. Analizy tego typu wydają się szczególnie wartościowe, jeśli weźmiemy
pod uwagę fakt, że to właśnie skłonność do rywalizacji może być czynnikiem o szczególnym znaczeniu dla powstawania luki płci w przedsiębiorczości.

Metodyka badań i charakterystyka próby badawczej
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Na podstawie przedstawionej w poprzedniej części artykułu analizy literatury postawiono dwa pytania badawcze:
1. W jaki sposób różni się od siebie poziomi skłonności do rywalizacji wśród kobiet
i mężczyzn?
2. Czy charakter i siła związku pomiędzy skłonnością do rywalizacji a intencjami
przedsiębiorczymi jest tożsamy czy odmienny w wypadku kobiet i mężczyzn?
Opisane wyniki zostały uzyskane w ramach szerszego projektu badawczego dotyczącego aspektów powstawania intencji przedsiębiorczych. Uczestnikami badania było
414 osób, studentów studiów stacjonarnych kierunku biznesowego na jednej z polskich
uczelni. Grupę osób badanych stanowiły 262 kobiety oraz 151 mężczyzn. Jedna osoba
badana nie podała swojej płci. Ta grupa badawcza wydaje się istotna z punktu widzenia badań dotyczących przedsiębiorczości z przynajmniej dwóch względów. Po pierwsze, są to osoby, które w niedługim czasie staną przed decyzją dotyczącą wyboru dalszej
kariery i wybór własnej działalności gospodarczej jest jedną z możliwych opcji. Statystyki pokazują, że w Europie gospodarki nastawione na wzrost wydajności – a do tej grupy należy Polska – charakteryzują się jednocześnie wysoką aktywnością przedsiębiorczą osób młodych oraz występowaniem znaczącej luki płci w przedsiębiorczości [Kelley i in. 2015]. Koresponduje z tym fakt, że niemała część osób badanych deklarowała,
że w bliskiej rodzinie ma osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dotyczyło to 178
osób, czyli 43% ankietowanych. Dodatkowo część z nich miała już za sobą doświadczenia przedsiębiorcze związane z pracą w firmie prowadzonej przez członka bliskiej rodzi-
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ny. Zdobycie takiego doświadczenia zadeklarowały 94 osoby badane, czyli 22,7% ogółu badanych. Prowadzenie przez członków rodziny własnych firmy, a także doświadczenia pracy w rodzinnej firmie mogą być rozpatrywane jako czynniki zwiększające prawdopodobieństwo założenia działalności gospodarczej w przyszłości [Hundley 2006, ss.
377–392], w związku z czym analizowanie poziomu intencji przedsiębiorczych oraz ich
korelatów w opisanej grupie badanej wydaje się istotne. Co więcej, osoby badane w ramach realizowanego przez siebie programu studiów biorą udział między innymi w zajęciach przygotowujących do otworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Osoby badane udzielały odpowiedzi na ankietowe pytania dotyczące analizowanych zmiennych. W celu przygotowania pozycji skal została przeprowadzona procedura
tłumaczenia oraz tłumaczenia powrotnego. Do pomiaru poziomu intencji przedsiębiorczych została zaadaptowana skala zaproponowana przez Liñán i Chen [2009, ss. 593–
617]. Skala ta zwiera sześć pozycji kwestionariuszowych, które wyrażają silne deklaracje
jednostki o chęci założenia przez nią własnej firmy. Skala ta jest dostosowana do użytku w badaniach dotyczących przedsiębiorczości i jako taka była powszechnie w tego rodzaju badaniach wykorzystywana. Ostateczna treść skali intencji przedsiębiorczych wykorzystanej w niniejszym badaniu zaprezentowana jest w tabeli 1. Badani udzielali odpowiedzi na każdą z pozycji kwestionariuszowych, korzystając ze skali Likerta, na której
1 oznaczało „całkowicie się zgadzam”, a 7 – „całkowicie się zgadzam”.
Tabela 1. Pozycje testowe wykorzystanej w badaniu skali intencji przedsiębiorczych
Numer pozycji

Treść pozycji

1

Jestem gotowa/gotów zrobić wszystko, żeby zostać przedsiębiorcą

2

Moim celem zawodowym jest zostanie przedsiębiorcą

3

Podejmę każdy wysiłek, żeby założyć i prowadzić własną firmę

4

Jestem zdeterminowany, żeby stworzyć firmę w przyszłości

5

Bardzo poważnie zastanawiam się nad rozpoczęciem działalności

6

Mam mocną intencję, żeby pewnego dnia założyć firmę

Źródło: tłumaczenie własne.

Tak przygotowana skala uzyskała bardzo wysoki wskaźnik rzetelności obliczony metodą alfa Cronbacha (współczynnik rzetelności a wyniósł 0,95). W związku z tym dla
każdej osoby badanej został obliczony indywidualny wynik stanowiący miarę intencji
przedsiębiorczych i będący średnią z odpowiedzi udzielonych na wszystkie sześć pozycji kwestionariuszowych skali.
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Do pomiaru poziomu indywidualnej skłonności do rywalizacji wykorzystano trzy
pozycje kwestionariuszowe zaczerpnięte z kwestionariusza dotyczącego postaw wobec
pracy i rodziny work and family orientation questionnaire [Spence i Helmreich 1978, cyt za:
Adams, Priest, Prince 1985, ss. 357–370]. Ich treść zaprezentowana jest w rabeli 2. Badani
również tutaj udzielali swoich odpowiedzi, korzystając z siedmiostopniowej skali Likerta.
Tabela 2. Pozycje testowe wykorzystanej w badaniu skali skłonności do rywalizacji
Numer pozycji

Treść pozycji

1

Myślę, że zwyciężanie jest bardzo istotne zarówno w pracy, jak i w grach.

2

Ważne jest dla mnie, żeby osiągać w zadaniach lepsze wyniki niż inni.

3

Bardzo lubię pracować w sytuacjach, które wymagają umiejętności i rywalizacji.

Źródło: tłumaczenie własne.

W wypadku tej skali analiza rzetelności przyniosła gorsze rezultaty. Współczynnik
alfa Cronbacha wyniósł 0,68. Wydaje się, że w wypadku skali o niewielkiej liczbie pozycji kwestionariuszowych wynik ten można uznać za akceptowalny [Loewenthal 2004,
ss. 68–75]. Także w wypadku tej skali dla każdej z osób badanych został obliczony indywidualny wynik stanowiący miarę przedsiębiorczych skłonności do rywalizacji i będący średnią ustosunkowań do trzech wykorzystanych pozycji skali. Jednocześnie poziom
rzetelności skali pokazuje, że w razie badania takich zmiennych jak skłonność do rywalizacji potrzebne może być podejście opierające się na użyciu większej liczby pozycji kwestionariuszowych niż jedna, jak to się stało w analizie Bönte i Jarosch [2011, ss. 1–42].

Wyniki badań
W celu uzyskania odpowiedzi na pierwsze z pytań badawczych przeprowadzono analizę statystyczną polegającą na obliczeniu i porównaniu średniego poziomu deklarowanej
skłonności do rywalizacji w wypadku kobiet i mężczyzn, uczestników badania. Użyto testu różnic średnich dla grup niezależnych t-Studenta. Średni poziom skłonności do rywalizacji okazał się istotnie różnić w grupie mężczyzn i kobiet:
t (411) = 5,75, p<0,0001.
W grupie mężczyzn poziom ten okazał się istotnie wyższy (M=5,11, SD=1,18) niż
w grupie kobiet (M=4,43, SD=1,14). Wyniki tej analizy są spójne z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy wskazującymi na wyższą skłonność do rywalizacji wśród mężczyzn w porównaniu z kobietami.
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W celu uzyskania odpowiedzi na drugie pytanie badawcze obliczono współczynnik korelacji r-Pearsona pomiędzy poziomem intencji przedsiębiorczych deklarowanym
przez osoby badane a wskazaną przez nie indywidualną skłonnością do rywalizowania
z innymi. Obliczeń dokonano osobno w grupie mężczyzn i kobiet. Wartość uzyskanych
współczynników kształtuje się w sposób następujący:
·· w grupie kobiet r=0,25, p<0,01,
·· w grupie mężczyzn r=0,04, p=0,62.
Uzyskano interesujący wynik wskazujący na to, że istotna statystycznie relacja pomiędzy skłonnością do rywalizacji a intencjami przedsiębiorczymi obecna jest jedynie
w grupie kobiet. W wypadku mężczyzn wynik ten był nieistotny, a korelacja była bliska
zeru. Wynik ten jest do pewnego stopnia zaskakujący i pokazuje, że płeć może być istotnym mediatorem związku między analizowanymi zmiennymi. Uzyskanie współczynników korelacji o zróżnicowanym poziomie w analizowanych grupach każe przypuszczać,
że możliwe jest istnienie efektu interakcji pomiędzy analizowanymi zmiennymi.
W dalszym kroku przeprowadzono zatem analizę regresji ze składnikiem interakcji,
w której płeć oraz deklarowana skłonność do rywalizacji były zmiennymi niezależnymi, a intencje przedsiębiorcze były zmienną zależną. Zmienne niezależne wycentrowano. W wypadku zmiennej ilościowej (skłonność do rywalizacji) wybrano metodę centracji opartą na standaryzacji wyników. Wykonana hierarchiczna analiza regresji ze składnikiem interakcyjnym wykazała efekt główny płci (beta=–0,17, p<0,01) oraz efekt główny skłonności do rywalizacji (beta=0,15, p<0,01). Ujawnił się także istotny efekt interakcji (beta=0,10, p<0,05). Zarówno model bez składnika interakcyjnego F(2, 409)=16,14,
p<0,001, jak i model ze składnikiem interakcyjnym F(3, 408)=12,2611, p<0,001 okazały
się dobrze dopasowane do danych. Model bez składnika interakcyjnego pozwolił wyjaśnić 7% wariancji zmiennej zależnej. Wprowadzenie składnika interakcyjnego skutkowało istotną, choć nieznaczną zmianą w procencie wyjaśnianej wariancji F(1, 408)=4,24,
p<0,05. Model ze składnikiem interakcyjnym pozwolił wyjaśnić 8% wariancji zmiennej zależnej. Analiza związku pomiędzy deklarowaną skłonnością do rywalizacji a intencjami przedsiębiorczymi w grupach wyodrębnionych ze względu na płeć pokazała, że w grupie kobiet relacja ta jest istotna i dodatnia (choć słaba), natomiast w grupie
mężczyzn – nieistotna. Model dla kobiet był zatem dobrze dopasowany do danych F(1,
260)=17,97, p<0,001. Dla mężczyzn z kolei nie: F(1, 148)=0,25, p=0,62.

Wnioski z badań
Przedstawione w niniejszym artykule rezultaty badań wydają się interesujące także dlatego, że wiążą się z nimi ciekawe praktyczne implikacje oraz kierunki dalszych działań.
Uzyskany rezultat pokazujący wyższy poziom skłonności do rywalizacji u mężczyzn jest
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zgodny z licznymi wcześniejszymi rezultatami badań. Wynik pokazujący istnienie słabego, lecz pozytywnego związku pomiędzy skłonnością do rywalizacji a intencjami przedsiębiorczymi jedynie w grupie kobiet jest dość zaskakujący. Jest on niezgodny z przywołanymi rezultatami uzyskanymi przez Bönte i Jarosch [2011, ss. 1–42] i jako taki wymaga
dalszej próby wyjaśnienia oraz prowadzenia dalszych badań. Skłonność do rywalizacji
jest cechą stereotypowo przypisywaną kobietom, a nie mężczyznom [Wojciszke 2006, ss.
418–421]. Jedną z konsekwencji istnienia stereotypów płci jest odmienna treść wykształconego przez kobiety i mężczyzn pojęcia własnego ja, czyli zbioru przekonań dotyczących siebie. Wydaje się, że możliwe wyjaśnienie wyniku opisanego w niniejszym artykule można oprzeć właśnie na tym, że zarówno skłonność do rywalizacji, jak i bycie przedsiębiorcą są zgodne z męską tożsamością płciową. Mężczyźni w związku z tym być może
nie muszą rozwijać swojej indywidualnej tożsamości opartej na przekonaniu o posiadaniu stereotypowo męskich cech, żeby chcieć obrać stereotypowo raczej męską ścieżkę
kariery, jaką jest bycie przedsiębiorcą. U kobiet natomiast chęć rozpoczęcia takiej kariery może być powiązana z silniejszą skłonnością do rywalizacji, gdyż w ich wypadku taki
rodzaj kariery jest przynajmniej w pewnym stopniu niezgodny z rolą i cechami stereotypowo przypisanymi ich płci. Ta propozycja wyjaśnienia uzyskanego w badaniu rezultatu wymaga oczywiście dalszych badań empirycznych. Ich kierunek natomiast wydaje się
dość oczywisty. Z jednej strony należy zweryfikować uzyskany rezultat w grupie osób,
które zostały przedsiębiorcami, i porównać je z przedstawicielami innych zawodów. Dodatkowo opisany tu wynik opiera się na deklaracjach osób badanych. Na pewno potrzebna jest obserwacja realnych zachowań, które mogą służyć zwiększeniu pewności, że uzyskane wyniki są trafne. Na przykład skłonność do rywalizacji można zweryfikować, stawiając osoby badane przed realnym wyborem pomiędzy zaangażowaniem się w sytuację wymagającą rywalizacji lub wycofaniem się z niej. Przeprowadzenie takiego eksperymentu pozwoliłoby także określić kierunek przyczynowo-skutkowy pomiędzy badanymi zmiennymi.

Uwagi końcowe
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Warto w ramach uwag końcowych i podsumowania opisać praktyczne implikacje uzyskanych rezultatów. Choć związek pomiędzy skłonnością do rywalizacji a intencjami
przedsiębiorczymi wśród kobiet nie jest szczególnie silny, jest on pozytywny i istotny statystycznie, w związku z czym niewątpliwie zasługuje na uwagę, szczególnie zważywszy
na fakt, że powstawanie intencji przedsiębiorczych to proces skomplikowany, w którym
zmienne indywidualne odgrywają tylko pewną rolę [Łaguna 2010, ss. 115–171]. Jeżeli znaczenie skłonności do rywalizacji jest odmienne w wypadku kobiet i mężczyzn, być
może warto rozważyć zróżnicowanie oddziaływań mających na celu rozwój przedsię-
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biorczości i przygotowanie zarówno merytoryczne, jak i psychologiczne do skutecznego pełnienia tej funkcji. Wydaje się, że u kobiet lepsze rezultaty mogą przynieść działania
dające możliwość rywalizowania z innymi. Może to bowiem wpłynąć na uznanie siebie
za osobę, która jest skłonna w odpowiednich warunkach tę właściwość wykazać w działaniu. Jeżeli jest tak, że skłonność ta rozwija się już na wczesnym etapie życia, co sugeruje część autorów [np. Gneezy, Rustichini 2004, ss. 377–381], wartościowe może być zwrócenie uwagi na jej kształtowanie na wczesnych etapach edukacji. W związku z tym, że
jest to jeden z wielu czynników, który odpowiada za istnienie luki płci w przedsiębiorczości, być może odpowiednie do niego podejście pozwoli tę lukę choć trochę zmniejszyć.
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Zaufanie a doradztwo biznesowe dla małych
przedsiębiorstw
Trust and Business Advice for Small Firms

Abstract: The analysis in the article focuses on the extent to which trust is used in contracting business advice services for small businesses. The analysis was carried out using the results of a study of 400 small companies operating in Poland, who had used the external business advice in the last three years before the survey. Its results indicate a significant role
for trust in the implementation of advisory activities. On the other hand, a high proportion
of formal relationships have been identified, that are not typical to research results related
to other countries. It should be noted that the tendency to formalize advisory relationships
and reduce the share of trust can be associated with an increase in the number of people
managing a small business.
Key words: small firm, business advice, trust

Wstęp
Małe firmy, stanowiące ważną część nowoczesnej gospodarki, posiadają szereg specyficznych charakterystyk rynkowych, finansowych, organizacyjnych i technologicznych,
różniących je od dużych przedsiębiorstw. Cechy te sprawiają, że mała firma nie jest po
prostu „przeskalowaną” czy też pomniejszoną wersją dużej firmy [Storey 1990]. Specyficzne zachowania można obserwować także w zakresie wykorzystywania unikalnych dla
siebie źródeł wiedzy, jak i małej formalizacji swoich działań.
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Doradztwo gospodarcze jest uważane za jedno ze źródeł wiedzy, istotnych z punktu
widzenia budowania konkurencyjności małych przedsiębiorstw. Przy czym wskazywanych jest szereg problemów związanych z wykorzystaniem doradztwa, należą do nich
z jednej strony czynniki finansowe, jak np. koszty doradztwa, które mogą stanowić znaczący wydatek w kontekście budżetów, którymi dysponują małe firmy, a z drugiej strony
czynniki miękkie, odnoszące się m.in. do kontroli nad procesem doradczym. W tym kontekście podnoszone jest znaczenie zaufania jako czynnika sprzyjającego efektywnemu
transferowi wiedzy, a ponadto znacząco ułatwiającego zapoczątkowanie relacji doradczej.
Zaufanie może być także postrzegane jako mechanizm kontroli relacji doradczej, alternatywny do formalnego kontraktu. Przy wysokim poziomie zaufania między partnerami możliwe jest m.in. obniżenie kosztów nadzorowania realizacji zlecenia doradczego.
Dodatkowo wykorzystanie mechanizmu pomijającego działania formalne zbieżne jest
z charakterystykami działania znaczącej części małych firm. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest analiza stopnia wykorzystania zaufania w odniesieniu do korzystania
z usług doradztwa gospodarczego. Jej realizacja nastąpi z wykorzystaniem wyników badania 400 małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce, które korzystały
z doradztwa w ostatnich trzech latach przed badaniem.

Mała firma i specyfika jej działania
W polityce gospodarczej kategorie małych (i mikro) firm wydziela się głównie na podstawie kryteriów ilościowych1 odnoszących się do liczby zatrudnionych czy też czynników finansowych. W literaturze przedmiotu znaczącą rolę odgrywają jednak czynniki jakościowe, które wiąże się ze specyfiką zachowań organizacyjnych i strategicznych małych przedsiębiorstw.
Jedną z kluczowych cech małych firm jest powiązanie własności przedsiębiorstwa
z bieżącym zarządzaniem. Przedsiębiorca lub tez zespół przedsiębiorców posiada władzę wynikającą z obu aspektów. W konsekwencji możliwość oddziaływania przedsiębiorcy na firmę wykracza daleko poza aspekty formalne. Chodzi także o wpływ indywidualnych czynników osobowościowych czy socjologicznych, które oddziałują na sposób działania firmy, w tym nastawienie do m.in. ryzyka, sposobu oceny okazji rynkowych, rozwoju firmy. Z tego względu małe firmy są w literaturze nawet określane jako
„emocjonalne jednostki gospodarcze” [Dexter i Behan 1999]. Uważa się, że kreują one
idiosynkratyczną kulturę, będącą pod wpływem cech osobowych przedsiębiorcy i sil-
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Porównaj zapisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 1829, z późniejszymi zmianami), zawierającej definicję mikro, małych, oraz średnich przedsiębiorców zbieżną z Zaleceniem Komisji 2003/361/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 124 z dnia 20 maja 2003 r., s. 36.
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nie związaną z nieformalną komunikacją [Storey 1994; Cagliano i zespół 2001; Mazzarol 2011]. Tak więc procesy podejmowania decyzji w małej firmie, zwykle pozbawione są
formalizacji, a ponadto znacząco uzależnione od relacji zaufania z partnerami i oparte na
podejściu holistycznym [Gibb 2000]. Dalley i Hamilton [2000] wskazują ponadto, że decyzje i działania właściciela –przedsiębiorcy są ukształtowane przez motywację do bycia
niezależnym, intuicję i dążenie do osobistej zgodności w ramach relacji pomiędzy członkami zespołu zarządzającego małą firmą.

Doradztwo dla małej firmy
Zarządzający małą firmą rzadko dysponują całą wiedzą, niezbędną do efektywnego
i prowadzonego z sukcesem biznesu [Hutchinson, Quintas 2008], ponadto zakres potrzebnej wiedzy zmienia się wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Tak więc dostęp do zewnętrznych zasobów wiedzy może stać się jednym z czynników wpływających na sposób działania przedsiębiorstwa oraz możliwość i sposób jego rozwoju. Wykorzystanie
wiedzy zewnętrznej może odegrać pozytywną rolę w procesie osłabiania barier rozwoju i redukcji postrzeganego ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji przez małe firmy [Głodek, Łobacz 2013].
Potrzebna i deficytowa wiedza może zostać pozyskana z otoczenia w różnej formie,
w tym w formie doradztwa. Może ono zostać wykorzystane przez małą firmę jako wsparcie dla zarządzającego podczas realizowaniu celów biznesowych, w zakresie problemów z sferze zarządzania, identyfikowania i wykorzystywania okazji rynkowych, uczenia się i wdrażania zmian [Yusuf 2010; Ajmal i in. 2009].
Doradztwo gospodarcze wykazuje zróżnicowanie w odniesieniu do zawartości
usług świadczonych przedsiębiorstwom różnych rozmiarów, będących na różnych etapach rozwoju [Mole i zespół 2013]. W tym kontekście wskazuje się na znaczącą specyfikę małych przedsiębiorstw również w odniesieniu do wykorzystywanych źródeł doradztwa. Ukazuje się, że właściciele małych fim wykazują skłonność do bardzo częstego wykorzystywania różnego typu doradców spoza grona profesjonalnych firm doradczych
oraz zawodowych doradców [North i zespół 2011; Soriano i Castrogiovanni 2012]. Odnosi
się to do przyjaciół, członków rodziny czy innych osób należących do kręgu znajomych,
ale także osób i podmiotów, które są powiązane relacjami biznesowymi (ale nie bezpośrednio doradczymi) np. księgowych, dostawców, pracowników banku, klientów/odbiorców czy też partnerów handlowych [Blackburn i Jarvis 2010]. Doradztwo pochodzące od ekspertów niezawodowych jest szczególnie często wykorzystywane przez nowo
założone firmy (do trzech lat działalności) oraz firmy znajdujących się w okresie różnego typu transformacji [North i zespół 2011]. Ponadto grupą firm, która wykazuje wysokie wykorzystanie doradztwa niezawodowego, są firmy rodzinne [Strike 2012], co odno-
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sić można do generalnie wysokiego wykorzystania relacji opartych na zaufaniu osobistym i relacjach osobistych w tej grupie firm.
Pomimo szerokiej oferty, a także dużego wsparcia publicznego skierowanego na
rozwój sektora, badania usług doradczych wskazują na występowanie szeregu problemów we współpracy doradców z firmami. Szereg z nich powiązanych jest z czynnikami osobowościowymi [Adamson 2000]. Innym elementem jest zagadnienie braku zaufania i potrzeba jego zbudowania. Zaufanie odnosi się m.in. do ryzyka podejmowania przez doradcę działań niepożądanych na podstawie zdobytej wiedzy na temat firmy,
w tym ujawnienia ich na zewnątrz. W innym przypadku część właścicieli-przedsiębiorców może okazywać brak zaufania, odnoszący się do odpowiedniej jakości oferowanej
usługi [Scott i Irwin 2009, North i zespół 2011], co niesie za sobą ryzyko braku oczekiwanych efektów oraz straty zasobów zaangażowanych w doradztwo (w tym czasu przedsiębiorcy).
Łobacz i zespół [2016], analizując przypadki głębokiego doradztwa dla małych firm,
wskazują, że zaufanie należy do głównych elementów powiązanych z wykorzystaniem
doradztwa przez małe firmy [Łobacz i zespół 2016]. Brak zaufania zasadniczo wyklucza
nawiązanie głębszej relacji doradczej i realizację procesu transferu wiedzy oraz jej absorpcji.

Formalizacja doradztwa w świetle literatury – zachowania
nieformalne i poszukiwanie wiedzy
Zaufanie jako pojęcie nie posiada jednolitej definicji, mimo że wykorzystywane jest ono
w szeregu dyscyplinach nauki, spójności nie należy oczekiwać, nawet w ramach poszczególnych obszarów [Walter i Smallbone 2006]. Tym niemniej w odniesieniu do relacji biznesowych, koncepcja zaufania jest związana z postrzeganiem prawdopodobieństwa, że
dany podmiot zachowa się w sposób, który jest od niego oczekiwany [Gambetta 1988].
W takim podejściu zaufanie może występować jako forma kontroli relacji. Kontrola ma
wymiary dotyczące wykonania produktu oraz ceny produktu. Klient powinien być przekonany, że wykonawca w sposób właściwy wykonuje produkty i że cena, jakiej za nie
żąda, jest odpowiednia [Heiskanen i in. 2008]. Kontrola zwiększa prawdopodobieństwo
pozytywnego wyniku projektu.
W tym ujęciu zaufanie może występować jako forma kontroli, alternatywna wobec
kontraktu formalnego, w którym są określone obowiązki obu stron i konsekwencje niewywiązania się ze zobowiązań. Kontrakt formalny ułatwia dochodzenie roszczeń oraz
rozwiązanie ewentualnych nieporozumień pomiędzy stronami. Z drugiej strony może
ograniczać elastyczność kontraktu w przypadkach, gdzie nie wszystkie jego elementy
mogą być szczegółowo określone „z góry”.
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W środowisku opartym na kontraktach krótkoterminowych trudno jest wypracować
trwałe zaufanie. Jednak stosowanie szczegółowych metod kontroli jak m.in. audytu czy
kontroli jakości, nie sprzyja procesowi budowania wzajemnego zaufania [Gasik 2013].
Występuje więc pewnego rodzaju sprzeczność pomiędzy procesem budowy zaufania
a wprowadzaniem formalnych metod kontroli. Tym niemniej Brensen [2007] twierdzi, że
w pewnym zakresie te czynniki mogą współistnieć i sugeruje, że w rzeczywistości powinny współistnieć obie formy zachowania.
W przypadku relacji doradztwa, małe firmy mają możliwość kontroli kontraktu w postaci relacji zaufania, kontraktu formalnego albo też form uwzględniających oba sposoby. Analiza charakterystyki sposobu działania małych przedsiębiorstw skłania do założenia, iż nastawienie właścicieli małych przedsiębiorstw, preferujące zachowania nieformalne, sprzyjać będzie występowaniu wysokiego poziomu wykorzystania nieformalnych mechanizmów kontroli relacji doradztwa, bazujących na zaufaniu, a nie rozwiązaniach formalnych.
Zwiększenie liczby stron kontraktu utrudnia jego zawarcie oraz zwiększa kompleksowość zarządzania kontraktem. W przypadku doradztwa dla małej firmy za liczbę stron
można przyjąć liczbę osób zarządzających firmą. Z racji rozmiaru firmy uczestniczą oni
tak w realizacji kontraktu w zakresie nadzorowania jego realizacji, jak i w procesie doradczym. Zwiększona kompleksowość kontraktu sprzyjać powinna zwiększeniu kontroli nad jego wykonaniem, co zwiększać może skłonność do wykorzystania instrumentów
formalnych. Biorąc pod uwagę powyższe założyć można, iż zwiększenie liczby właścicieli małej firmy sprzyja zwiększeniu skłonności do wykorzystania instrumentów formalnych w ramach doradztwa.

Charakterystyka badań. Metodologia
Badanie objęło małe przedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 49 osób i zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich telefonicznych, wspomaganych komputerowo (CATI), z wykorzystaniem formularza ankietowego. W celu pozyskania oryginalnych
danych na temat przedmiotu badania ankieterzy poddali badaniu jedynie osoby bezpośrednio zarządzające firmami. Wykluczona została możliwość wypełnienia kwestionariusza przez osobę zatrudnioną niebędącą właścicielem małej firmy. Umożliwiło to realizację wielu scenariuszy wywiadów, w zależności od występowania poszczególnych zjawisk, kluczowych dla przedmiotu badania. Wywiadami objęto firmy, które w trzech kolejnych latach poprzedzających badanie prowadziły działalność innowacyjną (innowacyjność na poziomie firmy lub wyższym) i korzystały z doradztwa biznesowego. Badania
przeprowadzono w okresie czerwiec–sierpień 2016 roku. W celu zachowania wysokiej
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jakości badania, wszystkie wywiady zostały nagrane dla celów weryfikacji sposobu ich
przeprowadzenia oraz zgodności z założeniami metodologicznymi.
W metodologii badań założono, iż próba będzie liczyć 400 podmiotów gospodarczych z sektora krajowych mikro i małych firm wybranych losowo przy pomocy generatora liczb losowych w grupie 9 703 firm z bazy REGON GUS. Wywiad „właściwy” realizowano jedynie z firmami spełniającymi wszystkie wymogi ramowe. Po analizie kompletności uzyskanych danych i ich spójności przyjęto do analizy syntetycznej wyniki dotyczące 400 firm. Współczynnik odpowiedzi (response rate) wyniósł 14,5%, zaś współczynnik skuteczności wyniósł 4,1%.

Wyniki badań
Respondentom zadano pytanie dotyczące zakresu wykorzystania umowy pisemnej
w odniesieniu do najważniejszego doradztwa, z którego skorzystali w ostatnich trzech latach. Założono, że respondenci jako osoby uprawnione do podejmowania decyzji w małych firmach, którymi zarządzają, posiadają dokładne informacje o tym zagadnieniu.
Odpowiedzi udzielone przez respondentów (tabela 1) wskazują na znaczący udział
relacji doradczych (35,3%), które nie posiadały żadnej formy pisemnej i co za tym idzie,
polegały jedynie na ustaleniach ustnych. Nieco tylko wyższy udział odpowiedzi (37,3%)
wskazuje na przypadki doradztwa w całości objęte umową pisemną, bez udziału ustaleń ustnych.
Przypadki doradztwa, które wykorzystywały obie formy umów, stanowiły łącznie 27,3% odpowiedzi. Przy czym przypadki, w ramach których doradztwo opierało się
w większym stopniu na ustaleniach ustnych, stanowiły 14,3%, a te, w których przeważały ustalenia pisemne stanowiły 13,0% badanych przedsiębiorstw. Podsumowując, należy podkreślić, że zdecydowaną większość badanej próby stanowią przypadki doradztwa, w których w mniejszym lub większym stopniu wykorzystano elementy umowy
w formie ustaleń ustnych (62,7%).
Tabela 1. Wykorzystanie pisemnej umowy w ramach zarządzania kontraktem doradczym w małych firmach
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Zakres wykorzystania umowy pisemnej

Liczba firm

Udział %

Nie było umowy pisemnej

141

35,3%

Niewielka część objęta umową pisemną, a większość
pracy opierała się na ustaleniach ustnych

57

14,3%
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Większość zadań ujęta była w umowie pisemnej, ale
część ustaleń miało wyłącznie formę ustną

52

13,0%

Usługa w całości objęta była umową pisemną

149

37,3%

RAZEM

399

100,0%

Dane dla 399 podmiotów2
Źródło: badania własne.

Tabela 2 przestawia rozkład procentowy odpowiedzi respondentów dotyczących
wykorzystania pisemnej umowy w ramach zarządzania kontraktem doradczym w małych firmach, przy uwzględnieniu liczby osób zarządzających przedsiębiorstwem. W odniesieniu do liczby osób zarządzających przyjęto trzy kategorie podmiotów, tj. zarządzane przez jedną osobę, dwie osoby oraz trzy osoby i więcej. Struktura badanej próby pod
względem liczby zarządzających firmą jest nierównomierna, zdecydowanie przeważają
firmy w których zarządza jedna osoba (60,3%), około jednej czwartej próby stanowią firmy zarządzane przez dwie osoby (27,6%), a jedynie co dziewiąta firma (12,1%) jest zarządzana przez trzy lub więcej osób.
Porównanie struktur wykorzystania różnej formy umów, w kontekście liczby osób
zarządzających wykazuje na ich zróżnicowanie3. W odniesieniu do sytuacji, w których
nie wykorzystywano umowy pisemnej w ogóle, widoczna jest zdecydowana nadreprezentacja firm, w których jest tylko jedna osoba zarządzająca. Tego typu firmy stanowią
73,8% tej kategorii, o 13,5 punktu procentowego więcej niż struktura dla całej próby.
Z drugiej strony podmioty, w których były trzy lub więcej osób zarządzających, stanowiły jedynie 4,3%, tj. o 7,8 punktu procentowego mniej niż w całej próbie.
W odniesieniu do przypadków doradztwa, które są oparte w większości lub w całości o formę pisemną, to znacząco niedoreprezentowane są podmioty zarządzane przez
jedną osobę. O ile w pierwszym przypadku firmy te stanowią 44,2% kategorii, tj. o 16,1
punktu procentowego mniej niż w całej próbie, a w drugim przypadku firmy zarządzane
jednoosobowo stanowią 52,7%, tj. o 7,6 punktu procentowego mniej niż w całej próbie.
Z drugiej strony, wśród firm, które w dużym stopniu wykorzystują formę pisemną umów,
widoczna jest znacząca nadreprezentacja podmiotów zarządzanych przez trzy lub więcej osób. Stanowią one w tym przypadku aż 30,8% podmiotów w tej kategorii, co przewyższa wskaźnik dla całej próby o 18,7 punktów procentowych.

Jedna z badanych firm odmówiła odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu wykorzystania umowy pisemnej w doradztwie.
3
Analiza uzyskanych danych za pomocą testu chi-kwadrat wskazuje na pozytywną weryfikację hipotezy o zależności obu zmiennych na poziomie istotności 0,005 (wartość statystyki wynosi 37,11 przy 6 stopniach swobody).
2
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Tabela 2. Wykorzystanie pisemnej umowy w ramach zarządzania kontraktem doradczym w małych firmach w odniesieniu do liczby osób zarządzających firmą
Liczba osób zarządzających firmą
Jedna osoba
zarządzająca
firmą

Dwie osoby zarządzające firmą

Trzy lub więcej
osób zarządzających firmą

Razem

Nie było umowy pisemnej

73,8%

22,0%

4,3%

100%

Niewielka część objęta
umową pisemną, a większość pracy opierała się
na ustaleniach ustnych

61,4%

33,3%

5,3%

100%

Większość zadań ujęta
była w umowie pisemnej,
ale część ustaleń miało
wyłącznie formę ustną

44,2%

25,0%

30,8%

100%

Usługa w całości objęta
była umową pisemną

52,7%

31,8%

15,5%

100%

Struktura badanej próby

60,3%

27,6%

12,1%

100%

Dane dla 399 podmiotów.
Źródło: badania własne.
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Wykorzystanie relacji opartych głównie o ustalenia ustne wskazuje na wysoki poziom zaufania w relacjach z doradcą, w kontekście realizacji jego usługi. Tak przedsiębiorca, jak
i doradca, przez ograniczenie formy pisemnej pozbawiają się jasnych dowodów na to,
jak wyglądały szczegóły zawartej umowy. Z drugiej strony działania takie m.in. wpływa
na szybkość zawierania kontraktu oraz jego elastyczność realizacji (poprzez łatwą modyfikację warunków umowy). Uzyskane wyniki badania wskazują na znaczące zróżnicowanie postaw przedsiębiorców. Najwięcej wskazań osiągnęły zachowania krańcowe, z jednej strony wykorzystanie jedynie formy pisemnej, co sugeruje niewielki stopień zaufania,
a z drugiej zupełny brak ustaleń pisemnych. Formy mieszane w tym kontekście były stosowane relatywnie rzadko.
Badania formalizacji kontraktów doradczych nie należą do częstych. Tym niemniej
interesujące konkluzje wnosi porównanie uzyskanych w niniejszym badaniu wyników
do wyników uzyskanych przez Benetta i Robsona [2004] w ramach badania małych firm
brytyjskich. We wskazanym badaniu jedynie 3,6% badanych firm brytyjskich bazowało
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w większym stopniu na formalnym kontrakcie niż na ustaleniach ustnych, 57,1% wykorzystało obie formy kontroli kontraktu w podobnym stopniu, a 39,3% bazowało głównie
na zaufaniu. Oznacza to, że stosowanie wyłącznie umowy pisemnej niemalże nie występowało w ramach badania brytyjskiego. Tak więc wyniki badania firm polskich w tym
świetle wskazują na relatywnie wysoki stopień formalizacji zachowań oraz na znacznie
niższy stopień wykorzystywania zaufania jako mechanizmu kontroli kontraktu. Należy podkreślić, że odpowiedzi wskazujące na przeważające lub całkowite objęcie relacji
doradczej formą pisemną w przypadku firm polskich obejmowały połowę firm (50,3%),
a w przypadku firm brytyjskich niemal nie występowały (3,6%).
Odniesienie do powyższego porównania stanowią analizy wskazujące na niski poziom zaufania w ramach polskiego sektora MSP [Raport KRDiRF 2015]. W szerszym kontekście są one spójne ze wskazaniami dotyczącymi niskiego poziomu zaufania społecznego w Polsce [Nowakowski 2012; CBOS 2012]. Czynnik ten jest postrzegany jako działający niekorzystnie na różne formy współpracy tak pomiędzy przedsiębiorstwami, jak
i przedsiębiorstwami a ich otoczeniem [Raport KRDiRF 2015].
W ramach analizy danych empirycznych widoczne jest powiązanie wykorzystanie
formalnych mechanizmów kontroli z liczbą osób zarządzających przedsiębiorstwem.
Wskazywać to może na związek pomiędzy wzrostem kompleksowości relacji, która towarzyszy zwiększeniu zespołu zarządzającego, a większą skłonnością do wykorzystania
elementów formalnych.

Wnioski
Podsumowując analizę uzyskanych danych w kontekście literatury przedmiotu należy
wskazać, że zaufanie jako mechanizm kontroli stanowi istotny czynnik kontroli relacji doradczych. Mimo iż międzynarodowe porównania wskazują, że jest może być wykorzystywany w mniejszym stopniu niż w krajach o wyższym poziomie zaufania społecznego.
Z tego względu skala i zakres wykorzystania mechanizmu zaufania w doradztwie powinny być dalej analizowany. Warto go poddać analizie jego przyczyny i uwarunkowania.
Wydaje się, iż wskazana w ramach badania znacząca skala wykorzystania zaufania
jako mechanizmu kontroli kontraktów doradczych, powinna być wzięta pod uwagę przy
konstruowaniu instrumentów polityki wsparcia dla małych przedsiębiorstw. Powinno
się poddać analizie, na ile stosowanie mechanizmów opartych na formalnych kontraktach i procedurach (rozeznania rynku itp.) może wpływać na efektywność ich stosowania w przypadku MSP.
W odniesieniu do postulatu analizy powiązań pomiędzy zwiększeniem kompleksowości relacji zarządzania a wykorzystaniem formalnych elementów kontroli kontraktu
doradczego, można stwierdzić, że wyniki badania wskazują na istnienie zależności po-
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między oboma czynnikami. W firmach zarządzanych przez trzy i więcej osób, mechanizmy formalne wykorzystywane były częściej, niż w przedsiębiorstwach z mniejszą liczbą osób zarządzających. W tym kontekście sformułować można wskazanie pogłębienia
analizy tego zagadnienia w odniesieniu do małych przedsiębiorstw. Szczególnie w kontekście rozszerzenia wiedzy o przyczynach tej relacji np. do czynników odnoszących się
do zarządzania zaufaniem w ramach samych zespołów zarządzających małymi firmami.
Do takich czynników, między innymi, można zapewne zaliczyć fakt istnienia powiązań
rodzinnych wśród zarządzających przedsiębiorstwem.
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Personalizacja w Internecie – innowacyjna
strategia na rynku MŚP?
Personalisation on the Internet – an Innovative Strategy in the
SME Market?

Abstract: The reality that surrounds us is now functioning in two dimensions experienced
by man: the real dimension and the virtual dimension. For almost 30 years of its existence
in Poland, the Internet has become a space of communication on an unprecedented scale.
This medium, originally dominated by informal, private communication, has become an official, marketing communication medium. SMEs, aware of market trends and competition,
have increasingly used the Web as a place of their business activity and, through virtual reality, as a means to expand their base of potential customers. Small and medium-sized entrepreneurs are following the new trends – a growing number of regular shops have their
counterparts online and fanpages on Facebook, run a blog or vlog, use broadly understood Internet advertising and smart recommendations, personalising their services to reach
customers genuinely interested in their offer not just random people. The paper attempts
to describe innovative (in the Polish market) activities related to personalisation of marketing communications carried out on the Internet by selected SMEs. The authors will examine the behaviour of two different companies in the SME sector and will seek to identify the
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most common ways and forms of personalising products/services with the use of the Internet and to assess their effectiveness from the perspective of the customer (the recipient of
personalised communication).
Key words: marketing communications, relationship marketing, personalisation, SMEs in
Poland, innovation.

Wprowadzenie
Otaczająca nas rzeczywistość Funkcjonuje obecnie w dwóch doświadczanych przez człowieka wymiarach: rzeczywistym i wirtualnym. Internet przez niemal 30 lat w Polsce stał
się przestrzenią porozumiewania się na niespotykaną dotąd skalę. Owo medium, pierwotnie zdominowane przez komunikację nieformalną, prywatną, zaczęło być także środowiskiem komunikacji oficjalnej, marketingowej. MŚP, świadome tendencji rozwojowych panujących na rynku oraz konkurencji, zaczęły w coraz większym stopniu wykorzystywać Sieć jako miejsce działalności biznesowej i poprzez wirtualną rzeczywistość rozszerzać krąg potencjalnych klientów. Współczesny konsument coraz chętniej zagląda do
Internetu, by w komfortowych warunkach dokonać zakupu i bez konieczności chodzenia po sklepach wybrać najkorzystniejszą ofertę czy towar – docenia tym samym fakt posiadania przez firmę czytelnej, spersonalizowanej strony internetowej, e-sklepu, fanpage’a i bardzo często właśnie w takich miejscach zaczyna poszukiwania potrzebnych mu
rzeczy czy usług.
Mali i średni przedsiębiorcy podążają za nowymi trendami – coraz więcej sklepów
stacjonarnych ma swój odpowiednik w Sieci, ma fanpage na Facebooku, prowadzi blog
lub vlog oraz stosuje szeroko rozumianą reklamę internetową, inteligentne rekomendacje oraz personalizuje usługi, by trafiały do rzeczywiście zainteresowanych nimi klientów, a nie do przypadkowych osób.
Czy jednak obecność polskiego sektora MŚP w Sieci jest zadawalająca? Czy może jest
to rynek niewykorzystany w należyty sposób? Warto spojrzeć na te zagadnienia przez
pryzmat Raportu Millward Brown „DELab UW 2015”, który ukazuje następujące tendencje w polskim sektorze MŚP:
·· ponad 70% firm posiada swoją firmową wizytówkę w Sieci;
·· około 20% przedsiębiorstw zdecydowało się wprowadzić mobilne wersje swoich
stron firmowych;
·· niespełna co piąta firma wykorzystuje Internet do sprzedaży;
·· zaledwie co piąta firma jest obecna w mediach społecznościowych;
·· niecała połowa firm wykorzystuje reklamę internetową do promocji.
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Również w publikacji „Cyfryzacja polskiego sektora MMŚP” [2016, ss. 7, 15] pojawiają się informacje, które ukazują skalę wykorzystania Internetu i technologii informatycznych przez polski sektor MŚP:
·· 19,4% firm posiada portal online dla klientów;
·· 30,9% firm wykorzystuje strony w mediach społecznościowych;
·· 41,1% firm zarządza zasobami z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania;
·· 48,1% firm posiada własną stronę internetową;
·· 55,2% firm obsługuje klientów przez internet z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
·· 60% stron internetowych firm posiada wersję mobilną lub responsywną.
Z przytoczonych tu danych wyciągnąć można wiele wniosków, jednak najważniejszy jest ten, który wskazuje, jak szeroki jest i nadal niewykorzystany potencjał Internetu
przez MŚP, a tym samym istnieje nadal ogromne pole do wprowadzania innowacyjnych
praktyk w sferze marketingu, które sprawdzą się na polskim rynku.
Niniejszy artykuł jest próbą opisania przykładowych innowacyjnych działań realizowanych przez wybrane MŚP w Internecie. Autorki prześledzą zachowania dwóch różnych firm z sektora MŚP i spróbują wskazać najpopularniejsze sposoby i formy personalizacji produktów/usług poprzez Sieć oraz ocenić ich skuteczność z perspektywy klienta
(odbiorcy spersonalizowanej komunikacji).

Personalizacja oferty handlowej w Internecie
Kwestia personalizowania produktów i usług w Internecie nie jest zjawiskiem nowym –
już na początku XXI wieku wskazywano ten trend jako rozwojowy [zob. Olejniczak 2004,
s. 549], z czasem dopasowanie oferty do indywidualnych preferencji klientów stało się
możliwe na masową skalę dzięki m.in. technologicznemu monitorowaniu działań konsumenckich oraz śledzeniu zachowań behawioralnych, a tym samym przewidywaniu zainteresowań i potrzeb kupujących. Personalizacja w Internecie jako droga, która miała prowadzić do satysfakcji klientów, przez wiele lat nie była wykorzystywana przez polski sektor MŚP, co wynikało prawdopodobnie z powolnej cyfryzacji Polski i ograniczonego dostępu do Internetu oraz wysokich kosztów usług sieciowych. Obecnie, gdy do Internetu
podłączonych jest 76% polskich gospodarstw domowych [zob. „Raport strategiczny Internet 2015/2016”, IAB Polska 2016] oraz gdy udoskonalono technologie informatyczne,
można mówić o realnej personalizacji w Sieci. Biorąc pod uwagę formę personalizacji,
można wskazać, iż przebiega ona na dwóch płaszczyznach:
·· zapośredniczonej przez Internet komunikacji firmy z klientem w formie dialogu, w której ten ostatni uczestniczy świadomie. Odbywa się ona za pomocą konkretnych komunikatów multimodalnych (na które składają się elementy werbalne, niewerbalne, wizualne, a nawet akustyczne) wysyłanych do klienta w postaci wiadomości
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SMS, e-maili czy komunikatów (w procesie kupowania danego produktu/usługi lub już
po jego zakończeniu), jak również w możliwości umieszczania komentarzy do wpisów
na fanpage’u, blogu czy vlogu. Taka komunikacja daje kilentowi możliwość porozumienia się z firmą, werbalnego określenia swoich oczekiwań i staje się formą rozmowy
prowadzonej w Sieci między firmą (nadawcą) a klientem (odbiorcą). Wskazana komunikacja – łącząc elementy słowne, pozasłowne, wizualne i audio – tworzy nierozerwalną całość, a dodatkową wartością tego przekazu są elementy takie jak: kanały sensoryczne, przez które przekaz dociera się do klienta (wizualny, słuchowy), modusy (obrazy), warianty medialne (elementy statyczne i dynamiczne), submodusy (kolory) i ich
cechy (nasycenie koloru, odcień) [por. Maćkiewicz 2016, ss. 18–27, cyt. za Stöck 2004, ss.
11–16], które w istotny sposób wpływają na zachowania konsumenckie;
·· Zapośredniczonej przez Internet komunikacji z klientem, w której ten ostatni
uczestniczy nieświadomie. Oparta jest ona na wykorzystaniu określonych testów/
narzędzi/oprogramowania (np. testy A/B, Web Push, segmentacja predykcyjna,

inteligentne rekomendacje) w celu uzyskania informacji o kliencie. Dzięki
odpowiednim narzędziom informatycznym umieszczanym w kodzie stron WWW
możliwe jest zbieranie różnorodnych danych dotyczących np. zainteresowań klientów, ich danych demograficznych czy zachowań behawioralnych bez konieczności zadawania pytań klientom, bez wchodzenia z nimi w interakcję. Dzięki odpowiedniej interpretacji danych firma może w przyszłości nadać charakter osobisty nie
tylko samym komunikatom wysyłanym bezpośrednio do klientów (mailing, SMS-y), ale
także spersonalizować swoją stronę WWW, reklamy, fanpage, blog, vlog, tak by były
one zgodne z oczekiwaniami odbiorców i wyróżniały przedsiębiorstwo.
Wydaje się, że przy obecnej technologii opracowanie określonych schematów personalizacji komunikacji one-to-one nie jest niczym trudnym, jednak w praktyce okazuje
się, że jest to kwestia złożona, która wymaga nie tylko śledzenia zmieniających się w Sieci trendów, znajomości technik marketerskich i umiejętności analiz danych pozyskanych
z Sieci, ale także umiejętności z zakresu szeroko pojętej kultury języka polskiego (czyli poprawności i sprawności językowej). Opisane poniżej dwa studia przypadków będą
próbą pokazania konieczności łączenia tych dwóch sfer.

Studia przypadków
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Firma OdiDodi.pl
Działającą w branży zabawkarskiej firmę, mającą siedzibę w Pabianicach, można zaliczyć
do kategorii B2C (Business to Customer). OdiDodi.pl funkcjonuje wyłącznie w Internecie,
oferując produkty zarówno przez stronę WWW (http://odidodi.pl/), jak i za pośrednictwem platformy Allegro (http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=42959194&or-
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der=m), która jest w Polsce najpopularniejszą przestrzenią handlu na rynku B2C. Firma
OdiDodi.pl nie posiada swojego fanpage’a na Facebooku, nie jest także widoczna na innych portalach społecznościowych.
Sklep OdiDodi.pl jest wertykalnym sklepem internetowym [określenie za: Gregor,
Stawiszyński 2002, s. 129], tj. sprzedającym wąski asortyment (zabawki i przedmioty do
rekreacji) dla wyspecjalizowanej grupy odbiorców (dzieci). Niestety na stronie WWW nie
można znaleźć informacji dotyczących samej firmy – jej historii, tradycji czy celów oraz
strategii. Strona wyróżnia się oszczędną szatą graficzną i przejrzystą nawigacją. W górnej części strony widoczne jest czytelne menu, na które składają się cztery kategorie produktów. Co istotne, strona WWW jest właściwe wyświetlana w różnych przeglądarkach
i responsywna (pokazane na ekranie urządzeń mobilnych treści skalują się tak, aby były
wygodne w odbiorze dla klienta). Można uznać, że strona firmy OdiDodi.pl jest tak skonstruowana, by jej wygląd zachęcał do kupowania, a sam proces zakupu był dla klienta
jak najłatwiejszy. Dodatkowo firma oferuje na swojej stronie program lojalnościowy dla
zarejestrowanych na stronie klientów. Za każdą wydaną złotówkę w sklepie OdiDodi.pl
uczestnik otrzymuje 1 pkt., a każde 20 pkt. zebranych przez klienta ma wartość 1 zł. Można także zaprenumerować elektroniczny newsletter (zapisanie się premiowane jest rabatem w wysokości 20 zł za pierwsze zakupy).
Na Allegro znajdują się standardowe dla tej platformy informacje o OdiDodi.pl i oferowanych przez nią produktach, a sama firma jest oceniana pozytywnie (rysunek 1), co
w istotny sposób może wpływać na jej wybór podczas zakupu towarów przez klientów.
Rysunek 1. Ocena firmy OdiDodi na platformie Allegro

Źródło: Allegro, https://allegro.pl/uzytkownik/42959194/oceny?recommend=true&page=1.
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Firma OdiDodi.pl wybrała dwa najpopularniejsze sposoby dotarcia za pośrednictwem Internetu do klienta, posługując się sprawdzonymi w Sieci formami komunikacji
marketingowej: przekazywaniem newslettera i bieżącą komunikacją z klientem po dokonaniu zakupu. Należy się przyjrzeć, czy prowadzona w nich komunikacja spełnia wymagania personalizacji usług, a tym samym sprzyja zadowoleniu potencjalnych klientów i jest rzeczywiście spersonalizowana.
Po wybraniu dwóch towarów firmy OdiDodi.pl i zakupie ich na portalu Allegro, klient
otrzymuje krótki SMS z portalu o treści „Witaj Agnieszka Kolczynski1, Potwierdzamy, ze
Twoje zamowienie nr XXXXXXXXX zlozone dnia 2017-04-20 18:50:44 otrzymalo status
Oczekujace na wplate. Dziekujemy i zyczymy miłego dnia”2. Po SMS-ie, drogą e-mailową
do kupującego trafiają (już ze strony firmy OdiDodi.pl) cztery wiadomości, o następującej treści:
e-mail (1) 21.04.2017 09:11
Witaj Agnieszka,
Informujemy, że Twoje zamówienie numer 75164, oczekuje na wpłatę. Po zaksięgowaniu
wpłaty zamówienie będzie dalej realizowane.
Przypominamy o konieczności opłacenia zamówienia kwotą 136,87 PLN.
W każdej chwili możesz śledzić etap realizacji zamówienia
e-mail (2) 21.04.2017 10:10
Witaj Agnieszka,
Dnia 2017-04-20 18:50:44 złożyłeś zamówienie numer 75164 o wartości 136,87 PLN. Do tej
pory nie otrzymaliśmy wpłaty. Ponownie informujemy, że do czasu dokonania przez Ciebie
wpłaty, nie będziemy mogli realizować zamówienia. Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 7
dni od daty wysłania tej wiadomości. Przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie zamówienia.
e-mail (3) 21.04.2017 1

Podane w SMS-ie nazwisko nie jest nazwiskiem kupującego (!), ale odbiorcy (inna osoba), dla którego kupujący zamówił towary, dlatego też przy żeńskim imieniu pojawia się męska forma nazwiska.
2
Pisownia cytatu jest zgodna z oryginałem.
1
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Czy informacje o takiej treści, docierające do kupującego, są rzeczywiście spersonalizowane? Nie będziemy się skupiać na treści SMS-a wysłanego przez portal Allegro (choć
jest on w swojej formie językowej druzgocący nie tylko ze względu na fakt umieszczenia w nim niewłaściwej formy imienia i nazwiska w nagłówku, lecz także poprzez pozbawienie słów polskich znaków diakrytycznych), bowiem na jego treść OdiDodi.pl nie miało wpływu. W obrębie naszych zainteresowań znajdują się natomiast cztery e-maile wysłane przez firmę. Na pierwszy rzut oka wydają się one spersonalizowane – w nagłówku pierwszego i drugiego e-maila pojawia się imię kupującej (niestety w niepoprawnej
formie mianownika, zamiast wołacza), a sama wiadomość zaczyna się używanym często w potocznej polszczyźnie zwrotem „Witaj”. I już w tym miejscu dostrzec można naruszenie normy gramatycznej (niepoprawna forma imienia) oraz niewłaściwie użytą formę grzecznościową (rozpoczynanie e-maila od słowa „Witaj”, wskazujące na wyższość
nadawcy wobec odbiorcy – szerzej zob. Poradnia Językowa PWN, „Jak zacząć e-mail?”).
W dwóch wiadomościach (druga i czwarta) pojawiają się także męskie formy osobowe: „Witaj Agnieszka, Dnia 2017-04-20 18:50:44 złożyłeś [podkreślenie autorek] zamówienie” (e-mail drugi) oraz „Przygotowaliśmy kilka ułatwiających życie porad, na wypadek gdybyś chciał [podkreślenie autorek] zwrócić (…).” (e-mail czwarty). Można zauważyć, że w tekstach wiadomości ścierają się dwie tendencje zwracania się do klienta. Z jednej strony firma często używa form nieoficjalnych wyrażonych zaimkiem osobowym „ty” w przypadkach zależnych (Ci, Cię, Ciebie) oraz zaimkiem dzierżawczym odnoszącym się do osoby, do której się zwraca, odpowiadającym zaimkowi osobowemu „ty”
(Twoje, Twoja, Twojego). Z drugiej strony (rzadko) pojawiają się formy charakterystyczne
dla stylu urzędowego, gdzie odbiorca traktowany jest bezosobowo: „Przypominamy
o [podkreślenie aut.] konieczności opłacenia zamówienia” (e-mail pierwszy), „Prosimy
o zapoznanie się [podkreślenie aut.] z poniższymi informacjami i skorzystanie [podkreślenie aut.] z przygotowanych przez nas narzędzi, co pozwoli na sprawną i bezproblemową obsługę” (e-mail czwarty). W polskiej kulturze traktowanie ludzi z szacunkiem
jest najlepszym sposobem, aby zaskarbić sobie zainteresowanie i zwrócić na siebie uwagę. Jednak tak sformułowane wiadomości dalekie są od obowiązujących w Polsce norm
grzecznościowych. Być może twórcy powyższej komunikacji, idąc za radami powtarza-
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nymi często w Internecie, utożsamili szacunek z interesującą klienta (odbiorcę) treścią
[por. Bakalarska 2016]? Tym samym informacja stała się istotniejsza od formy jej przekazania, a przecież oba elementy są równie ważne w szeroko pojętej komunikacji językowej (w tym marketingowej).
Niespójność przekazywanych przez firmę OdiDodi.pl komunikatów widać także
podczas subskrybowania newslettera – po zapisaniu się klient otrzymuje następujący
e-mail:
e-mail (5) 23.04.2017 17:12
Prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera ze sklepu OdiDodi.pl. Subskrypcja umożliwi Ci śledzenie aktualnych nowości i promocji w naszym sklepie

Zapisz się do newslettera

Jeśli nie zapisywałeś się do newslettera i nie chcesz go otrzymywać, prosimy o zignorowanie tej
wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia, nie będziemy przesyłali newsletterów na to konto e-mail.

Co interesujące, zapisanie się do newslettera nie powoduje poproszenia przez firmę
o dane klienta, które umożliwią w przyszłości personalizację komunikacji, tj. imię, nazwisko i inne dane demograficzne. Jedyne, o co prosi firma, to adres e-mail.
Po zdecydowaniu się na subskrybcję newslettera dostarczana jest kolejna wiadomość:
e-mail (6) 23.04.2017 17:13
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Z chęcią będziemy dostarczali bieżących
informacji o nowościach i atrakcyjnych ofertach w sklepie OdiDodi.pl.
W

dowolnym

momencie

możesz

zrezygnować

z

subskrypcji,

klikając

w

link

http://odidodi.pl/settings.php?mailing_remove=aagaw1@wp.pl&mailing=pol293e552682&lang=pol.
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Obie wiadomości znacząco różnią się użytymi zwrotami grzecznościowymi – od
form na „ty” (Ci, zapisywałeś się, nie chcesz) w e-mailu piątym przechodzimy w e-mailu
szóstym do formy grzecznościowej „Szanowny Kliencie”. To pomieszanie (podobnie jak
w e-mailach 1–4) różnych odcieni relacji: od oficjalnych (Pan, Pani oraz wyrażanych formami bezosobowymi charakterystycznymi dla stylu urzędowego), poprzez półoficjalne (Kliencie), ku komunikatom nieoficjalnym na ty (Cię, Ciebie, Twoje, Twego itd.). Zaledwie sześć wiadomości ukazuje nieudolnie prowadzoną próbę nawiązania osobistej więzi
przez nadawcę (firmę OdiDodi.pl) z odbiorcą (klientem). Należy mieć świadomość, iż budowanie takich komunikatów, zamiast zadzierzgiwać relację, powoduje dezorientację
odbiorcy i mimowolnie zadawanie przez niego pytania: „Kim jestem dla tej firmy?”. Ten
chaotyczny sposób porozumiewania się nie wpływa także pozytywnie na autoprezen-
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tację nadawcy, od razu bowiem nasuwają się pytania: „Kim jest firma, która kreuje swój
wizerunek przez takie komunikaty?”, „Czy rzeczywiście jest w stanie spełnić oczekiwania
klienta?”, „Czy ma spójną strategię, jasno określone cele?”, a w konsekwencji: „Czy chcę
być jej klientem?”. Marketingowy wymiar tej komunikacji i personalizacji uznać można
za niewystarczający i nieprzemyślany.

Firma Mediafun.pl
Firma Mediafun.pl to mikroprzedsiębiorstwo zaliczane do kategorii B2B (Business to Business), które założył Maciej Budzich. Prezentuje się on na swoim blogu/vlogu1 w następujący sposób swoją misję i strategię: „Jestem pasjonatem i komentatorem nowych mediów, niestandardowych działań reklamowych i wszystkiego co jest związane z nowymi technologiami i ich zastosowaniem w budowaniu marki, wizerunku, promocji firmy i przedsiębiorczością”. [Mediafun.pl http://www.mediafun.pl]. Ta jednoosobowa firma działająca w branży e-marketingu jest obecna także w serwisach społecznościowych:
na Facebooku, Twitterze, Instagramie, kanale YouTube i w LinkedIn oraz na kanale RRS
(zob. Źródła). Właściciel firmy podejmuje aktywne działania w celu dotarcia z informacją
o swoich usługach doradczych do określonego profilu klienta (internauty posiadającego
swój biznes w Sieci) poprzez działania promocyjne w miejscach aktywności użytkowników Sieci (serwisy społecznościowe, listy dyskusyjne, fora internetowe, blogi). Celem firmy Mediafun.pl jest dwustronna komunikacja, która opiera się na: informowaniu potencjalnych klientów o trendach, możliwościach e-marketingu, a poprzez to tworzenie wizerunku własnej firmy i promowanie własnej marki. Niezwykle ważną funkcją wpisów/nagrań wideo umieszczanych w blogu/vlogu i serwisach społecznościowych przez M. Budzicha jest dzielenie się opiniami na temat e-marketingu i – w drodze dialogu – uzyskiwanie informacji zwrotnej od potencjalnych zainteresowanych, w tym klientów (zob. rysunek 2):

Trudno jednoznacznie określić ten gatunek, bowiem na stronie Mediafun.pl obok wprowadzających w tematykę wpisów zamieszczone są nagrania wideo, które prezentują dany problem z obszaru e-marketingu.

1
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Rysunek 2. Komentarze do wideo-wpisu „Wiem już wszystko. Wywiad” na blogu
Mediafun.pl

Źródło: Mediafun, http://mediafun.pl.
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Ten sposób komunikowania się z potencjalnym odbiorcą (a więc także klientem)
oparty jest na budowaniu relacji i zaufania – pokazaniu, że właściciel firmy jest otwarty,
uczy się od innych, nie występuje w roli wszechwiedzącego specjalisty/arbitra, ale partnera w dialogu prowadzonym z klientem. Tym samym tworzona jest nowa społeczność
zainteresowana e-marketingiem, w której M. Budzich staje się trenerem/mentorem/coachem. Owa współpraca z interesariuszami daje w efekcie wzajemne doskonalenie się
lub tworzenie nowych produktów, usług, procesów biznesowych, kampanii czy innowacji.
Sposób komunikowania się właściciela firmy z potencjalnymi odbiorcami (klientami) jest realizowany przez niego konsekwentnie – M. Budzich używa form bezpośrednich (na ty), np. na blogu/vlogu „Czy jesteśmy w swoich obietnicach konsekwentni, czy
bojkoty konsumenckie mają jakikolwiek sens i są skuteczne? Jakie marki Wy bojkotujecie? Jakich nienawidzicie? Kupowaliście regularnie jakieś produkty lub usługi i przestaliście bo firma Wam podpadła? Wasze komentarze i propozycje firm, które bojkotujecie
chętnie wykorzystam w następnych odcinkach, więc piszczcie merytorycznie:)”, na Facebooku „Oprowadzę Was trochę po tegorocznym Intel Extreme Masters i przyjrzymy się
obecności marek, które na pierwszy rzut oka wcale nie kojarzą się z e-sportem”, Twitterze
„Zaczynamy o 21! Zapraszamy na premierową transmisję Księgi Kapłańskiej + Wasze komentarze live https://www.facebook.com/bibliaaudiopl/videos/1520374871315170/…”.
Umieszczane przez M. Budzicha teksty/nagrania wideo mają inny charakter niż teksty
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przeznaczone na stronę internetową, z jakimi spotykamy się na co dzień. Są pisane/mówione lekkim i łatwym dla odbiorców stylem potocznym oraz zawierają ciekawe informacje i przykłady, podane w prosty, interesujący sposób, bez przesycenia specjalistyczną terminologią. Informacje zamieszczane przez M. Budzicha w Internecie i mediach
społecznościowych można uznać za odpowiednik miniserwisów tematycznych, które
dotyczą spraw e-marketingu i mediów, w których i przewodnikiem, i ekspertem jest firma Mediafun.pl. Czytając/oglądając informacje, odbiorca odnosi wrażenie, że komunikacja jest spersonalizowana, skierowana bezpośrednio do niego. Maciej Budzich, a więc
firma Mediafun.pl, staje się przyjacielem, który spełnia oczekiwania odbiorcy (klienta),
chce profesjonalnie doradzić i pomóc zrozumieć mechanizmy rządzące e-marketingiem
[por. Kaczor 2008, ss. 303–309].

Podsumowanie
Przedstawione dwa studia przypadków pokazują, jak podczas komunikacji zapośredniczonej przez medium, jakim jest Internet, można nawiązywać dialog i zarządzać spersonalizowaną relacją z kimś, kto jest (lub może się stać) potencjalnym klientem. Szczególnie interesujące jest obserwowanie, jak prowadzona jest rozmowa, w której klient uczestniczy świadomie. Bez względu na to, czy firma należąca do sektora MŚP komunikuje się
za pośrednictwem e-maili (firma OdiDodi.pl), czy informacji i komentarzy na blogu/vlogu, w medium społecznościowym (firma Mediafun.pl) – w polskich warunkach podstawą zbudowania pozytywnej i trwałej spersonalizowanej relacji jest zawsze akt grzecznościowy, który realizuje normy oraz zasady składające się na polski model grzeczności.
Model ten powinien być konstruowany przez firmy MŚP świadomie – chaotyczne sposoby zwracania się do klienta prezentowane przez firmę OdiDodi.pl, oscylujące pomiędzy relacjami oficjalną i nieoficjalną, stanowią dysonans w porozumiewaniu się z odbiorcą, mogą wywołać zdziwienie, a w skrajnych wypadkach – niezadowolenie klientów. Brakuje tu wzajemnej relacji zaufania, która odzwierciedla się choćby w zasadności częstego przypominania klientowi o płatności, a po jej dokonaniu brakiem podziękowaniu za
wpłatę ze strony firmy.
Pożądany obraz firmy otrzymuje się przez skonstruowany konsekwentnie model komunikacji – w wypadku firmy Mediafun.pl jest to odpowiednio dobrany styl, bezpośrednie zwroty do klientów, życzliwy charakter wymiany informacji, brak jawnie skonstruowanych rad (między radzeniem a pouczaniem w polszczyźnie przebiega bowiem cienka granica). Dbałość o spójne formy grzecznościowe, estetykę tekstu czyni komunikację firmy Mediafun.pl z klientem w pełni profesjonalną, o charakterze marketingowym.
Grzeczność i umiejętność prowadzenia zapośredniczonego dialogu są bowiem „towarem” – równie cennym jak wystawiony na sprzedaż artykuł czy usługa [zob. Rosińska-
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Mamej 2008, s. 341]. To, w jaki sposób komunikuje się firma Mediafun.pl, jest bowiem
ściśle powiązane z kształtowaniem przychylnych postaw odbiorców, budowaniem spersonalizowanej komunikacji, w której klient czuje się kimś wyjątkowym – kimś, o kogo się
dba i z kim chętnie się rozmawia.
Potencjalny klient robiący zakupy w Sieci może się w Polsce spotkać przede wszystkim z zachowaniami komunikacyjnymi charakterystycznymi dla firmy OdiDodi.pl. Wynika to prawdopodobnie z niskiej świadomości właścicieli firm z sektora MŚP oraz braku doświadczenia w prowadzeniu spersonalizowanej komunikacji w Sieci (szczególnie
korzystanie z mediów społecznościowych – jak wskazano we wprowadzeniu – to dla
MŚP nadal terra incognita). Również duże firmy (często międzynarodowe) upowszechniają niewłaściwe wzorce zachowań językowych, które firmy sektora MŚP chętnie kopiują (powitania zaczynające się słowem „Witaj”, nieodmienianie imion/nazwisk w zwrotach adresatywnych itp.). Dobrych praktyk w tym zakresie nadal brakuje, a sposób i styl
komunikacji stosowanej przez firmę Mediafun.pl są w Polsce nadal rzadkością. W sektorze MŚP właściwa personalizacja uwzględniająca polski model grzeczności stanowi problem – nie mamy wypracowanych grzecznościowych wzorców zachowań pisanych, które z powodzeniem mogłyby służyć komunikacji marketingowej w Sieci. Ich powstanie
i upowszechnienie mogłoby w znaczny sposób ułatwić wielu firmom kontakt z klientem, zachęcić go do zakupów. Ten obszar e-marketingu czeka wiele innowacyjnych rozwiązań, ale nie w sferze technologii czy stosowanych narzędzi, lecz w zwykłej komunikacji realizowanej za pomocą pisma.
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Abstract: The aim of the paper is to reflect about the role of managerial competence in managing of the SME sector and a competitive position achieving. The considerations are theoretical and empirical in nature. In the theoretical part of the paper some conceptions of
competitive advantage related to problem of managerial competence are presented. The
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Wprowadzenie
We współczesnym świecie coraz większe znaczenie przypisuje się zasobom ludzkim organizacji. Na pierwszym miejscu w organizacji wśród kluczowych zasobów stawia się zasób ludzki, jego zachowania i zdolności do wykonywania działań w określony sposób.
Wzrost znaczenia kapitału ludzkiego widoczny jest zarówno z punktu widzenia podejścia
do zarządzania oraz – w szerszym kontekście – jego rozwoju [Czapla 2011, s. 5].
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O sukcesie przedsiębiorstwa na rynku decyduje osiągnięta przez nie pozycja konkurencyjna, która określana jest udziałem w rynku oraz sytuacją finansową. Lepsza pozycja
konkurencyjna przedsiębiorstwa w stosunku do rywali oznacza, że ma ono większy od
nich udział w rynku i/lub lepszą sytuację finansową. Dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorstwo robi coś lepiej lub inaczej niż jego konkurenci, dzięki czemu osiąga lepsze rezultaty. W związku z tym pozycja konkurencyjna stanowi o sile przedsiębiorstwa [Haffer
1999, s. 49]. Dlatego też jej utrzymanie i poprawianie powinno być ważnym celem strategicznym każdego przedsiębiorstwa, także małego i średniego. Problem konkurencyjności przedsiębiorstw nabiera więc coraz większego znaczenia.
Według G. Hamela i C.K. Prahalada u źródeł przewagi konkurencyjnej leży „zdolność
do zbudowania – mniejszym nakładem finansowym i szybciej niż konkurenci – głównych umiejętności, które generują nowe produkty. Prawdziwe źródło przewagi tworzy
zdolność kadry menedżerskiej do skonsolidowania w przekroju całej organizacji technologii i umiejętności produkcyjnych oraz przełożenia ich na kompetencje, które pozwalają jednostkom biznesu szybko dostosować się do zmieniających się szans” [Hamel,
Prahalad 1999, s. 86]. Podobny pogląd prezentują D. Carr, K. Hard i W. Trahant. W swojej koncepcji autorzy przyznają, że elementami decydującymi o konkurencyjności firmy
są głównie produkt i jego jakość, lecz przy opracowywaniu długoterminowych strategii ważną rolę odgrywa budowanie profesjonalizmu, który polega na zbiorowym uczeniu organizacji, niezależnie od tego, czy chodzi o produkty, czy też o usługi. Chcąc go
zapewnić, firma musi działać, wychodząc poza zakres tradycyjnego funkcjonowania poszczególnych działów w celu zapewnienia skutecznej komunikacji w zakresie potrzeb
rynkowych i potencjału technologicznego [Carr, Hard, Trahant 1998, s. 26].
B. Karlof utożsamia przewagę konkurencyjną z przewagą strategiczną. Autor uważa, że długotrwałe przetrwanie oraz rozszerzanie działalności zależy w dużej mierze od
intensywnej i ustawicznej nauki. Chęć zdobywania nowej wiedzy stanowi niezbędny
wkład dla stałego odnawiania przewagi konkurencyjnej [Karlof 1992, s. 58].
Z uwagi na fakt, że przewagę konkurencyjną daje sprawność procesu wypuszczania
na rynek, a nie wytwarzania, o zdolności konkurencyjnej decyduje kultura przedsiębiorstwa o wysokim poziomie innowacji oraz zdolność generowania i komercjalizacji nowych idei, co potwierdzają badania prowadzone przez Polskie Centrum Produkcyjności
[Góralczyk 1999, s. 57]. Prezentowane koncepcje przewagi konkurencyjnej odnoszą się
bezpośrednio do umiejętności pracowników przedsiębiorstwa.
Celem artykułu jest analiza i ocena kompetencji menedżerskich jako źródła przewagi
konkurencyjnej sektora MŚP. Realizacji tak sformułowanego celu podporządkowana został struktura niniejszego artykułu. W pierwszej części zaprezentowano wybrane teoretyczne aspekty kompetencji menedżerskich i ich rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej MŚP,
natomiast w dalszej części przedstawiono analizę wyników badań ankietowych w tym zakresie.
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Kompetencje jako czynniki konkurencyjności organizacji
Potencjał pracowników definiowany jest przez ich kompetencje. Oczekiwane kompetencje pracowników organizacji kreowane są poprzez strategiczne wykorzystywanie zasobów i możliwości organizacyjnych. To, jakie kompetencje pracownicy wnoszą do organizacji oraz w jaki sposób są one rozwijane, określa zakres, w jakim organizacja może realizować swój zamysł strategiczny [Czapla 2003, ss. 26–31]. Dzięki temu kompetencje pracowników są podstawą budowania przewagi strategicznej. Aby organizacja mogła budować swoją przewagę strategiczną, opierając się na zasobach, muszą one być [Urbanowska-Sojkin, Banaszyk, Witczak 2007, s. 178]:
·· cenne w ujęciu podejmowanej działalności i jej produktów (szczególnie produktów
o unikatowej wartości),
·· rzadkie w kontekście ich występowania i możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwa konkurencyjne,
·· trwałe, czyli posiadające zdolność do tworzenia cech konkurencyjności przedsiębiorstwa, a także przewagi konkurencyjnej,
·· trudne do imitacji ze względu na prawne formy zabezpieczenia oraz czas, jaki musi
upłynąć, aby dany zasób powstał, koszty nieodwracalne, które należy ponieść, aby zasób pozyskać, wyłączność działania, które jest zazwyczaj wynikiem podjęcia działań
związanych z niszą rynkową i uzyskania mocniejszego wizerunku, czy uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności.
Zazwyczaj to od przedsiębiorstwa zależy, czy posiadane zasoby wycenione w aspekcie cech konkurencyjności przyczynią się do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Nie
bez powodu określa się kompetencje jako konceptualizację nowej klasy zasobów [Bartnicki 2000, s. 33].
Konkurencja sprowadza się do współzawodnictwa między podmiotami rywalizującymi ze sobą. Ma ona na celu (z ekonomicznego punktu widzenia) maksymalizowanie
przez podmioty gospodarcze przychodu ze sprzedaży lub korzyści z zakupu produktów lub usług [Skawińska 2012, s. 72]. Konkurencyjność jest efektem konkurencji i oznacza zdolność podmiotu do konkurowania [Mantura 2002, s. 87]. Wskazuje, w jaki sposób
przedsiębiorstwa rywalizują na rynku o klientów. Na ogół konkurencyjność rozumiana
jest jako właściwość określająca zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego kreowania tendencji rozwojowej, wzrostu produktywności oraz do skutecznego rozwijania rynków
zbytu w warunkach oferowania przez konkurentów towarów i/lub usług: nowych, lepszych i po niższej cenie [Adamkiewicz 2000, ss. 13–14]. Konkurencyjność przedsiębiorstwa może być więc także postrzegana jako jego zdolność do budowania swojego bogactwa i dobrobytu, a bycie konkurencyjnym to posiadanie większej zdolności do takiego rozwoju [Adamik, Nowicki 2012, s. 84]. W literaturze przedmiotu spotkać można dwie
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koncepcje konkurencyjności. Zgodnie z pierwszą koncepcją konkurencyjność stanowi
szansę na bezpieczne działanie przedsiębiorstwa w długim czasie, a zgodnie z drugą
koncepcją stanowi aktualną pozycję przedsiębiorstwa na rynku, wyrażoną w jego udziale w rynku oraz osiąganej rentowności [Kasiewicz 2006, ss. 46–47].
Ciekawy pogląd na konkurencyjność prezentują L.N. Rue i P.G. Holland, którzy uważają, że „konkurencyjność przedsiębiorstwa” jest pewnym systemem wchodzącym w interakcje z otoczeniem konkurencyjnym i poddawanym wpływom otoczenia ogólnego, którego elementami strukturalnymi, a zarazem podsystemami są [Kochański, Kurek
2013, s. 41]:
·· potencjał konkurencyjności (czyli ogół zasobów materialnych i niematerialnych
przedsiębiorstwa, niezbędnych do tego, aby mogło ono funkcjonować na rynkowej
arenie konkurencji),
·· przewaga konkurencyjna (czyli efekt takiego wykorzystania potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa uwzględniającego uwarunkowania otoczenia, jakie umożliwia efektywne tworzenie atrakcyjnej oferty rynkowej i skutecznych instrumentów
konkurowania),
·· instrumenty konkurowania (czyli środki świadomie kreowane przez przedsiębiorstwo w celu pozyskania kontrahentów dla przedstawionej lub projektowanej oferty),
·· pozycja konkurencyjna (czyli osiągnięty przez przedsiębiorstwo wynik konkurowania w danym sektorze, rozpatrywany na tle wyników osiąganych przez konkurentów.
W modelu konkurencji opartej na zasobach wyróżnia się kluczowe kompetencje, na
których podstawie firma wytwarza produkty odpowiadające potrzebom klientów. Kompetencje są kluczowe, czyli umożliwiające osiąganie przewagi konkurencyjnej wówczas,
gdy wnoszą istotny wkład w wartość postrzeganą przez klienta, są unikalne i różnicują
konkurentów. Dzięki temu przedsiębiorstwo, wykorzystując tego rodzaju kompetencje
i zasoby, osiąga wzrost swojej wartości. Kompetencje mogą mieć zarówno postać materialną (rzeczową), jak i niematerialną (np. zasoby ludzkie, reputacja firmy, kultura organizacyjna itp.) [Sobczyk 2003, ss. 260–261]. W aktualnej sytuacji rynkowej coraz większego
znaczenia w budowaniu konkurencyjności firmy nabierają czynniki niematerialne [Kaplan, Norton 2004, s. 4].
Wśród czynników niematerialnych, jak uważa P.F. Drucker [1995, s. 54], kluczowym
czynnikiem, który może decydować o konkurencyjności firmy, staje się wiedza. Zdaniem
I. Nonaki tylko te przedsiębiorstwa odnoszą sukces, które tworzą nową wiedzę i korzystają z niej poprzez szybkie wprowadzanie w nowe produkty i technologie [za: Lundy,
Bowling 2000, s. 281]. Kolejną składową kompetencji są umiejętności. Oznaczają sprawność w posiadaniu odpowiednich wiadomości wykorzystywanych do wykonywania
określonych zadań. Posiadanie umiejętności daje możliwość transformowania wiedzy
podstawowej w efektywne działania oraz zdolność do rozwiązywania podstawowych
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problemów organizacji [Skrzypek 2009]. To aplikacja wiedzy dotycząca zasobów organizacji. W literaturze przedmiotu wyróżnia się umiejętności praktyczne i umysłowe. Istotnym elementem kompetencji są również postawy, mocno powiązane z umiejętnościami
[Szczepańska-Woszczyna 2016, ss. 76–80]. W procesie decyzyjnym postawy wpływają
na zachowania. Na zachowania menedżerów wpływa również motywacja do osiągnięcia jakiegoś celu. Do istotnych postaw i zachowań menedżera można zaliczyć: budowanie dobrych relacji i usuwanie wewnętrznych barier we współpracy, permanentne uczenie się i doskonalenie, rozwijanie kompetencji pracowników, koncentracja na przyszłość,
chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, ciągłe poszukiwanie nowych możliwości
dla firmy, zdolność adaptacji do nowej kultury organizacyjnej [Stabryła 2011, ss. 110–111].
Kompetencje menedżerskie można określać jako zbiór cech menedżera, obejmujący jego osobowość, wiedzę, umiejętności, postawy, doświadczenie i odpowiedzialność,
które pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z zachowaniami menedżera decydującymi o sprawnym i etycznym zarządzaniu. Kompetencje można uznać za narzędzie
integrujące wszystkie procesy kadrowe, co prowadzi do spójnej ich realizacji oraz wzrostu efektu synergii działań personalnych organizacji [Tyrańska 2015, s. 64].

Znaczenie kompetencji w budowaniu pozycji
konkurencyjnej w sektorze MŚP
MŚP cechują się dużą adaptatywnością, elastycznością oraz szybkością reakcji na rynku, dzięki czemu są często w stanie konkurować nawet z większymi podmiotami. Elementami, które mogą się przyczynić do osiągnięcia przez nie lepszej konkurencyjności,
są: zasoby, czyli potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa uwzględniający składniki takie jak m.in.: technologia, zarządzanie, innowacyjność, kwalifikacje i wiedza zarządu oraz
pracowników; instrumenty konkurowania wykorzystywane do budowy pozycji konkurencyjnej oraz mechanizmy i źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa [Ignatiuk
2011, ss. 13–14].
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą szczególnie tworzyć i wykorzystywać zasoby niematerialne dla osiągania przewagi konkurencyjnej. W celu sprostania ciągle rosnącej konkurencji podejmują one działania polegające na wprowadzaniu zmian organizacyjnych, nowych technologii i nowych produktów oraz ich ulepszaniu. Działania te
mają charakter proinnowacyjny i przyczyniają się do budowania lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku [Majewska 2015, ss. 65–66]. Aby działania te przynosiły lepsze rezultaty, przedsiębiorstwa z sektora MŚP powinny dołożyć wszelkich starań, aby swój rozwój oprzeć na maksymalizacji wykorzystania zasobów niematerialnych [Adamik, Nowicki 2012, s. 92]. J. Low i P. Kalafut [2004, ss. 53–187] wśród zasobów niematerialnych, które
najsilniej wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, wskazują:
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kapitał ludzki, kapitał intelektualny, organizację i kulturę w miejscu pracy, wartość marki,
reputację, innowacyjność, komunikację i jawność oraz sieci i sojusze.
W procesie budowania konkurencyjności w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie duże znaczenie przypisywane jest zasobom oraz umiejętnościom właścicieli oraz osób odgrywających w nich kluczowe role. Do zasobów firmy należą zgromadzone przez nią elementy majątku mające często fizyczny wymiar (tzn. dające się łatwo zmierzyć, czyli określić ich wartość pieniężną). Mogą one być porównywane
z konkurencją. Aby mogły stanowić podstawę do zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej, muszą mieć strategiczną wartość, być rzadko w posiadaniu konkurentów, cechować się brakiem możliwości substytucji przez inne zasoby oraz trudnością do imitacji i kopiowania przez konkurencję [Barney 1991, s. 112]. Umiejętności zaś są niemierzalne i nie mogą stanowić przedmiotu porównań z konkurencją. Do umiejętności w małych
i średnich firmach można zaliczyć: wiedzę i umiejętności pracowników, normy i wartości, na których podstawie firmy te funkcjonują. Wiedzę w dziedzinie organizowania procesów pracy oraz procesów decyzyjnych w ramach przedsiębiorstwa oraz w dziedzinie
rozpoznawania otoczenia i jego preferencji (nabywców, konkurentów, dostawców itp.)
oraz w dziedzinie kształtowania z nim pożądanych kierunków [Nogalski, Karpacz, Wójcik-Karpacz 2004, ss. 27–29].
Według koncepcji N.M. Scarborougha, T.W. Zimmerera oraz W. Naumesa w wypadku małych firm przewaga konkurencyjna ma cztery podstawowe źródła, do których zaliczają się następujące kompetencje menedżerskie: dbałość o jakość, skupienie na kliencie, koncentracja na innowacjach oraz staranna obsługa [Scarborough, Zimmerer, Naumes 1991, s. 512].
A. Stabryła i H. Piekarz zidentyfikowali osiem czynników wpływających na konkurencyjność małych przedsiębiorstw, a mianowicie: uzyskanie lub wypracowanie własnej
technologii na poziomie standardów międzynarodowych, wdrożenie norm ISO z zakresu zarządzania jakością i zapewnienia jakości, zorganizowanie lub udział w parkach technologicznych, zdobycie informacji z zakresu techniczno-organizacyjnego know-how,
stworzenie multilokalnej sieci dystrybucji, uzyskanie dostępu do strategicznych surowców deficytowych, podpisanie długoterminowych kontraktów oraz uzyskanie z organizacji międzynarodowych nisko oprocentowanych funduszy na rozwój. Aby przedsiębiorstwo było konkurencyjne i się rozwijało, czynnikiem koniecznym stają się innowacje
[Stabryła, Piekarz 2005, ss. 54, 64], a do tego niezbędne jest posiadanie przez właścicieli/
menedżerów i pracowników odpowiednich kompetencji.
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Kompetencje menedżerskie a pozycja konkurencyjna
w ujęciu empirycznym
Metodyka badań
Wyniki badań zaprezentowane w niniejszym artykule zostały pozyskane w trakcie realizacji projektu pt. „Tendencje i wyzwania w zarządzaniu strategicznym MŚP w województwie śląskim”, który został zrealizowany w okresie listopad–grudzień 2016 r. Badanie miało charakter ankietowy i było anonimowe. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety skierowany do 1300 losowo wybranych właścicieli lub osób zarządzających przedsiębiorstwami należących do sektora MŚP z terenu województwa śląskiego.
W wyniku badania otrzymano 356 wypełnionych ankiet, z czego do dalszej analizy przyjęto 320 kompletnie i prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy.
Celem badań było zdiagnozowanie stanu zarządzania strategicznego z uwzględnieniem
jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora MŚP prowadzących działalność w województwie śląskim oraz wskazanie obszarów doskonalenia diagnozowanego modelu. Jednym z celów szczegółowych badań była diagnoza konkurencyjności MŚP,
procesu budowania pozycji konkurencyjnej i identyfikacja podstawowych problemów
z tym związanych. W tym zakresie postawiono założenia badawcze:
·· Jednym z najważniejszych zasobów niematerialnych wpływających na pozycję konkurencyjną są kompetencje menedżerskie;
·· Badane przedsiębiorstwa nie doceniają roli zasobów niematerialnych w budowaniu
pozycji konkurencyjnej na rynku.
·· Badane przedsiębiorstwa nie posiadają kompleksowych strategii związanych z wykorzystywaniem zasobów niematerialnych pozwalających na ciągły rozwój w zmieniającym się otoczeniu.
Opracowanie prezentuje fragment badań dotyczący wybranych elementów związanych z rolą, jaką odgrywają kompetencje menedżerskie w budowaniu przewagi konkurencyjnej sektora MŚP.
Charakterystyka badanych firm i osób nimi zarządzających
Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób) stanowiły 69,4% ogółu badanych firm,
małe przedsiębiorstwa (zatrudniające 10–49 osób) – 27,2%, a średnie przedsiębiorstwa
(zatrudniające 50–249 osób) – 3,4%. Największą grupę stanowiły przedsiębiorstwa mające siedziby zlokalizowane na terenie miast oraz miast na prawach powiatu (63,4%).
W wypadku pozostałych przedsiębiorstw ich siedziba umiejscowiona była w gminach
miejsko-wiejskich (21,3%) i gminach wiejskich (15,3%). Firmy te działały na rynku o zasięgu krajowym (50,3%), regionalnym (17,5%), lokalnym (26,9%) i zagranicznym (5,3%).
55,9% firm stanowiły firmy jednobranżowe, a pozostałe 44,1% były firmami wielobranżo-
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wymi. Ze względu na wiek przedsiębiorstwa można je podzielić na przedsiębiorstwa powstałe w roku 1989 i wcześniej (13,1%), w latach 1990–2000 (47,2%), 2001–2010 (29,1%)
oraz 2011 i później (10,6%).
Badane firmy prowadzone były w 38,8% przez kobiety, w 61,2% zaś przez mężczyzn.
Respondenci charakteryzowali się wykształceniem wyższym (45,6%), średnim (39,7%),
zawodowym (14,7%). Jeśli chodzi o wiek, dominowali przedsiębiorcy w wieku 40–49 lat
(43,1%). Osób w wieku 30–39 lat było 25,0%, w wieku 29 i mniej lat – 20,9%, w wieku
50–59 lat – 6,6%, a w wieku 60 lat i powyżej – 7,5%.
Wyniki i wnioski z badań
Z badań wynika, że obecnie głównym celem działalności MŚP jest utrzymanie stanu
obecnego (58,4%). Na rozwój stawia 30,6% badanych firm, a do zakończenia działalności przygotowuje się 10,9% firm. Możliwości rozwojowych badane firmy upatrują przede
wszystkim w nowoczesnej technologii (43,8%), doświadczonej i kompetentnej kadrze
(40,9%), szybkości działania (39,7%), przejęciu firmy przez nowe pokolenie (25,3%), dużym rynku (21,9%), wykorzystaniu znajomości (14,1%) oraz dobrej lokalizacji (10,6%) i innych (2,2%).
Najwięcej właścicieli firm ocenia pozycję swojego przedsiębiorstwa wobec głównych konkurentów jako przeciętną (32,5%) lub dobrą (28,4%). Co ciekawe, stosunkowo
mało, bo tylko 12,5%, wskazuje na bardzo słabą pozycję firmy (rysunek 1). Jeśli chodzi
o przyczyny, które wpłynęły na obecną pozycję konkurencyjną, najczęściej wskazywane były: jakość produktów i wzorów, wiedza i umiejętności kadry, nowe produkty i wzory, stosowane technologie oraz koszty działalności (rysunek 2). Firmy, które osiągnęły
bardzo dobrą i dobrą pozycję konkurencyjną, jako przyczyny takiego stanu najczęściej
wskazywały1: wprowadzanie innowacji (76,9%), wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności kadry (70,4%), redukcję kosztów (63,9%) oraz poprawę jakości produktów (62,0%), natomiast firmy ze słabą i bardzo słabą pozycją wymieniały przede wszystkim wzrost kosztów działalności (84,7%), niezgodne z prawem działania konkurencji (72,4%), napływ
produktów ze Wschodu (60,2%) oraz brak wiedzy i umiejętności kadry (59,2%). Właściciele tych ostatnich firm są pesymistycznie nastawieni do podejmowania walki konkurencyjnej. Z góry zakładają, że nie mają takich samych szans na rozwój jak inni i w związku z tym nie podejmują żadnych działań, aby stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku.
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Rysunek 1. Pozycja konkurencyjna MŚP wobec głównych konkurentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Rysunek 2. Przyczyny obecnej pozycji konkurencyjnej MŚP2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

2

Wyniki nie sumują się do 100% z uwagi na fakt, że można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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MŚP w większym stopniu doceniają znaczenie zasobów materialnych w działalności
firmy. Na ich większe znaczenie wskazało 75,9% badanych, z kolei na większe znaczenie
zasobów niematerialnych – jedynie 24,1%. Ma to przełożenie na uwzględnianie przez te
firmy zasobów w strategiach funkcjonowania na rynku. W strategiach tych wykorzystuje
się przede wszystkim zasoby materialne. Aż 86,9% firm wskazało na ten rodzaj zasobów
jako najważniejszy dla przyszłej działalności firmy. Na pytanie, czy firma posiada strategie wykorzystania zasobów niematerialnych w przyszłej działalności, tylko 17,2% firm
wskazało odpowiedź „tak”.
Wśród zasobów niematerialnych jako najistotniejsze dla przyszłego rozwoju firmy
najczęściej wskazywane były zasoby ludzkie i kompetencje menedżerskie (66,6%). Dalej
kolejno wskazywano reputację firmy (25,9%), kulturę organizacyjną (6,6%) oraz inne (0,9%).
Za najistotniejsze kompetencje menedżerskie uznane zostały: orientacja na rezultat
oraz komunikacja i umiejętności interpersonalne (rysunek 3).
Rysunek 3. Rola kompetencji menedżerskich w działalności MŚP3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

3
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Zakończenie
Konkurencyjność MŚP jest kształtowana przez wiele czynników. Czynniki te oddziałują
w krótkim i długim okresie. Mają one charakter wewnętrzny i zewnętrzny. Tradycyjnymi
czynnikami konkurencyjności przedsiębiorstwa są: wyrób (usługa), cena, jakość, koszty
oraz marka. Obecnie coraz większą rolę w budowaniu konkurencyjności firmy przypisuje się czynnikom niematerialnym, a wśród nich wskazuje się na takie jak wiedza, umiejętności oraz postawy. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest istotnym elementem
gospodarki, której stan w dużym stopniu uzależniony jest od ich kondycji. Dlatego niezwykle ważne jest podjęcie odpowiednich działań mających na celu wsparcie tych podmiotów. Działania te powinny mieć charakter kompleksowy i obejmować zarówno tworzenie źródeł finansowania działalności, doskonalenie środowiska prawnego czy rozwój
infrastruktury, a także wspieranie rozwoju umiejętności menedżerskich przedsiębiorców.
W związku z faktem, że uczenie się oraz rozwój kompetencji są pozytywnie związane
z innowacyjnością organizacji oraz jej konkurencyjnością, należy uznać, że odpowiednie
rozwijanie kompetencji menedżerów może skutkować lepszymi wynikami każdej organizacji. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w firmach sektora MŚP, które bardzo rzadko w sposób strategiczny i długofalowy zarządzają posiadanym kapitałem ludzkim. Na
skutek tego nie korzystają z wielu możliwości, które daje zarządzanie kompetencjami
pracowników. Jest to wynikiem przede wszystkim braku dostępności do wiedzy dotyczącej roli, jaką odgrywają pracownicy w funkcjonowaniu i rozwoju każdego przedsiębiorstwa, oraz braku kompetencji menedżerskich w zakresie wdrożenia mechanizmów
skutecznego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.
Małe i średnie firmy, chcąc budować lepszą pozycję konkurencyjną na rynku, powinny więc w większym stopniu zwrócić uwagę na wdrażanie systemu zarządzania przez
kompetencje z wykorzystaniem modeli kompetencji przedsiębiorstwa oraz zwiększenie
kompetencji swoich pracowników. Są to bowiem rozwiązania, które warto i należy upowszechniać, aby były dostępne nie tylko dla dużych firm, ale także dla mniejszych podmiotów. W związku z tym bardzo ważne jest zwrócenie uwagi firm sektora MŚP na działania analityczne, informacyjne, szkoleniowe, a także doradcze, które mogłyby je wesprzeć we wdrażaniu właściwych procedur zarządzania kompetencjami oraz wskazać kadrze zarządzającej korzyści związanych nie tylko z właściwym ukierunkowaniem rozwoju pracowników, lecz także z rozwijaniem własnych kompetencji.
Aby umożliwić wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami w MŚP potrzeba dalszych badań, szczególnie w zakresie możliwości dostosowania istniejących modeli kompetencyjnych specyfiki MŚP, możliwości upowszechniania tej koncepcji oraz rozpoznania rzeczywistych potrzeb MŚP w tym zakresie. Jest to ważny problem, gdyż źle wdrażane modele kompetencji mogą być dla firmy bardzo kosztowne, a dodatkowo mogą ob-
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niżać motywację pracowników, ich wydajność i zaangażowanie, co oznacza, że w praktyce należy przywiązywać duże znaczenie do rozsądnego wykorzystania modeli kompetencyjnych. Warto zwrócić uwagę na to, aby podejmowane działania były wynikiem
nie tyle istniejących trendów, lecz rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa.
Zgodnie z celem artykułu zaprezentowano teorie wyjaśniające rolę kompetencji menedżerskich w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa, które przyczyniają się również do poznania istoty kompetencji menedżerskich i relacji zachodzących między kompetencjami menedżerskimi a kompetencjami organizacji sektora MŚP.
Reasumując rozważania, należy stwierdzić, że efektywne wykorzystywanie potencjału, jakim dysponuje przedsiębiorstwo, opierając się na zdolności i umiejętności zatrudnionych pracowników, szczególnie kadry menedżerskiej, jest warunkiem nieodzownym do osiągnięcia trwałej konkurencyjności MŚP.
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Abstract: The article presents selected theoretical aspects of determinants of women’s entrepreneurship and the results of the author’s studies in the field. In today’s society, female
entrepreneurship is becoming more and more important. The aim of the article is to characterize, based on literature studies, the determinants of entrepreneurship and to determine
the meaning of the opinions of potential owners of companies, especially women. The empirical study shows that students are strongly motivated to engage in enterprises. The study also enabled the identification of barriers obstructing at the students entrepreneurial attitudes. Young men and women do not differ in terms of assessing barriers to entrepreneurship. Such barriers may appear at later stages of life and will result from a diverse involvement in the upbringing of children.
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Według J. Moczydłowskiej determinanty przedsiębiorczości to „zbiór czynników, które wpływają na inicjatywy założycielskie nowych podmiotów gospodarczych (hamują je lub im sprzyjają) oraz ułatwiają (lub utrudniają) funkcjonowanie i rozwój istniejących przedsiębiorstw” [Moczydłowska, Pacewicz 2007, s. 31]. Ponadto uwarunkowania
te mogą być związane z człowiekiem, mieć charakter lokalny lub powszechny. T. Łuczka
[2013] wymienia następujące czynniki związane z osobą przedsiębiorcy-właściciela: samodzielność, wiek, wykształcenie, płeć. Determinanty tkwiące w jednostce to m.in. cechy osobowości, postawy, kwalifikacje.
Właściwości ułatwiające lub utrudniające człowiekowi działania przedsiębiorcze
sprowadzić również można do następujących kategorii [Kożuch 2001; Siemieniak, Łuczka 2016]:
·· potrzeby psychiczne,
·· motywacja do działania,
·· podejmowanie decyzji,
·· stosunek do ryzyka i sukcesu,
·· poziom innowacyjności i kreatywności,
·· umiejętność współpracy,
·· osobowość.
Poza uwarunkowaniami związanymi z osobą przedsiębiorcy wyróżnia się determinanty o charakterze zewnętrznym, mające charakter powszechny – występujące we
wszystkich regionach danego kraju, takie jak: rozwiązania prawne, polityka kredytowa,
system podatkowy oraz uwarunkowania lokalne, specyficzne dla danego regionu: poziom rozwoju ekonomicznego, dochody ludności, stan infrastruktury (komunikacyjnej,
edukacyjnej), walory ekologiczne regionu itp. [Moczydłowska, Pacewicz 2007].
Należy stwierdzić, że powstawanie i prowadzenie przedsiębiorstwa w istotny sposób uwarunkowane jest przez elementy otoczenia ekonomicznego, na przykład: konkurencyjność oraz regulacje podatkowe i parapodatkowe. Wśród parapodatków istotne obciążenie dla przedsiębiorców stanowią składki na ubezpieczenie społeczne [Serwan 2006].
Ponadto według badań jednym z najistotniejszych czynników warunkujących rozwój przedsiębiorczości jest dostęp do instrumentów finansowania działalności gospodarczej zarówno w trakcie jej zakładania, jak i prowadzenia. Jest to jeden z głównych
problemów w europejskim sektorze MŚP, zaraz po kwestii znalezienia klientów [Zbierowski, Węcławska, Tarnawa i in. 2012, s. 48].
Na uwagę zasługuje klasyfikacja uwarunkowań zawarta w raportach Global Entrepreneurship Monitor (GEM) poświęconych przedsiębiorczości w poszczególnych kra-
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jach, która obejmująca następujące kategorie [Zbierowski, Węcławska, Tarnawa i in.
2012, s. 44]:
1. Makroekonomiczne:
·· bezrobocie,
·· dochód per capita.
2. Instytucjonalne:
·· polityka rządu w zakresie wspierania przedsiębiorczości,
·· system podatkowy,
·· procedury administracyjne,
·· dostęp do finansowania,
·· system edukacji.
3. Kulturowe i społeczne:
·· społeczne postawy wobec przedsiębiorczości,
·· wizerunek przedsiębiorcy w społeczeństwie,
·· stosunek do kobiet przedsiębiorców,
·· poziom innowacyjności i kreatywności w społeczeństwie.
Należy podkreślić, że wymienione czynniki mogą się przyczyniać do rozwoju przedsiębiorczości zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Co więcej, elementy te
wzajemnie się przenikają. W kontekście podejmowania aktywności gospodarczej przez
kobiety szczególnie znaczące jest oddziaływanie czynników kulturowych [Siemieniak,
Łuczka 2016].
Mimo że zagadnienie przedsiębiorczości kobiet w światowej literaturze przedmiotu
nie jest nowe, ciągle jeszcze brakuje polskich opracowań na ten temat [por. Siemieniak,
Łuczka, 2016]. Celem artykułu jest scharakteryzowanie w oparciu o badania literatury
przedmiotu determinantów przedsiębiorczości oraz określenie znaczenia wybranych
w opinii potencjalnych właścicielek firm. Założeniem autorek artykułu jest także odniesienie się do przekonania, że kobiety ograniczają przedsiębiorczość w wyniku uwarunkowań społeczno-kulturowych, czyli ze względu na uwewnętrznione przeświadczenie
odnośnie do właściwych dla kobiet zachowań wynikających z roli społecznej.

Specyficzne determinanty przedsiębiorczości kobiet
Poza uniwersalnymi możemy wyróżnić czynniki w szczególny sposób warunkujące
przedsiębiorczości kobiet, których aktywność zawodowa różni się ze względu na duże
zaangażowanie w obowiązki rodzicielskie.
Jednym z kluczowych uwarunkowań przedsiębiorczości kobiet jest umiejętność godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym przede wszystkim z rolą matki. Z badań PARP wynika, iż brak obowiązków rodzinnych sprzyja decyzji o założeniu własnego
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przedsiębiorstwa. [Balcerzak-Paradowska 2011, s. 10]. Ci sami autorzy wskazują, że niekiedy jednak konieczność podołania obowiązkom rodzinnym może być stymulatorem
decyzji o założeniu własnej firmy. Do takiego podejścia może się przyczyniać kojarzenie
pracy na własny rachunek z elastycznością dysponowania czasem, która jest ważna dla
pełnienia funkcji matki [Shelton 2006].
Na przedsiębiorczość kobiet przede wszystkim wpływ mają [Balcerzak-Paradowska
2011, s. 10]:
·· wiek dzieci,
·· forma opieki nad dziećmi (dostęp do opieki w żłobkach, zakres opieki w przedszkolu),
·· model rodziny,
·· umiejętność organizowania zajęć zawodowych i rodzinnych,
·· charakter prowadzonej przez kobiety działalności (praca w domu vs wyjazdy służbowe),
·· brak uprawnień pracowników najemnych: urlop macierzyński, wychowawczy.
Ten ostatni czynnik może w znacznym stopniu hamować decyzje o założeniu własnej firmy przez kobiety. Jednym z udogodnień jest partnerski model rodziny oparty na
dzieleniu obowiązków domowych, w tym także opieki nad dzieckiem z partnerem [Shelton 2006].

Wybrane bariery przedsiębiorczości kobiet
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości kobiet należy rozpatrywać na tle ogólnych
barier przedsiębiorczości w gospodarce. W literaturze przedmiotu bardzo często wymienia się określone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pięć głównych barier:
prawną, ekonomiczną, zarządzania, edukacyjną oraz społeczną [Łuczka 2007].
Główne ograniczenia (nieróżnicujące kobiet i mężczyzn) w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej stanowią według badań empirycznych [Balcerzak-Paradowska 2011, s. 7]:
·· zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy,
·· problemy ze zdobywaniem nowych klientów,
·· skomplikowane formalności finansowe,
·· zbyt zawiłe procedury,
·· czasochłonne formalności dotyczące, m.in. wydawania pozwoleń bądź licencji,
·· zmienność prawa pracy,
·· utrudniony dostęp do kapitału (warunek wysokich zabezpieczeń, stawiany przez
banki).
W tabeli 1 przedstawiono opracowaną na podstawie badań empirycznych klasyfikację uniwersalnych oraz specyficznych dla kobiet barier przedsiębiorczości.
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Tabela 1. Bariery prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety – porównanie
Uniwersalne

Specyficzne

– ograniczony dostęp do kapitału
– wysokie koszty pracy
– skomplikowane procedury administracyjne

– tradycyjny podział obowiązków domowych
– posiadanie małych dzieci (do 7. roku życia)
– utrudniony dostęp do zinstytucjonalizowanych form
opieki nad małymi dziećmi

Źródło: [Siemieniak, Łuczka T. 2016, s. 41].

Kobiety, które powracają na rynek pracy po urodzeniu dzieci, rzadko podejmują własną działalność gospodarczą. Przyczyn tego upatruje się w dużej odpowiedzialności, jakiej wymaga taka działalność zawodowa, dodatkowych zobowiązaniach oraz znacznej
ilości czasu, której nie będą mogły poświęcić małemu dziecku [Auleytner 2007].
Barierą dużo częściej wskazywaną przez kobiety niż mężczyzn jest ograniczony dostęp do zinstytucjonalizowanej opieki nad dziećmi [Balcerzak-Paradowska 2011]. Istotnym czynnikiem pogarszającym pozycję kobiet prowadzących firmę jest obciążenie
obowiązkami opiekuńczymi, szczególnie względem małych dzieci.
Ponadto należy zwrócić uwagę na specyficzną sytuację przedsiębiorczyń samodzielnie wychowujących dzieci, które oprócz realnych problemów natury finansowej, przeciążenia obowiązkami zawodowymi i domowymi muszą walczyć ze szkodliwymi stereotypami. Ze względu na niską ściągalność alimentów w Polsce kobiety samodzielnie wychowujące dzieci są jedynymi żywicielami rodziny. Nie powinno to prowadzić do
stwierdzenia, że głównym źródłem ich dochodów powinny być różnego rodzaju dodatki i świadczenia z opieki społecznej. Sytuacja taka skutkuje biernością i niewykorzystaniem potencjału samodzielnych matek oraz tworzy negatywne wzorce dla ich dzieci.
Dużo korzystniejsze zarówno dla rodzin kobiet samotnie wychowujących dzieci, jak i całej gospodarki jest tworzenie prawnych i instytucjonalnych ram umożliwiających wsparcie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej [Rembiasz 2016].
Ponadto szczególnie istotny czynniki ograniczający przedsiębiorczość kobiet ma
charakter psychologiczny. Jest nim brak pewności siebie i wiary we własne możliwości.
O istnieniu zjawiska polegającego na niedocenianiu własnych zdolności świadczą klasyczne eksperymenty [Deaux, Emsweiler 1974; Stipek, Garliński 1991, cyt za: Aronson,
Wilson, Akert 2012, s. 357]. Wynika z nich, że dziewczęta swoje sukcesy i sukcesy innych
przedstawicielek płci żeńskiej przypisują szczęściu, chłopcy zaś zdolnościom. Kobiety,
które osiągają sukces, postrzegane są jako mniej zdolne i wkładające więcej wysiłku niż
ich koledzy, znajdujący się na podobnym szczeblu kariery [Feldman-Summers, Kieler
1974, cyt za: Aronson 2012, s. 357].
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Ocenia się, że rozwojowi przedsiębiorczości sprzyja dostępność i wzrost liczby instytucji otoczenia biznesu, takich jak parki naukowe i inkubatory przedsiębiorczości. W ostatnich latach zwiększyła się nie tylko liczba inkubatorów, ale także ich specjalizacja. Obecnie wyróżnia się inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, preinkubatory, akademickie inkubatory przedsiębiorczości [Bąkowski 2012].
Na nastawienie młodych ludzi do tworzenia własnego biznesu pozytywnie wpływa
przykład rodziców będących właścicielami przedsiębiorstw lub pomoc w prowadzeniu
rodzinnego przedsiębiorstwa. Około połowa postaw przedsiębiorczych „wynoszonych
jest z domu” (zależność pomiędzy zakładaniem własnego biznesu a działalnością rodziców wynosi 44%) [Siemieniak 2014]. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami empirycznymi K. Wacha [2015] doświadczenia przedsiębiorczości rodzinnej wpływają na większą
inicjatywę w podejmowaniu działań przedsiębiorczych wśród studentów.
Podstawowym problemem wielu kobiet jest pogodzenie działalności przedsiębiorczej i macierzyństwa. Ograniczeniu tej bariery służyć muszą odpowiednie rozwiązania
wspierające funkcje opiekuńcze rodziny. W roku 2013 zainicjowano projekt działań na
rzecz przedsiębiorczości i wspierania postaw przedsiębiorczych kobiet, którego celem
było umożliwienie kobietom godzenia życia prywatnego z zawodowym. Najważniejsze
zadania to [Działania rządu na rzecz przedsiębiorczości…, s. 7]:
·· promocja elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy (równoważny
czas pracy, system zadaniowy, ruchomy czas rozpoczynania i kończenia pracy, praca
w domu, telepraca),
·· godzenie pracy w niepełnym wymiarze czasowym z dostępem do świadczeń pracowniczych i szkoleń,
·· redukcja pozapłacowych kosztów pracy,
·· zachęcanie pracowników do zatrudniania kobiet w wieku rozrodczym (np. poprzez
ulgi podatkowe dla pracodawców) oraz ułatwianie kobietom powrotu na rynek pracy
po urlopie macierzyńskim i wychowawczym,
·· rozwój nowoczesnych usług opieki nad małym dzieckiem,
·· promocja przedsiębiorstw stwarzających dobre warunki pracy dla kobiet ciężarnych
i z małymi dziećmi.
W Polsce funkcjonuje szereg instytucji, których zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczości kobiet, zarówno matek małych dzieci, jak i kobiet w dojrzałym wieku. Należy
do nich na przykład istniejąca od 1991 r. Fundacja Centrum Promocji Kobiet, której podstawowym celem jest motywowanie kobiet do świadomego, pełnego i profesjonalnego
uczestniczenia w życiu zawodowym, społecznym i politycznym. Fundacja oferuje różnego rodzaju szkolenia i doradztwo, jest także partnerem projektów, które wspierają ko-
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biety w zakresie równouprawnienia w życiu społeczno-gospodarczym (http://www.promocjakobiet.pl).
Ponadto szczególną determinantą przedsiębiorczości kobiet jest motywacja rozumiana jako stan wewnętrznego napięcia, od którego zależą możliwości i kierunek aktywności podejmowanej przez jednostkę [Kuc, Moczydłowska 2009]. Motywy, które
prowadzą ludzi do działań przedsiębiorczych, można podzielić na pozytywne (pull factors) oraz negatywne (push factors), np. brak innej pracy. Zwykle te pozytywne prowadzą do lepszych rezultatów, mają bardziej stymulujący charakter i są związane z potrzebą bycia przedsiębiorcą. Jeśli powodem prowadzenia firmy pozostaje motywacja negatywna, zwykle firma jest nierozwojowa i zachowuje się na rynku biernie [Wasilczuk,
Daszkiewicz 2005]. Motywy wynikające z czynników pozytywnych (pull factors) to [Wasilczuk 2011, s. 111]:
·· potrzeba niezależności,
·· potrzeba samorealizacji,
·· skłonności przedsiębiorcze (przywództwo, wewnętrzne poczucie kontroli, skłonność do ryzyka),
·· podniesienie stopy życiowej,
·· poczucie misji (np. chęć udowodnienia równości pomiędzy kobietami i mężczyznami).
Motywy wynikające z czynników negatywnych (push factors) to z kolei:
·· konieczność dorobienia,
·· niezadowolenie z poprzedniej pracy,
·· trudności ze znalezieniem pracy,
·· poszukiwanie elastycznych form zatrudnienie ze względów rodzinnych.
Z opracowania J. Wasilczuk [2011] wynika, że kobiety nieznacznie częściej niż mężczyźni wskazują na motywy negatywne. Spośród pozytywnych powodów zakładania
przedsiębiorstwa kobiety częściej przejawiają chęć udowodnienia swojej wartości.
Z kolei badania K. Zięby wskazują, że kobiety o wiele częściej decydują się na założenie firmy, by zrealizować własne marzenia. Zdaniem autora taka motywacja może być
przyczyną niższej przeżywalności firm „kobiecych”, ponieważ jest świadectwem nadmiernego optymizmu, lekceważenia potencjalnych barier oraz bazuje na nierealistycznych założeniach [Zięba 2010, s. 460]. Czynnikiem motywującym, który nie różnicuje kobiet i mężczyzn, jest chęć poprawy sytuacji finansowej.
Można przypuszczać, że kobiety częściej bywają zmuszone do rozpoczynania pracy
na własny rachunek, podczas gdy mężczyźni będą bardziej skłonni do wykorzystywania
pojawiających się szans. Potwierdzają to badania PARP, które pokazują, że szczególnie
ważnym motywatorem przedsiębiorczości kobiet jest czynnik wypychania (push). Znaczy to, że kobiety częściej podejmują działalność gospodarczą z braku innej alternatywy, a nie by wykorzystać pojawiające się możliwości. Zgodnie z wynikami PARP, główne
czynniki motywujące przedsiębiorczynie to także [Balcerzak-Paradowska 2011]:
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·· dążenie do niezależności, samodzielności, spełnienia marzeń,
·· chęć polepszenia sytuacji materialnej,
·· chęć wykorzystania zdobytego doświadczenia,
·· złe doświadczenia w pracy najemnej,
·· chęć sprawnego godzenia obowiązków domowych z zawodowymi.
Najczęściej wymieniane determinanty demotywujące kobiety do zakładania przedsiębiorstw to z kolei:
·· brak funduszy,
·· zbyt duża biurokracja przy zakładaniu firmy,
·· strach przed porażką,
·· brak pomysłu na biznes,
·· trudności w łączeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych.
Z badań wielkopolskich kobiet z 2014 r. wynika, że właścicielki firm (kobiety przedsiębiorcze) i studentki (grupa potencjalna) nie różnią się znacząco w motywacji, która skłoniła lub potencjalnie skłoniłaby je do rozpoczęcia pracy na własny rachunek. Zauważyć
można jednak pewne różnice. Studentki najczęściej zachęca do podjęcia pracy we własnym przedsiębiorstwie dążenie do godnych zarobków. Tymczasem właścicielki motywowane są zwykle chęcią wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności. Ponadto studentki nieco rzadziej dostrzegają fakt zakładania firm jako odpowiedź na trudności ze
znalezieniem pracy [Siemieniak, Łuczka 2016 s. 84].
Należy podkreślić, że ze względu na indywidualne cechy kobiet przedsiębiorców nie
można traktować jako jednorodnej kategorii. Polityka wspierania powinna się rozpoczynać od diagnozy motywacji i innych właściwości kobiet, tak by tworzyć podstawę dla aktywności bardziej rentownej, innowacyjnej i opartej na pozytywnych motywach [Sarri,
Trihopoulou 2005].

Determinanty przedsiębiorczości kobiet – rezultaty badań
własnych
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Metodyka badań
Badaniem przeprowadzonym na początku 2017 roku objęto studentów trzech uczelni:
Politechniki Poznańskiej (kierunku: edukacja techniczno-informatyczna), Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu (kierunków: prawo w biznesie, logistyka oraz turystyka i rekreacja),
a także Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie (kierunku: ekonomia). Badana
grupa składała się zatem ze studentów kierunków zarówno ekonomicznych, jak i technicznych, które kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera. Badania zostały przeprowadzone metodą ilościową z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej. Celem badania było m.in.
określenie różnic w postawach przedsiębiorczych ze względu na płeć.
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Wyniki badań
W sumie uzyskano 166 wypełnionych kwestionariuszy. Większość badanych (68%) stanowiły kobiety. Ponadto 89% respondentów należało do grupy wiekowej w przedziale 18–25
lat. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to 42% stanowili mieszkańcy wsi, 19% mieszkańcy
dużych miast, a reszta jako miejsce zamieszkania podała miasta mniejsze (poniżej 200 tys.
mieszkańców). Większość respondentów (57%) studiowała na drugim roku studiów, kolejne 31% - na pierwszym, a pozostała grupa na trzecim, czwartym i piątym roku. Tylko 10%
z badanych miało wykształcenie wyższe, czyli był to ich kolejny kierunek studiów.
Postawy przedsiębiorcze są w istotny sposób związane z planami dotyczącymi prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Respondentów zapytano o ich aktualną sytuację zawodową i plany na przyszłość. Wyniki przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Aktualna sytuacjach zawodowa i plany na przyszłość w grupie badanych studentów
Sytuacja zawodowa:

Odpowiedzi w proc.
Kobiety
Mężczyźni

Nie pracuję zawodowo i nie chcę zakładać własnej firmy

4,5

13,0

Nie pracuję zawodowo, ale chcę założyć własną firmę

23,2

20,4

Nie pracuję zawodowo i jeszcze nie wiem, czy chcę założyć
firmę

32,2

24,1

Pracuję zawodowo, ale chcę założyć własną firmę

9,8

13,0

Pracuję zawodowo i jeszcze nie wiem, czy chcę założyć firmę

25,0

18,5

Prowadzę własną firmę i jestem właścicielem lub współwłaścicielem

5,3

11

Źródło: badania własne.

Z przedstawionego zestawiania odpowiedzi wynika, że 38,3% badanych studentek
oraz 44,4% studentów wykazywało aktywną postawę przedsiębiorczą. Wśród mężczyzn
uczestniczących w ankiecie było również dwa razy więcej osób już w czasie studiów prowadzących własną firmę. Jednocześnie więcej studentów niż studentek zdecydowanie
nie miało zamiaru rozpoczynania działalności gospodarczej. Dla porównania z innych badań przeprowadzanych cyklicznie w wielkopolskich uczelniach wynikało, że 50,1% studentek i 38,5% studentów pierwszego roku planuje założyć własną firmę, a 37,9% studentek i 47% studentów ma zamiar ją założyć w bliższej lub dalszej przyszłości. Młodsze
studentki wykazywały zatem większą skłonnością do aktywnej postawy przedsiębiorczej
niż ich koledzy. Potem proporcja ta uległa odwróceniu [Łuczka, Rembiasz 2016].
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W przeprowadzonym badaniu poproszono respondentów o wybór trzech najważniejszych według nich czynników, które ograniczają zamiar założenia własnej firmy lub
jej prowadzenia. Opinie badanych przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Bariery dotyczące założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w opinii badanych
Odpowiedzi w proc.

Czynniki ograniczające rozwój przedsiębiorczości

Kobiety

Mężczyźni

System podatkowy

58

63

Trudności w dostępie do źródeł finansowania

63

52

Brak pomysłu na „dobry biznes”

59

44

Mało czasu na życie prywatne

32

28

Brak wiedzy na temat prowadzenia firmy

41

46

Brak wsparcia ze strony polityki gospodarczej

33

39

Brak wsparcia ze strony rodziny

4

6

Źródło: badania własne.

Kobiety i mężczyźni w niewielkim stopniu różnią się pod względem udzielanych odpowiedzi. Trzy odpowiedzi najczęściej wymieniane przez respondentki to kolejno: trudności w dostępie do źródeł finansowania, system podatkowy oraz brak pomysłu na „dobry biznes”. Mężczyźni wskazują kolejno: system podatkowy, trudności w dostępie do
źródeł finansowania, brak wiedzy na temat prowadzenia firmy. Ankietowane kobiety
nieco częściej niż mężczyźni wskazywały na brak pomysłu na biznes. Dostrzegały one
również większe trudności w dostępie do źródeł finansowania.
Uczestnicy badań przeprowadzonych przez autorki artykułu wskazywali nie tylko
bariery, ale także na czynniki skłaniające do założenia własnej firmy lub jej prowadzenia (wybierając z listy trzy najważniejsze). Wyniki dotyczące określenia najistotniejszych
czynników pozytywnie wpływających na przedsiębiorczość studentów przestawiono
w tabeli 4.
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Tabela 4. Najważniejsze czynniki skłaniające do założenia i prowadzenia działalności
gospodarczej
Odpowiedzi w proc.
Motywatory przedsiębiorczości

Kobiety

Mężczyźni

Możliwość uzyskania wyższych dochodów

75

70

Możliwość realizowania swoich pasji

67

63

Niezależność („brak szefa”)

64

54

Możliwość łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi

42

33

Konieczność (brak możliwości zatrudnienia)

4

7

Możliwość korzystania ze wsparcia ze strony polityki
gospodarczej

4

4

Źródło: badania własne.

W większości badań dotyczących przedsiębiorczości za najistotniejszy czynnik skłaniający do prowadzania działalności gospodarczej uznaje się możliwość uzyskania wyższych dochodów. Taki sam wynik uzyskano w opisywanym badaniu. W badanej grupie
kobiety i mężczyźni wymieniają takie same trzy czynniki skłaniające do założenia własnej firmy. Są to:
1. możliwość uzyskania wyższych dochodów;
2. możliwość realizacji swoich pasji w pracy;
3. niezależność („brak szefa”).
Takie wyniki potwierdza charakterystyka wchodzącego właśnie na rynek pracy tzw.
„pokolenia Z”, do którego należała przeważająca część respondentów. Pokolenie to charakteryzuje się dużą mobilnością, indywidualizmem, kreatywnością, składa się z osób
ceniących samorozwój i niezależność. Ponadto kobiety zauważalnie częściej niż mężczyźni jako stymulator przedsiębiorczości wskazywały możliwość łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi, przy czym, dla porównania, aż 32% studentek za czynnik zniechęcający do założenia firmy uznało małą ilość czasu na życie prywatne.

Wnioski z badań
Przedstawione wyniki pozwalają wytyczyć kierunki dalszych badań. Mężczyźni wcześniej niż kobiety decydują się na zakładanie własnych przedsiębiorstw (już w trakcie studiów) i nieco częściej niż kobiety wykazują aktywną postawę przedsiębiorczą. Jednocześnie z większą częstotliwością zaprzeczają chęci prowadzenia własnej firmy. Można przy-
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puszczać, że mężczyźni w sposób bardziej zdecydowany dokonują wyborów przedsiębiorczych. Potwierdzać to mogą wyniki kolejnego etapu badań, zgodnie z którymi kobietom częściej brakuje pomysłu na „dobry biznes”, co świadczy – jak się wydaje – o braku wiary w słuszność podejmowanych decyzji. W każdym wypadku jako kluczową barierę przedsiębiorczości postrzegano kwestie finansowe, co może świadczyć o małej wiedzy na temat zewnętrznych źródeł finansowania i potwierdzać tendencje właścicieli MŚP
do opierania się na kapitale własnym. Ankietowane kobiety z nieco większą częstotliwością dostrzegały trudności w dostępie do źródeł finansowania.
Częstsze wskazywanie problemów z pomysłem na biznes oraz finansowych to ciekawy wynik w kontekście małego doświadczenia badanych studentek i stosunkowo rzadko deklarowanych intencji podjęcia działań przedsiębiorczych. Może to stanowić punkt
wyjścia do kolejnych badań. Jak wspominano, zawarte w literaturze przedmiotu dane
wskazują, że kobiety częściej opierają finansowanie swoich przedsiębiorstw na kapitale
własnym i doświadczają większych problemów w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę hipotezy, że to subiektywne postrzeganie ograniczeń w dostępie do finansowania jest przyczyną wspomnianej tendencji.

Zakończenie
Celem artykułu było scharakteryzowanie w oparciu o badania literatury przedmiotu determinantów przedsiębiorczości oraz określenie znaczenia wybranych w opinii potencjalnych właścicielek firm. Założeniem autorek artykułu było także odniesienie się do
przekonania, że kobiety ograniczają przedsiębiorczość w wyniku uwarunkowań społeczno-kulturowych, czyli ze względu na uwewnętrznione przeświadczenie odnośnie do
właściwych dla kobiet zachowań wynikających z roli społecznej.
We współczesnym społeczeństwie wzrasta znaczenie przedsiębiorczości kobiet.
W wypadku kobiecej przedsiębiorczości szczególne znaczenie mają – jak się wydaje –
oddziaływanie społeczno-kulturowe wyrażające się poziomem aprobaty dla kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą [Siemieniak 2015]. Tymczasem przytoczone
opinie studentów sugerują, że nie tyle sama rola kobiety, ile w szczególności rola matki
może być czynnikiem uruchamiającym oczekiwania społeczne.
Wyniki przeprowadzonych badań mają charakter wstępny, jednak pozwalają przypuszczać, że młode kobiety i młodzi mężczyźni nie różnią się w zakresie oceny ograniczeń przedsiębiorczości. Bariery takie mogą się pojawiać na późniejszych etapach życia i wynikać będą ze zróżnicowanego zaangażowania w obowiązki opiekuńcze. Wśród
osób młodych, zwłaszcza kobiet, korzystne byłoby rozpoczęcie prowadzenia własnego
przedsiębiorstwa przed założeniem rodziny.
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Wyzwaniem dla twórców polityki społecznej jest zatem podjęcie odpowiednich
działań na rzecz promocji przedsiębiorczości wśród osób poniżej 25. roku życia. Pomimo istnienia ukierunkowanych na to instytucji, jak np. akademickie inkubatory przedsiębiorczości czy preinkubatory, są one rzadko znane studentom i niewielu wykorzystuje tego rodzaju wsparcie. Możliwość realizacji trzech celów, jakimi są: dobre zarobki, realizacja pasji i niezależność, skłaniają młodych ludzi do podejmowania działań przedsiębiorczych. Ograniczają natomiast: trudności w dostępie do finansowania, system podatkowy, brak pomysłu lub brak wiedzy związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Działania twórców polityki na rzecz wspierania przedsiębiorczości powinny zatem propagować podejmowanie praktyk w zakresie przedsiębiorczości, tak by młodzi ludzie zyskiwali wiedzę, pewność siebie, rozwijali kreatywność i uczyli się konkretnych działań na rzecz
pozyskiwania wsparcia płynącego z instytucji otoczenia biznesu, także tych oferujących
pomoc finansową. Natomiast w oddziaływaniu na społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet istotne wydaje się przede wszystkim propagowanie partnerskiego modelu rodziny opartego na równym zaangażowaniu w obowiązki opiekuńcze kobiet i mężczyzn.
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Ścieżka kariery jako efektywne narzędzie
motywowania przyszłej kadry menedżerskiej sektora
gastronomii – przypadek rynku niemieckiego
Career as an Effective Tool to Motivate Future Managers in the
Catering Industry – Case of the German Market

Abstract: One of the important determinants in the process of competing entities in the
modern market economy is the quality of the accumulated human capital, defined measure
of the possibility of acquiring qualifications. Proposed in the “Career Management” interpretation of the notion of a career can differentiate career from two perspectives:
as an attribute of individuals but also as an attribute of the organization or profession.
In the first case, the interpretation of the term career authors refers only to its subjective side.
In the second case to the objective dimension. Featuring awareness of these limitations,
a career can be defined as a pattern of experiences referenced to the operating environment
of the unit, which to some extent determines the direction of its current existence. The aim
of the study is to show the essence of career opportunities as an effective tool in the process
of motivating future managers. On the basis of theoretical considerations, the article was
presented to the path of professional development of future managers on the example
of an international network of fast-food restaurants.
Key words: career path, managers, motivation, catering sector.
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Wstęp
Zarządzanie potencjałem pracowników oraz budowanie ich zaangażowania
to podstawowe zadania wpisane w misję zawodowej aktywności współczesnych menedżerów. Wspomniane powyżej działania stają się w obecnych realiach funkcjonowania
przedsiębiorstw czynnikiem koniecznym, ale niewystarczającym do uzyskania przewagi
konkurencyjnej z wykorzystaniem potencjału kadrowego. Coraz częściej podkreślana jest
istota skuteczności działań podejmowanych już na etapie procesu pozyskiwania przyszłej
kadry pracowniczej. Dopiero skupienie w strukturach organizacji pracowników z potencjałem rozwojowym daje podstawy do budowania indywidualnych programów rozwoju,
ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej utalentowanych o odpowiednich kompetencjach, które w przyszłości mogą pozwolić na objęcie stanowisk menedżerskich. Narzędziami, które w znaczący sposób są w stanie wspierać dany podmiot w tym zakresie,
są ścieżki kariery oraz rozwoju zawodowego poszczególnych członków organizacji.
Aby współczesne podmioty osiągały istotną skuteczność w procesach planowania ścieżek
karier, w pierwszej kolejności winny zidentyfikować wszystkie możliwe drogi przemieszczeń
poszczególnych pracowników zarówno pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w ramach konkretnego obszaru funkcyjnego, jak i również pomiędzy obszarami.Takie podejście
daje organizacji poczucie jasności prowadzonej strategii w obszarze funkcji personalnej,
a poszczególnym jej członkom jasny przekaz o realnej dostępności w określonym horyzoncie czasu do ścieżek rozwoju i kryteriach, jakie powinni spełnić, aby ich zawodowy
rozwój był możliwy. Zadaniem przełożonych jest również wskazanie potencjalnych metod podnoszenia ich kwalifikacji i kompetencji. Takie podejście zdecydowanie zwiększa
w nich poziom pracowniczej motywacji.

Zasady skutecznego motywowania w procesie kreowania
przyszłej kadry menedżerskiej
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Motywowanie do pracy postrzegane jest jako proces kierowniczy skupiający
się na celowym i świadomym oddziaływania na zachowania ludzi z uwzględnieniem środowiska pracy poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji celów ich działania
z jednoczesnym uwzględnieniem zasobów wiedzy, co powoduje konkretne postępowanie
dla osiągnięcia celu motywującego. M. Kabaj pisze, że motywowanie jest splotem wzajemnie
powiązanych czynników, które stymulują jednostkę do działania, podtrzymują to działanie
i nadają mu odpowiedni kierunek [Kabaj 1984, s. 46]. Natomiast J. Reykowski [1970, s.
190] podaje następującą definicję procesu motywacyjnego: „takie zjawiska, jak intencja,
zamiar, chęć, pragnienie, życzenie, zainteresowanie czymś mają jedną cechę wspólną –
oznaczają wystąpienie w człowieku tendencji kierunkowej, czyli gotowości zmierzania ku
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określonym celom […]”. Opracowanie skutecznego systemu motywacyjnego warunkuje
siłę napędową ludzkich zachowań i jest jednym z najbardziej istotnych czynników zwiększających efektywność pracy. Jak wskazuje S. Borkowska [2006, s. 317], efektywność pracy
determinowana jest przede wszystkim możliwościami i umiejętnościami pracownika, jego
zdolnościami, które powinny być wspierane odpowiednim poziomem motywacji, wolą
i chęcią działania. Zależność tę autorka przedstawia za pomocą poniższej formuły, w której czynnikiem „chcieć” określona jest motywacja:
(wiedzieć x móc x chcieć) » efektywność pracy
Wspomniana wyżej motywacja daje pracownikowi siłę do działania, wyznacza natężenie wytrwałości, jak również intensywność wysiłku, do jakiego jest zdolny, aby zrealizować wyznaczone przed nim cele [Dejnaka 2003, s. 133 i następne].
Procesy motywacyjne są podstawą aktywności człowieka. Silnie zmotywowana jednostka charakteryzuje się zasobem jasno sprecyzowanych celów oraz podejmowanych
działań zmierzających w kierunku ich realizacji. Taka sytuacja wydaje się być idealna
z punktu widzenia samodzielności jednostki w środowisku pracy, której efektem
jest spełnianie stawianych przed nią oczekiwań. Większość pracowników jednak potrzebuje motywowania z zewnątrz. Umiejętność motywowania jednostki na arenie zawodowej
świadczy o wysokich kwalifikacjach kadry zarządzającej oraz efektywnej polityce kadrowej wdrażanej z uwzględnieniem zasad skutecznego motywowania w celu podtrzymania motywu ich działań [Droździel 2004, s. 36]. Punktem wyjścia w budowaniu systemów
motywacyjnych we współczesnych podmiotach winna być diagnoza w szczególności potrzeb emocjonalnych ich członków, których poziom zaspokojenia bezpośrednio wpływa
na świadomość emocjonalną pracownika, a w konsekwencji na jego zachowanie w środowisku pracy [Nohria, Groysberg, Lee 2008, s. 106].
Konstruując systemy motywowania pracowników, musimy mieć świadomość,
że motywację charakteryzują dwie właściwości: kierunek, który łączy się z celami, do których
zmierza dana czynność człowieka, oraz natężenie definiowane przez siłę procesu motywacyjnego, wielkość motywu oraz jego intensywność. Poniżej autorka prezentuje zintegrowany model motywowania pracowników w środowisku ich zawodowej aktywności (rys. 1).
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Rysunek 1. Zintegrowany model motywowania do pracy
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Źródło: oryginalna koncepcja autorska.
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Determinanty kształtujące przestrzeń wewnątrzorganizacyjną i otoczenie zewnętrzne
wykazują dość istotne zróżnicowanie pod względem natężenia siły i czasu oddziaływania
na zachowania pracownika. Uwarunkowania wewnętrzne wykazują się większą stałością,
wolniej wpływają na zachowania jednostki, jednak ich wpływ jest trwalszy. Musimy mieć
świadomość, że i one ulegają pewnej transformacji, np. pod wpływem uwarunkowań wewnętrznych ewoluuje osobowość człowieka czy zmienia się jej hierarchia wartości. Podsumowując powyższe rozważania, nasuwa się pytanie: jakimi zatem zasadami winien
kierować się menedżer w procesie konstruowania innowacyjnych systemów motywowania wobec zarządzanej przez niego kadry pracowników? W opinii jednego z autorów innowacyjny system motywacyjny powinien uwzględniać cztery główne uwarunkowania
[Juchnowicz 2000, s. 79]:
·· różnicować sposoby inspirowania pracowników, co wiąże się z większym wykorzystaniem wewnętrznych mechanizmów motywacyjnych jednostki;
·· wypracować w pracownikach poczucie przynależności do organizacji, podążanie
w kierunku współwłasności podmiotu, a nie świadczenia pracy najemnej;
·· uwzględniać znaczenie indywidualnych aspiracji, celów czy hierarchii wartości
w dążeniu do zapewnienia zgodności z ogólnymi celami przedsiębiorstwa;
·· uwzględniać specyfikę jednostki w konstruowaniu narzędzi motywowania (cech
osobowych, systemu wartości czy dotychczasowych doświadczeń pracownika w zakresie motywowania).
Należy pamiętać, iż powyższe determinanty powinny wynikać przede wszystkim
ze strategii funkcjonowania organizacji, jej misji, wizji oraz ogólnych celów, a także
uwzględniać elementy otoczenia zewnętrznego jednostki, m.in. aktualną jakość rynku
pracy [Kozioł, Tyrańska 2006, s. 32].

Ścieżka kariery – istotnym narzędziem w procesie
motywacji
Termin kariera najczęściej interpretowany jest jako droga (z reguły) uporządkowanego
rozwoju, którą jednostka przechodzi w swoim zawodowym życiu. Nieco upraszczając znaczenie pojęcia kariera, możemy powiedzieć, że jest ona rozumiana jako awans, uznanie
w oczach innych, prestiż, sukces czy proces wspinania się po drabinie rozwoju zawodowego często utożsamiany z wysokim poziomem wynagrodzenia [Moczydłowska 2008,
s. 117]. Starając się osiągnąć pewien konsensus w zakresie omawianego pojęcia, biorąc
jednocześnie za podstawę różne definicje, zdaniem D.T. Halla [1976, pp. 1–3] termin kariera może być zaprezentowany w czterech podstawowych ujęciach:
1. Kariera jako zawód – interpretowana jako określona profesja, która dotyczy jasno sprecyzowanych ścieżek rozwoju, wytyczanych następstwem stanowisk,
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z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności, z góry jasno sprecyzowanymi wymogami
kolejnych stanowisk;
2. Kariera jako zaawansowanie – rozumiana jako eskalacja osiągnięć (wyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej, większa rozpiętość kierowania,
czy podejmowanie aktywności zawodowej w „lepszym” przedsiębiorstwie);
3. Kariera jako sekwencja prac danej jednostki – oznacza indywidualny przebieg następujących po sobie prac, będących atrybutem wyłącznie osób aktywnych zawodowo;
4. Kariera jako kolejność doświadczeń jednostki – w rozumieniu doświadczeń jako
wewnętrznych procesów jednostki, m.in. poziomu aspiracji, postrzegania siebie
czy postaw wobec pracy na przestrzeni zmieniających się ról.
Wobec powyższych rozumienie pojęcia kariera może oscylować zarówno w granicach
atrybutu jednostki, zawodu lub organizacji [Greenhaus, Callanan 1994, p. 5]. Perspektywa kariery staje się szansą spełnienia dla każdego pracownika, będąc źródłem satysfakcji
z realizacji swoich zamierzeń. Jak wskazuje A. Miś [2006, s 485], budowanie postaw tożsamości zawodowej opiera się głównie na „kompletowaniu” doświadczenia na arenie
zawodowej m.in. poprzez dojrzałość zawodową, planowanie rozwoju czy podejmowanie odpowiedzialności. Proces budowania ścieżek kariery w praktyce wydaje się procesem długotrwałym, którego efektywność z reguły jest uzależniona od stopnia zaangażowania i poziomu wiedzy specjalistów odpowiedzialnych w danej organizacji za rozwój pracowników. Dokonując planowania indywidualnych ścieżek karier przyszłej kadry menedżerskiej, ważne jest, aby organizacja podjęła w odpowiedniej kolejności następujące działania [Fryczyńska, Jabłońska-Wołoszyn 2008, s. 19; Moczydłowska 2008, s.
164 i następne]:
·· dokonała identyfikacji zapotrzebowania organizacji na kandydatów na menedżerów
z wewnętrznych struktur podmiotu z uwzględnieniem odpowiedniego horyzontu
czasu;
·· przeprowadzała bieżącą diagnozę posiadanych przez pracowników kompetencji,
aby dokonać selekcji tej grupy pracowników, którzy będą spełniać uwarunkowania
do osiągnięcia awansu pionowego;
·· podejmowała bieżącą komunikację z pracownikami, która dotyczy przede wszystkim
perspektyw ich zawodowego rozwoju, ujawnienia przez nich potrzeb i aspiracji wobec
przyszłych stanowisk oraz określenia poziomu ich realnego zaangażowania w obecny
i przyszły zakres pełnionych przez nich obowiązków;
·· na podstawie prowadzonego dialogu ustaliła wspólnotę interesów na płaszczyźnie
pracodawca – pracownik;
·· systematycznie prowadziła ocenę pracy poszczególnych pracowników, wspólnie omawiała ich sukcesy i porażki, a także wskazywała potencjalnemu kandydatowi
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na menedżera, w jaki sposób może zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie awansu pionowego;
·· dokonała zmiany stanowisk po spełnieniu określonych uwarunkowań, zgodnie
z zaplanowaną wcześniej indywidualną ścieżką kariery.
Jednym z najważniejszych efektów prowadzenia przez współczesne organizacje indywidualnych ścieżek kariery jest znaczący wzrost poziomu motywacji wśród
pracowników, którzy mając świadomość jasno określonych celów w czasie trwania
ich zawodowej kariery, śmielej podejmują się ich realizacji [Szymańska, Wolski].

Ścieżka kariery jako efektywne narzędzie motywowania
przyszłej kadry menedżerskiej sektora gastronomii –
studium przypadku
W obszarze poruszanej problematyki autorka na początku 2016 roku przeprowadziła badania empiryczne. Przedmiotem badań była jedna z międzynarodowych sieci fast food posiadająca ponad 30 tysięcy obiektów na całym świecie, zatrudniając ponad 400 tysięcy pracowników, z deklarowaną prognozą wzrostu zatrudnienia do końca 2017 roku o kolejnych 10 tysięcy osób. Przedsiębiorstwo na potrzeby prowadzonych badań, identyfikując swoje mocne strony w zakresie prowadzonej aktualnie polityki kadrowej, podkreślało w szczególności młodą i wysoce wykształconą kadrę menedżerską, zdolną do szybkiego dostosowywania się do zmieniających uwarunkowań lokalnych, wysoką jakość programów szkoleniowych, które stwarzają realne warunki do
osiągnięcia szybkiego awansu pionowego, efektywne systemy motywacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Celem przeprowadzonych badań empirycznych była diagnoza działań podejmowanych w obszarze budowania ścieżek kariery jako efektywnego narzędzia motywowania przyszłej kadry menedżerskiej oraz zaproponowania rekomendacji w zakresie poruszanej problematyki. Badania cechował
diagnostyczno-ekspercki charakter, którego podstawą były trzy etapy: studium aktualnej literatury przedmiotu w zakresie poruszanej problematyki, diagnoza stanu istniejącego (analiza dokumentacji wewnętrznej, wywiady) oraz przygotowanie raportu wraz
z rekomendacją. Wywiad został przeprowadzony w Niemczech w jednej z restauracji
w Berlinie z obecną kadrą zarządzającą. W procesie identyfikacji aktualnej polityki
w zakresie zarządzania karierą autorka wyróżniła następujące elementy, które w opinii
badanego podmiotu są istotne w praktyce identyfikacji planu sukcesji oraz definiowania
ścieżki kariery przyszłej kadry menedżerskiej. Powyższe ograniczenie było podyktowane
aktualnie poruszaną tematyką rozważań autorki skupiającej się tylko na drodze rozwoju
zawodowego przyszłych menedżerów. Są to:
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1. Matryca stanowisk pracy menedżera restauracji;
2. Matryca preferencji i oczekiwań w zakresie kompetencji twardych i miękkich
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przyszłej kadry menedżerskiej;
3. Program rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej;
4. Test kompetencji;
5. Zidentyfikowanie grupy pracowników z potencjałem rozwojowym na stanowisko menedżera restauracji;
6. Formy oceny indywidualnej;
7. Metody rozwoju przyszłej kadry menedżerskiej – programy szkoleniowe;
8. Mapa ścieżki kariery (karta awansu i rozwoju na stanowisko menedżera).
Badany podmiot posiada szczegółowo opracowaną macierz stanowisk pracy przyszłej kadry menedżerskiej restauracji w układzie hierarchicznym. Na ścieżkę kariery menedżera restauracji składa się pięć szczebli w drabinie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Pierwszym stanowiskiem pracy osoby zaraz po pozytywnym zakończeniu
procesu rekrutacji w przedsiębiorstwie jest stanowisko pracownika restauracji, kolejne
to instruktor, asystent kierownika restauracji, kierownik restauracji oraz menedżer.
W obszarze tworzenia matrycy preferencji i oczekiwań w zakresie kompetencji twardych i miękkich przedsiębiorstwo posiada rozbudowane listy dotyczące preferencji
i oczekiwań wobec przyszłych pracowników kadry zarządzającej. W ramach poszczególnych stanowisk podmiot skonstruował listy precyzujące zakres wiedzy, umiejętności oraz poziom doświadczenia umożliwiający obejmowanie konkretnych stanowisk. Jak
podkreśla kadra zarządzająca analizowanym przedsiębiorstwem, świadomość oczekiwań w stosunku do rekrutowanych pracowników jest czynnikiem, który w znacznym
stopniu może zwiększyć efektywność procesu rekrutacji. Już na wstępie podmiot jest
w stanie pozyskać do swoich struktur osobę, która stanowi obiecujący „materiał” na
menedżera jednostki. Wśród czynników w zakresie kompetencji twardych wymieniano
ukończone studia wyższe na kierunkach menedżerskich, ukończone kursy, znajomość
języków obcych ze szczególną preferencją języka angielskiego i niemieckiego, posiadane certyfikaty językowe, umiejętności techniczne, kompetencje IT, umiejętności zawodowe z zakresu technologii żywienia, prawo jazdy kat. B. Dodatkowym atutem w procesie rekrutacji były posiadane przez pracownika referencje oraz doświadczenie branżowe. Wśród pożądanych kompetencji miękkich wymieniano najczęściej: otwartość, komunikatywność, charyzmę, wysoki poziom ambicji, empatię, brak oporów przed zmianami, odporność na stres czy cechy przywódcze. Matryca kompetencji jest ściśle powiązana z matrycą stanowiska pracy, ponieważ ukazuje zależności między poziomem poszczególnych szczebli struktury organizacyjnej. Rekrutacja w analizowanym podmiocie
postrzegana jest jako jeden z najistotniejszych elementów procesu budowania ścieżki kariery menedżera. Za proces rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej odpowiedzialny
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jest kierownik danego oddziału. W ramach prowadzenia rekrutacji zewnętrznej wyselekcjonowano specjalną zakładkę w ramach prowadzonej strony internetowej, na której każdy potencjalny zainteresowany może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikowania. Proces rekrutacji zewnętrznej przebiega według następujących kroków:
·· kontakt kandydata z wybraną restauracją w celu potwierdzenia wolnych etatów,
·· ustalenie terminu spotkania z kierownikiem po uzyskaniu informacji o wolnym stanowisku,
·· wypełnienie formularza dostępnego na stronie,
·· dostarczenie wypełnionego i wydrukowanego formularza na rozmowę
z kierownikiem,
·· przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich po uzyskaniu zgody
na zatrudnienie,
·· kompletowanie niezbędnych dokumentów warunkujących podpisanie umowy
o pracę,
·· podpisanie umowy o pracę.
Rekrutacji na stanowisko menedżera dokonuje się również z wykorzystaniem rekrutacji wewnętrznej, która jest wynikiem wcześniej opracowanej ścieżki kariery. Taka forma pozyskiwania kadry menedżerskiej jest najczęściej praktykowaną formą rekrutacji
w analizowanym podmiocie.
Jak wskazano, karierę zawodową można zacząć od razu od poziomu menedżerskiego. W większości miast w poszczególnych krajach średnio dwa, trzy razy
w roku w zależności od potrzeb kadrowych organizowany jest proces rekrutacji
na stanowisko menedżera praktykanta, gdzie po kilkumiesięcznym okresie próbnym
pracownik ma szansę objąć jedno ze stanowisk zarządzających. Test kompetencyjny stanowi materiał weryfikujący kompetencje i umiejętności niezbędne do objęcia stanowisk
kierowniczych i jest ściśle powiązany z matrycą preferencji i oczekiwań w zakresie kompetencji twardych i miękkich przyszłej kadry menedżerskiej. Test składa się z siedmiu
części, które identyfikują siedem kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych
do skutecznego sprawowania funkcji menedżera. Zarządzający podmiotem ujawnili
tylko pięć obszarów, pozostałe dwa uznali za zakres informacji niejawnych, mogących
w przyszłości zakłócić efektywność prowadzonych w tym zakresie analiz. We wskazanych obszarach znalazły się zagadnienia oceniające: inteligencję emocjonalną, zdolności adaptacyjne, umiejętność pracy pod presją, zdolności wnioskowania oraz kompetencje interpersonalne. Określenie grupy pracowników charakteryzujących się potencjałem
rozwojowym następuje w oparciu o uzyskane wyniki z przeprowadzanego testu kompetencyjnego. Wśród wyselekcjonowanych jednostek znajdują się pracownicy zdaniem
zespołu oceniającego najlepiej rokujący na przyszłość. Testy kompetencyjne prowadzi
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się zarówno podczas rekrutacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej tylko na stanowiska menedżerskie. W analizowanym podmiocie za ocenę pracowników odpowiedzialny jest
przełożony danego pracownika i to on dokonuje jej oceny w oparciu o jasno określone
kryteria, które stanowią jednolity system ocen pracowniczych obowiązujący we wszystkich oddziałach restauracji na całym świecie. Częstotliwość ocen cząstkowych odbywa
się cztery razy w roku, w czasie których przełożony indywidualnie z każdym pracownikiem omawia wszystkie aspekty jego pracy związane m.in. z bieżącą realizacją powierzonych mu funkcji, poczynionych postępów w zakresie obowiązujących aktualnie
standardów czy efektywnością funkcjonowania jednostki w zespole. Cząstkowe oceny
mają strategiczny wpływ przy ocenie końcowej, która odbywa się pod koniec każdego
roku kalendarzowego i jest podstawą decyzji dotyczących m.in. potencjalnego awansu.
W każdym podmiocie funkcjonuje zespół ds. szkoleń, który w procesie ciągłej obserwacji definiuje potrzeby szkoleniowe jednostki. Jak wskazali zarządzający analizowanym
podmiotem, polityka szkoleń ma strategiczne znaczenie w budowaniu ścieżek, szczególnie przyszłej kadry menedżerskiej. W ramach metod rozwoju pracownika podmiot
stosuje m.in. instruktarz wewnętrzny dot. zasad funkcjonowania całego podmiotu, szkolenia związane z wykonywaniem obowiązków na konkretnym stanowisku z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych zintegrowanych we wszystkich krajach europejskich.
Dla pracowników, wobec których istnieje w danym horyzoncie czasu realna wizja awansu pionowego, organizowany jest kilkuetapowy proces szkoleń operacyjnych, który
umożliwia poznanie nowoczesnych metod zarządzania czy specyfiki prowadzenia podmiotów sektora gastronomii. Proces ten składa się z kilku kursów szkoleniowych: SMC
(Store Management Practices), EMP (Effective Management Practices), RLP ( Restaurant
Leadership Practices), BLP ( Business Leadership Practices). Pierwsze trzy szkolenia mają
wymiar krajowy, czwarty rodzaj szkolenia jest szkoleniem międzynarodowym. Ostatnim
elementem zidentyfikowanym w analizowanym podmiocie w zakresie budowania ścieżek karier jest karta awansu i rozwoju z uwzględnieniem poszczególnych stanowisk. Karta zawiera informacje dotyczące: nazwy działu, nazwy stanowiska, wymogów awansu
na stanowisko (spoza przedsiębiorstwa oraz w obszarze przedsiębiorstwa), wymogów
awansu ze stanowiska (w obszarze przedsiębiorstwa) oraz potencjalnych źródeł rozwoju zawodowego.

Rekomendacje
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Opracowywanie efektywnych w praktyce ścieżek karier jest zadaniem trudnym
i wymagającym zaangażowania czasowego i merytorycznego ze strony zarządzających, popartego skutecznym procesem komunikacji. Jednak zadania tego warto się podjąć z uwagi
na możliwość takiego zaprojektowania środowiska pracy, w którym interesy jednostki
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(przede wszystkim jej zawodowe aspiracje) przełożą się na interesy podmiotu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Wizja awansu i zakres jasno wyznaczonych celów w granicach aktualnej struktury organizacyjnej stwarzają realne możliwości ekspansji posiadanych w organizacji talentów oraz zmniejszają współczynnik fluktuacji personelu. Na podstawie przeprowadzonego studium przypadku autorka poniżej
prezentuje podstawowe kroki w kreowaniu ścieżek kariery przyszłej kadry menedżerskiej, które mogą być inspiracją dla wszystkich podmiotów sektora usług gastronomicznych (rys. 2).
Rysunek 2. Podstawowe kroki kreowania ścieżek kariery przyszłej kadry menedżerskiej

Źródło: oryginalna koncepcja autorska.

Jak możemy dostrzec z powyższego schematu, podstawą efektywnego kreowania
ścieżek przyszłej kadry menedżerskiej jest stworzenie efektywnego systemu polityki kadrowej w organizacji, który pozwoli już na etapie planowania zasobów ludzkich, a potem
w procesie rekrutacji pozyskać odpowiednich pracowników, posiadających zakres konkretnych kompetencji stwarzających realne podstawy do kreowania przyszłych przy375
wódców danej organizacji. Kolejnym krokiem powinny być działania zmierzające do
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umożliwienia poszczególnym pracownikom ich rozwoju. Proces kształcenia jest działaniem zorientowanym na konkretny zasób wiedzy oraz rozwijanie kompetencji przyszłej kadry menedżerskiej. Daje pracownikowi możliwość zdobywania nowych zasobów wiedzy lub poszerzanie już posiadanych, uwalnia pokłady kreatywności, a tym samym przyczynia się do ekspansji wymiaru kompetencyjności każdego z nich. Podstawą tych działań w dalszej kolejności zdaniem autorki jest wytworzenie odpowiedniego klimatu organizacyjnego, zorientowanego na rozwój przyszłej kadry menedżerskiej. Odpowiednio rozpropagowana kultura pracy pełni ogromną rolę w procesie ciągłego doskonalenia. W praktyce funkcjonowania niektórych pomiotów możemy zaobserwować, że w przypadku, gdy brak jest odpowiedniej stymulacji pracownika z wewnątrz organizacji, nawet najbardziej zaawansowany program szkoleniowy nie przyniesie wymiernych efektów, jeśli samo przedsiębiorstwo nie będzie sprzyjało kreatywnemu myśleniu i w którym pracownicy nie będą mogli w stu procentach wykorzystać zdobytego potencjału w wymiarze praktycznym. Należy pamiętać, iż przestrzeń aktywności zawodowej poszczególnych pracowników ma strategiczne znaczenie dla jego funkcjonowania i dalszej ewolucji między poszczególnymi szczeblami drabiny awansu. Opracowywanie odpowiedniej polityki rozwoju ścieżek kariery zawodowej przyszłej kadry menedżerskiej to kolejny dość istotny krok, który obecne kierownictwo winno w swej strategii uwzględnić, aby stworzyć realne przesłanki do procesu pozytywnej ewolucji swoich pracowników. Ścieżki karier są narzędziem służącym
prowadzeniu planu rozwoju pracowników, który jest realizowany przez przełożonych,
jak i nich samych. Odpowiednio określona i wdrażana polityka rozwoju pracownika
ma w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia jego umiejętności i wiedzy, a co za tym
idzie jego potencjału. Plan rozwoju ma na celu nakreślenie sekwencji stanowisk, które
poszczególni pracownicy mają realne szanse objąć, z uwzględnieniem jasno sprecyzowanego horyzontu czasu po spełnieniu określonych kryteriów. Aby proces współpracy cechował się dość znaczną efektywnością, konieczne staje się uwzględnienie prowadzenia dialogu pomiędzy zainteresowanym stronami, czyli spełnienie ostatniego kroku
w zaproponowanym powyżej przez autorkę modelu. Jak wskazuje I. Aronowska [2016, s.
62], skuteczny menedżer poprzez swoje bieżące działania pobudza do inwencji twórczej
swoich pracowników, ale także utrzymuje system współpracy. Trudno wyobrazić sobie,
iż atmosfera sprzyjająca pracowniczej ekspansji będzie możliwa bez skutecznej komunikacji z przełożonym. Autorka ma tu na myśli przede wszystkim stały kontakt przełożonego z podwładnym, np. w formie cyklicznych spotkań, podczas których omawiane
są bieżące efekty w zakresie opracowanego planu rozwoju pracownika i podnoszone
przyszłe kwestie w tym zakresie.
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Ścieżka kariery jako efektywne narzędzie motywowania przyszłej kadry menedżerskiej
sektora gastronomii – przypadek rynku niemieckiego

Podsumowanie
Zarządzanie zasobami ludzkimi to obecnie jeden z najistotniejszych aspektów funkcjonowania podmiotów w każdej branży, jednak najwyraźniej widać to w sektorach
usługowych, takich jak branża gastronomiczna, gdzie personel ma istotny wpływ
na to, co klient otrzymuje w procesie świadczenia usług. Wobec powyższych rozważań
na płaszczyźnie teoretyczno-praktycznej możemy wnioskować, iż sukces współczesnych
podmiotów sektora gastronomii determinowany będzie przede wszystkim efektywnością prowadzonej polityki w obszarze pozyskiwania pracowników, ich szkolenia oraz realnych możliwości rozwoju zawodowego jednostki. Rynkowy sukces, wynikający z osiągnięcia przez daną organizację odpowiedniej pozycji konkurencyjnej, wymaga przede
wszystkim odpowiedniego zaplanowania ścieżek rozwoju zawodowego poprzez nieustanne tworzenie warunków sprzyjających kreatywności i innowacyjności pracowników. Stymulowanie kreatywności i innowacyjności w perspektywie aktywności zawodowej jednostki staje się często jądrem zarządzania kapitałem ludzkim [Oleksyn 2006, s. 58
i następne].
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Abstract: The main goal of this article is to present psychological and sociological theories
of entrepreneurship. The first part, characterizes the most important theories of psychology, which analyze entrepreneurship as a attitudes and behaviors of people willing to new
challenges. The second part analysis of the entrepreneurial nature in the context of sociological theory.
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Wstęp
Współczesna przedsiębiorczość w dyskursie badawczym odnosi się m.in. do procesu
przedsiębiorczego, który związany jest z dostrzeżeniem i wykorzystaniem przez jednostkę tzw. szans przedsiębiorczych. W takim ujęciu istota przedsiębiorczości coraz częściej
analizowana jest przez pryzmat zachowań i kompetencji przedsiębiorczych, procesów
myślowych jednostki czy też jej emocji, motywacji, wartości, przekonań, które warunkują
procesy emergencji i kreacji nowej rzeczywistości [Kurczewska 2013, s. 8; Rachwał, Wach,
2016, ss. 405–415]. Tym samym w prowadzonych badaniach nad przedsiębiorczością naukowcy koncentrują się m.in. wokół jednostki, jej wytworów twórczości. Jednocześnie
podkreślają ważność oddziaływania determinant socjologiczno-psychologicznych na
proces urzeczywistnienia przez jednostkę szans przedsiębiorczych.
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Te właściwości zdeterminowały główny cel opracowania, którym jest analiza teorii
psychologiczno-socjologicznych wyjaśniających kształtowanie się zachowań i postaw
przedsiębiorczych jednostki. W pierwszej części artykułu zostaną przedstawione istotne
teorie psychologii, w drugiej zaś koncepcje socjologiczne.
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W nauce o psychologii przedsiębiorczość definiowana jest najczęściej jako określona
postawa czy też zachowanie człowieka skłonnego do podejmowania nowych wyzwań,
ulepszania oraz kreowania nowej rzeczywistości [Majkut 2014, ss.125–166; Pawlak 2015,
ss. 399–408]. Taki sposób ujmowania przedsiębiorczości oparty jest przede wszystkim na
właściwościach jednostki, a w szczególności na:
·· potrzebie osiągnięcia motywacji,
·· wewnętrznym usposobieniu kontroli,
·· zdolności jednostki do ponoszenia ryzyka,
·· cechach osobowościowych istoty ludzkiej [Kautonen, Gelderen, Fink 2015, ss. 655–674].
Jedne z pierwszych psychologicznych badań z zakresu przedsiębiorczości zapoczątkowane zostały w drugiej połowie XX w. przez D. McClellanda oraz J.W. Atkinsona i N. Feathera. Naukowcy swoją pracę skoncentrowali na wyjaśnieniu motywacji społeczeństwa
oraz motywacji jednostki do osiągnięcia jak najlepszego rezultatu działania [McClelland
1987, s.132; Atkinson, Feather 1966, ss. 10–16; Tyszka 2004].
McClelland analizował motywację w skali makropsychologicznej. Wyróżnił czynniki,
dzięki którym dana społeczność osiąga najwyższy poziom motywacji, tj.: odpowiedzialność za przyszłe efekty, jawność rezultatów działania oraz realność podejmowanych
działań. Na podstawie przeprowadzonych badań stworzył tezę, dowodząc, że rozwój
ekonomiczny kraju uwarunkowany jest motywacją do osiągnięcia sukcesu przez społeczeństwo. Twierdził, że im większe nasilenie owej cechy wśród osób przedsiębiorczych,
tym szybsze tempo wzrostu gospodarczego kraju.
Atkinson i Feather – w przeciwieństwie do McClellanda – badali motywację w skali mikropsychologicznej. Analizowali przedsiębiorczą jednostkę pod kątem jej predyspozycji osobowych, umiejętności i możliwości osiągnięcia sukcesu oraz indywidualnego
postrzegania szans realizacji poszczególnych zadań [Cacciotti, Hayton 2015, ss. 165–190].
Na podstawie badań stworzyli funkcję motywacji, wyrażając jej wartość poprzez zależności między motywem, oczekiwaniem sukcesu oraz impulsem do działania [Atkinson,
Feather 1966, s. 13]. Zdaniem psychologów przedsiębiorcze działanie jednostki uzależnione było najbardziej od prawdopodobieństwa sukcesu – im mniejszy poziom możliwości realizacji korzyści, tym większy poziom motywacji jednostki do działania. Zależność ta wynikała przede wszystkim z indywidualizmu jednostki, który skłaniał ją do po-
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dejmowania niepowtarzalnych i oryginalnych przedsięwzięć charakteryzujących się niskim oczekiwaniem sukcesu.
Inną teorią w nurcie psychologii, wyjaśniającą uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych, jest teoria umiejscowienia poczucia kontroli stworzona przez J.B. Rottera [Bagheri, Yarjanli, Mowlanapour, Mahdinasab 2016, ss. 677–693; Rotter 1996, s. 32]. Badacz
analizował przyczyny sukcesów i porażek oddziałujących na przedsiębiorcze zachowanie jednostki. Bazując na dwóch rodzajach poczucia kontroli, tj. właściwościach poznawczych danej jednostki oraz cechach osobowościowych [Najmiec, Milczarek 2003, s. 6],
wyróżnił dwie grupy ludzi przedsiębiorczych: jednostki odznaczające się wewnętrznym
oraz zewnętrznym poczuciem kontroli. Do pierwszej z nich zaliczył te jednostki, których
źródła zachowań przedsiębiorczych były odzwierciedlone we własnym postępowaniu.
Do drugiej te osoby, które naśladowały zachowania przedsiębiorcze innych jednostek.
W kontekście rozważań należy także mieć na uwadze teorie, które związane są
z umiejętnościami i zdolnościami jednostki do ponoszenia ryzyka. Według psychologów jednostki przedsiębiorcze odznaczają się większą niż pozostali kreatywnością, motywacją do działania, pewnością zachowań, odpowiedzialnością za skutki swoich przedsięwzięć, a także świadomością odniesienia sukcesu i porażki [Audretsch, Obschonka,
Gosling, Potter 2016, ss. 1–17]. Ponadto, dzięki wewnętrznemu umiejscowieniu poczucia kontroli, podejmują przedsięwzięcia charakteryzujące się wyższym poziomem heurystyki. W tym kontekście psycholodzy wyróżnili trzy rodzaje heurystyki: heurystykę reprezentatywności, heurystykę dostępności i heurystykę kotwiczenia [Audretsch, Obschonka, Gosling, Potter 2016, ss. 1–17]. Pierwsza z nich odnosi się do obserwacji danej sytuacji i formułowania opinii przez jednostkę przedsiębiorczą bez wykorzystywania zewnętrznej informacji. Druga skupia się na ocenie najbardziej wyrazistych i ekspresyjnych zdarzeń. Ostatnia oparta jest na wpływie otrzymanych informacji w początkowej fazie działania jednostki przedsiębiorczej. Posiadanie owych umiejętności, zdaniem
psychologów, wyróżnia jednostki przedsiębiorcze spośród pozostałej części decydentów, gdyż stają się one bardziej odpowiedzialne za dokonywane wybory. Ponadto uczą
się na własnych doświadczeniach, zdobywając informacje i wiedzę o prawdopodobieństwie realizacji danego zadania. Zapewnia im to w warunkach ryzyka, osiągnięcie sukcesu i satysfakcji z realizacji zadań.
W psychologii istota przedsiębiorczości analizowana jest także na gruncie koncepcji
transgresji J. Kozieleckiego oraz samorealizacji C. Rogersa i A. Maslowa [Strykowska 2012,
s. 52]. Pierwsza teoria analizuje zachowania człowieka przedsiębiorczego przez pryzmat
przekraczania przez niego dotychczasowych swoich osiągnięć i doświadczeń. Tym samym w procesie działań transgresyjnych jednostka przedsiębiorcza, asymilując nowe
wartości, tworzy dla samej siebie nowy plan funkcjonowania w otoczeniu. W celu realizacji zamierzeń musi rozpoznać i wykorzystać własne cechy osobowości, które w powią-
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zaniu z przetworzeniem bodźców płynących z otoczenia zewnętrznego warunkują osiągnięcie przez nią satysfakcji. W procesie tym istotną rolę przypisuje się wiedzy jednostki, jej inteligencji, odwadze, odporności na stres oraz wytrwałości.
Druga z wymienionych teorii określa zachowania przedsiębiorcze jako najwyższą
formę spełnienia tendencji samoaktualizacyjnej, odzwierciedlonej w dążeniu człowieka
do wykorzystania w pełni posiadanych możliwości [Carland, Carland 2015, ss. 1–14]. Jednocześnie działania człowieka przedsiębiorczego ukierunkowane są na podejmowanie
właściwych zadań, dzięki którym jednostka osiąga spełnienie.
Przedsiębiorczość w ujęciu psychologicznym może być również rozumiana w węższym znaczeniu – jako specyficzna cecha osobowości danej jednostki, która warunkuje
i wyznacza jej kierunki działania. W tym względzie J.A. Timmons wyróżnił sześć fundamentalnych właściwości osoby przedsiębiorczej:
·· dynamizm działaniowy,
·· zdolność przewodzenia,
·· umiejętność dostrzegania szans,
·· umiejętność działania w warunkach ryzyka i niepewności,
·· kreatywność, samodzielność i zdolność przystosowania jednostki do warunków,
·· wewnętrzną motywację [Carland, Carland 2015, ss. 1–20].
Pierwsza cecha charakteryzuje przedsiębiorcę jako aktywnie działającą jednostkę wykazującą się inicjatywą, poszukującą nowych rozwiązań w sposobach usprawniania metod lub procesów. Obok niej bardzo ważne jest posiadanie przez przedsiębiorczego człowieka zdolności przewodzenia i współpracy z innymi ludźmi. Kolejną właściwością, którą wyróżnił Timmons, jest umiejętność dostrzegania szans. Odzwierciedlona jest w nieustannym poszukiwaniu przez jednostkę nowych możliwości w otoczeniu
w celu zmiany obecnej sytuacji na lepszą. Ponadto według Timmonsa istotna jest również zdolność człowieka do działania, a w szczególności do przezwyciężania ryzyka i niepewności, które wiążą się z każdą aktywnością jednostki. Ważna jest także adaptacja do
zmieniającego się środowiska i otoczenia. Ostatnia z analizowanych cech – wewnętrzna motywacja – niezbędna jest przedsiębiorcy do ustawicznego i skutecznego działania w celu osiągnięcia korzyści.
Inną typologię cech zaproponował M.K. de Vries, który twierdził, że człowiek przedsiębiorczy jest z jednej strony jednostką mającą zdolność inspirowania innych do działania przedsiębiorczego, a z drugiej strony nie uznaje ograniczeń wynikających z istniejących struktur w organizacji [Kolb, Wagner 2015, ss. 387–408]. Jednocześnie jest osobą asertywną, która wykorzystuje szanse istniejące w otoczeniu. Ponadto odznacza się
skłonnością do podejmowania ryzyka związanego z wdrażaniem w życie własnych idei
i pomysłów, a także charakteryzuje się dużą aktywnością proprzedsiębiorczą [EspírituOlmos, Sastre-Castillo 2015, ss. 1595–1598].
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Odmienne cechy przedsiębiorczych wyróżnił T. Costa, który analizował zachowania
przedsiębiorcze człowieka przez pryzmat następujących właściwości jednostki:
1. ekstrawersyjność,
2. neurotyczność,
3. zgodność,
4. skrupulatność,
5. otwartość na doświadczenia [Leutner, Ahmetoglu, Akhtar, Chamorro-Premuzic
2014, ss. 58–63; Costa, McCrae 1992, s. 655].
Pierwszy cecha charakteryzuje osoby, które odznaczają się optymizmem i łatwością
nawiązywania kontaktów. Druga analizuje jednostki wykazujące się dość dużą zmiennością nastrojów. Trzecia opisuje ludzi posiadających łatwość dopasowania się do pozostałej części społeczeństwa. Czwarta obrazuje przestrzeganie istniejących praw i regulacji przez aktywnie działające jednostki. Ostatnia zaś przedstawia otwartość istoty ludzkiej na naukę płynącą z doświadczeń, a następnie jej wykorzystanie w sposobach rozwiązywania problemów. Każda z zaprezentowanych cech osobowościowych wpływa na
różnorodność zachowań przedsiębiorców, a w szczególności na umiejętność ponoszenia ryzyka, osiągnięcia motywacji oraz umiejscowienia wewnętrznego poczucia kontroli [Wales 2016, ss. 3–15].
Na podstawie teorii pięciu cech osoby przedsiębiorczej Costy, została stworzona
koncepcja pasji przedsiębiorczej. Wedle jej autorów pasja przedsiębiorcza jest immamentnie powiązana z pozytywnymi uczuciami jednostki (radość, optymizm, zamiłowanie), które z jednej strony stale motywują ją do działania, a z drugiej strony umożliwiają przezwyciężenie barier związanych z aktywnością przedsiębiorczą [Murnieks, Mosakowski, Cardon 2014, ss. 1583–1606]. Jednocześnie twórcy analizowanej koncepcji wyróżnili trzy rodzaje pasji przedsiębiorczej: wynalazcza, założycielska oraz deweloperska
[Strykowska 2012, s. 56]. Pierwszy rodzaj odnosi się do jednostki przedsiębiorczej, która
staje się kreatorem zmian dzięki tworzeniu innowacji. Drugi odzwierciedlony jest w tworzeniu podmiotu gospodarczego na skutek chęci komercjalizacji innowacji i wykorzystania pojawiających się szans. Trzeci związany jest z chęcią rozwoju działającej firmy.

Przedsiębiorczość w socjologii
Przedstawiciele socjologii badają najczęściej przedsiębiorczość przez pryzmat uwarunkowań kulturowych istniejących w danej społeczności. Tym samym pojęcie kultury utożsamiają ze stylami życia grup społecznych, istniejącymi związkami między poszczególnymi członkami grup społecznych, a także z systemem wzajemnej komunikacji określonej
grupy osób [DiMaggio, Nag, Blei 2013, ss. 570–606]. Według socjologów to dzięki istnie383
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niu grup społecznych ludzie mogą budować system zaufania, który jest podstawą tworzenia kultury sprzyjającej realizacji działań przedsiębiorczych przez społeczeństwo.
Wpływ kultury na uwarunkowania przedsiębiorczości po raz pierwszy był badany
przez M. Webera. Określił on podstawowe relacje pomiędzy etyką protestancką a rozwojem przedsiębiorczości kapitalistycznej [Weber 1958, s. 65]. Dowodził, że duch kultury protestanckiej wpływa na indywidualne cechy osobowości człowieka przedsiębiorczego, motywując go jednocześnie do twórczych i kreatywnych działań. Swoje rozważania oparł na gruncie doktryn kalwinizmu, które były związane z koncepcjami dotyczącymi losu człowieka i jego zbawienia. Weber postulował, że człowiek przedsiębiorczy powołany jest do pracy, poprzez którą się bogaci. Jednak praca nie była postrzegana przez
pryzmat spełnienia potrzeb konsumpcyjnych, lecz traktowana jako powołanie i wartość
sama w sobie, która prowadzi do zbawienia [Baruk 2014, s. 61].
Weber w swojej teorii wykazał także, że uwarunkowania kulturowe, wynikające m.in.
z przekonań religijnych, są źródłem sukcesu przedsiębiorczego człowieka. Ponadto,
opierając się na protestanckim kulcie ideału pracy, bogacenia się i oszczędności, stworzył wzorzec zachowań przedsiębiorcy. Postulował, iż funkcje kontrolne dotyczące działań przedsiębiorczych nie są oparte na normach prawnych, lecz na wewnętrznym przekonaniu wynikającym z dogmatu wiary. Tym samym każde działanie i decyzja człowieka przedsiębiorczego są zgodne z systemem religijnym, a także z indywidualnym interesem jednostki dążącej do zbawienia.
Na bazie weberowskiej konceptualizacji przedsiębiorczości M. Ruef oraz M. Lounsbury analizowali istotę przedsiębiorczości z czterech perspektyw, tj. kontekstualnej, behawioralnej, konstruktywistycznej oraz ekologicznej [Ruef, Lounsbury 2007, ss. 1–19].
Pierwszy wymiar zakładał wpływ uwarunkowań materialno-kulturowych na skłonność
przedsiębiorczą jednostki do ryzyka. W szczególności badano przyczyny, które warunkują jej intencję przedsiębiorczą. Wymiar behawioralny badał zależność pomiędzy aktywnością przedsiębiorczą jednostki a strukturą populacji, w której ona funkcjonuje.
W tym nurcie badacze skupili uwagę na zachowaniach przedsiębiorcy w poszczególnych etapach życia organizacji i jego wpływie na kształtowanie tożsamości owej działalności. Trzecia perspektywa pokazywała oddziaływanie decyzji przedsiębiorczych na
tworzenie i funkcjonowanie sieci interpersonalnych w danej organizacji. Ostatnia zaś
ukazywała wpływ decyzji przedsiębiorcy na środowisko naturalne [Mularska-Kucharek
2016].
Kontynuatorem idei weberowskiej przedsiębiorczości jest R. Swedberg, który wyróżnił trzy właściwości przedsiębiorcy decydujące o jego aktywności w grupie społecznej:
·· charyzma – cecha ta była analizowana jako świadomość przedsiębiorcy wywołująca chęć pozostałych jednostek do naśladowania jego zachowań oraz działania przez
wszystkich na rzecz osiągnięcia wyznaczonych celów,
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·· religia – właściwość ta była charakteryzowana z uwzględnieniem ascezy protestanckiej, która wspierała pracę i bogacenie się społeczeństwa, co warunkowało zachowania i działania przedsiębiorcze. Tym samym została podkreślona istota dogmatów religii, które wpływają bezpośrednio na przedsiębiorczość jej wyznawców,
·· biurokracja – dzięki ustalonym procedurom jednostki grup społecznych mogą podejmować konkretne działania, które ukierunkowane są na wzrost efektywności danej organizacji. Co więcej, przedsiębiorca może dzięki biurokracji podejmować racjonalne działania, uwzględniając podział pracy w danej grupie społecznej [Newth, Woods 2014 ss. 192–213].
Obok koncepcji weberowskiej dość istotne znaczenie w nurcie teorii socjologii ma
także dorobek naukowy G. Hofstede. Badacz uważał, że kultura przedsiębiorczości w danym społeczeństwie pełni funkcje: integracyjną, motywacyjną, informacyjną oraz innowacyjną [Aniszewska 2014, ss. 28–36]. Pierwsza z nich ukierunkowana jest głównie na
współdziałanie jednostek, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów przedsięwzięcia
w porównaniu z tym, jakie musiałaby ponieść pojedynczo działająca jednostka. Druga
polega na ciągłej motywacji do poszukiwaniu szans i możliwości rozwiązywania istniejących problemów, a także na dążeniu do zmian i osiągnięcia sukcesu. Funkcja informacyjna spełnia przede wszystkim rolę komunikatora pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Pozwala budować zaufanie, a także eliminować potencjalne konflikty w danej społeczności. Ostatnia funkcja charakteryzuje się tworzeniem i upowszechnianiem licznych
innowacji w procesie przedsiębiorczego działania.

Zakończenie
Podsumowując rozważania, należy stwierdzić, że psychologia do dziś nie doczekała się
jednej spójnej definicji przedsiębiorczości. Współcześnie psycholodzy najczęściej analizują jej istotę w ramach teorii kognitywistycznej, behawioralnej oraz w kontekście cech
i osobowości przedsiębiorcy. Naukowcy wpisujący się w pierwszy nurt oceniają przedsiębiorczość przez pryzmat procesu przetwarzania i wykorzystywania informacji pozyskanej w trakcie poznawania przez jednostkę danego otoczenia. Psycholodzy badający
przedsiębiorczość w świetle teorii behawioralnej analizują wyłącznie zachowania przedsiębiorcze, wykluczając wpływ cech osobowościowych na działanie jednostki ludzkiej.
Ostatnia z koncepcji analizuje przedsiębiorczość przez pryzmat wrodzonych cech osobowościowych jednostki.
W socjologii, inaczej niż w psychologii, przedsiębiorczość analizowana jest pod kątem wpływu kultury na aktywność jednostki przedsiębiorczej w danej zbiorowości społecznej. Tym samym socjologowie twierdzą, iż wszelkie przejawy przedsiębiorczości są
uwarunkowane przez kontekst kulturowy i w takim ujęciu powinny być badane. Wyróż-
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niają czynniki determinujące kształt i charakter kultury przedsiębiorczości, tj. zaufanie,
prawdomówność, aktywność społeczną, motywację, sprawiedliwość, potrzebę współpracy, dokonywanie ciągłych zmian. Według nich kultura przedsiębiorczości zapewnia
pełniejsze poznanie rzeczywistości, a także jest nośnikiem innowacji i zmian we współczesnym społeczeństwie.
Pomimo występujących w psychologii i socjologii zróżnicowań w analizie istoty
przedsiębiorczości należy stwierdzić, że nauki te koncentrują się na człowieku, bez którego przedsiębiorczość by nie istniała. Tym samym psycholodzy i socjolodzy podkreślają
ważność poszczególnych właściwości jednostki ludzkiej i pozostałych jednostek w procesie dostrzeżenia i wykorzystania szans przedsiębiorczych.
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The Concept of Entrepreneurial Orientation in Researching
Microenterprises

Abstract: Entrepreneurial orientation (EO) is a widely accepted concept that is used to
measure the level of entrepreneurship in organisations. However, it is not often employed
towards microenterprises, despite they also need to manage the entrepreneurship across
a firm. In the paper, we assume that EO may be useful in microenterprises, and we propose
an adaptation of EO to the specific requirements of microenterprises. The modifications of
some items from previously proposed scales are presented in the paper, as well as some
additional items are suggested. Newly introduced items reflect the role of imitative innovations in microenterprises, their ability to change radically the scope of their business or to
customize their offer, the role of the enterprise’s strategy, attitude towards other organizations (including competitors and willingness to cooperate with them), the level of liabilities
and the autonomy of the microenterprises’ owners. As a result, the new EO scale dedicated
to microenterprises was developed and presented in the paper.
Key words: entrepreneurial orientation, organizational entrepreneurship, microenterprise,
research methodology, measurement.
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Wprowadzenie
Mikroprzedsiębiorstwa1 stanowią dominującą pod względem liczebności grupę przedsiębiorstw – w 1,76 mln mikroprzedsiębiorstw zatrudnionych jest 3,5 mln pracowników
[Raport… 2016, ss. 144–145]. Podobnie jak inne grupy podmiotów cechują się one zróżnicowanym poziomem przedsiębiorczości. W przypadku najmniejszych podmiotów, które dysponują ograniczonymi zasobami, to właśnie zdolność do przedsiębiorczych zachowań może stanowić główne źródło przewagi konkurencyjnej na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku, wymagającym wykorzystywania nadarzających się okazji. Jednak aby istniała możliwość rozwoju potencjału przedsiębiorczego tych przedsiębiorstw, potrzebne jest narzędzie do jego pomiaru, które będzie uwzględniało specyfikę i warunki funkcjonowania mikro- i małych przedsiębiorstw. Jedną z koncepcji, na bazie których tworzone są narzędzia służące pomiarowi przedsiębiorczości organizacji, jest
orientacja przedsiębiorcza (OP). Koncepcja ta ma uniwersalny charakter, jednak do tej
pory była rozwijana głównie w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw. W artykule przyjęto, że koncepcja orientacji przedsiębiorczej może być wykorzystana także w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw, ale narzędzie służące do jej pomiaru wymaga pewnych
modyfikacji. Zaproponowane dotychczas narzędzia bazujące na koncepcji OP nie umożliwiają pomiaru pewnych zjawisk w formie, w jakiej występują one w mikroprzedsiębiorstwach. Dlatego też celem tego artykułu jest określenie możliwości wykorzystania koncepcji orientacji przedsiębiorczej w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw i zaproponowanie skali do pomiaru OP w tej grupie przedsiębiorstw. Zakres prowadzonych analiz
obejmuje koncepcję orientacji przedsiębiorczej i charakterystyczne – z punktu widzenia
pomiaru OP – cechy mikroprzedsiębiorstw.
Artykuł ma charakter koncepcyjny. Dominującą metodą badawczą jest przegląd literatury i analiza krytyczna ukierunkowana na określenie możliwości wykorzystania dotychczas opracowanych skal OP w badaniach mikroprzedsiębiorstw.
Aby zrealizować postawiony cel, w artykule sformułowano hipotezę H1: Specyfika
funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw uzasadnia zastosowanie odrębnych skal do pomiaru OP w tej grupie podmiotów. Do weryfikacji hipotezy wykorzystano publikacje autorów polskich i zagranicznych, wyniki badań wtórnych w ujęciu holistycznym publikowane przez GUS, Ministerstwo Gospodarki, PARP, Komisję Europejską oraz wyniki badań
własnych przeprowadzonych w małopolskich mikroprzedsiębiorstwach.

W artykule przyjęto kryteria podziału MMSP określone w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U. z 2016 r., poz. 1829].
1
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Przedsiębiorczość i orientacja przedsiębiorcza organizacji
Przedsiębiorczość definiowana jest jako zbiór aktywności i procesów obejmujących innowacje oraz tworzenie organizacji [Gartner 1988], nowych wizji [Timmons 1990], wykorzystywanie możliwości [Kirzner 1979, Stevenson & Jarillo 1990] oraz podejmowanie ryzyka [Stevenson & Jarillo 1990]. Do atrybutów przedsiębiorczości, które są szeroko analizowane w literaturze, należą: proaktywność i innowacyjność [Pitt i in. 1997, ss. 344–350,
Yeoh, Jeong 1995, ss. 95–115], chęć podejmowania ryzyka [Hornsby i in. 1993, ss. 29–37,
Luchsinger, Bagby 1987, ss. 10–13, Sathe 1989, ss. 20–32] oraz wolność i autonomia [Kuratko, Hodgetts 2001, Stevenson, Jarillo 1990, ss. 17–27]. Autorzy zajmujący się przedsiębiorczością korporacyjną wskazują ponadto na odwagę biznesową [Kuratko, Hodgetts
2001] i odnawianie organizacji [Sathe 1989, ss. 20−32].
Badacze zaproponowali kilka konceptualizacji przedsiębiorczości organizacyjnej2,
na podstawie których tworzone były narzędzia do jej pomiaru Spośród nich wielokrotnie wykorzystywano koncepcję orientacji przedsiębiorczej.
Koncepcja orientacji przedsiębiorczej (OP) bazuje na definicji przedsiębiorczej firmy
zaproponowanej w 1983 r. przez D. Millera. Według niego przedsiębiorcza firma to taka,
która „angażuje się w produktowe innowacje rynkowe, podejmuje ryzykowne przedsięwzięcia i która jako pierwsza wprowadza «proaktywne» innowacje, pokonując konkurentów” [Miller 1983, s. 771]. Bazując na tej definicji, J.G. Covin i D.P. Slevin [1989] zaproponowali skalę oceny poziomu przedsiębiorczości organizacyjnej obejmującą innowacyjność, proaktywność i podejmowanie ryzyka. G.T. Lumpkin i G.G. Dess [1996, s. 139]
przedstawili koncepcję pomiaru „orientacji przedsiębiorczej”, która oprócz innowacyjności, proaktywności i podejmowania ryzyka uwzględniała także nastawienie konkurencyjne (określone przez autorów jako competitive aggressiveness) oraz autonomię. Tak
rozumiana orientacja przedsiębiorcza jest według tych autorów źródłem osiąganych
przez przedsiębiorstwo wyników, których wyznacznikami są wzrost sprzedaży, udział
w rynku, zyskowność, ogólna wydajność i satysfakcja interesariuszy [Lumpkin, Dess
1996, ss. 139–140].
Badacze wypracowali wiele skal do pomiaru orientacji przedsiębiorczej3. Badania
przeprowadzone przez Knighta [1997] i Kemelgor [2002, ss. 67–87] wykazały, że skale
ENTRASCALE oraz Covina i Slevina mogą być wykorzystywane do pomiaru przedsiębiorczości organizacji gospodarczych z różnych krajów. Jednak już w latach 90. XX wieku
zwracano uwagę, że orientacja przedsiębiorcza może być zdeterminowana przez klasę wielkości przedsiębiorstwa (odzwierciedlającą aktywa i możliwości przedsiębiorczePrzeglądu koncepcji przedsiębiorczości organizacyjnej dokonał W. Dyduch [2008].
Przeglądu miar orientacji przedsiębiorczej stosowanych na poziomie organizacji dokonała Wójcik-Karpacz
[2016, ss. 600–605].

2
3
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go postępowania) [Miles, Arnold 1991, s. 62]. Znalazło to potwierdzenie również w późniejszych badaniach empirycznych Raucha i in. [2009], którzy wykazali, że klasa wielkości
przedsiębiorstwa oddziałuje na zależność pomiędzy OP a wynikami osiąganymi przez
przedsiębiorstwo (przy czym najsilniejsza jest ona w małych przedsiębiorstwach). Podobnie wyniki przedstawione przez Núñez-Pomar i in. [2016, s. 5340] wskazują, że orientacja przedsiębiorcza jest istotną determinantą wyników osiąganych przez małe przedsiębiorstwa. Sugeruje to konieczność uwzględnienia klasy wielkości przedsiębiorstw
w badaniach OP. Jednocześnie nasuwa się pytanie o możliwości zastosowania w mikroi małych przedsiębiorstwach dotychczas używanych narzędzi, które zostały opracowane i były dotychczas wykorzystywane do pomiaru OP w dużych przedsiębiorstwach.

Specyfika mikroprzedsiębiorstw w kontekście wymiarów
orientacji przedsiębiorczej
Mikroprzedsiębiorstwa są zwykle analizowane jako część sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP)4. Tymczasem warunki funkcjonowania tych najmniejszych
podmiotów gospodarczych znacznie różnią się od warunków funkcjonowania dużych
przedsiębiorstw. Różnice te dotyczą także wskazanych wcześniej wymiarów orientacji
przedsiębiorczej i powinny zostać uwzględnione przy jej pomiarze.
Jednym z nich jest innowacyjność przedsiębiorstw, która zależy od wielu czynników, zarówno na poziomie makroekonomicznym (instrumenty wspierania innowacji, priorytety
prowadzonej przez państwo polityki innowacyjnej, dojrzałość branży itp.), jak i od uwarunkowań na poziomie mikro odnoszących się do danego przedsiębiorstwa i jego otoczenia rynkowego (w tym klasy wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, profilu działalności, sytuacji rynkowej itp.) [Wolak-Tuzimek, Duda 2014, s. 42].
Wyniki badań prowadzonych przez GUS wskazują, że polskie MMSP bardzo rzadko
wprowadzają na rynek produkty nowe lub istotnie ulepszone (czy to z punktu widzenia
rynku, czy z punktu widzenia przedsiębiorstwa). W małych przedsiębiorstwach udział
przychodów ze sprzedaży produktów nowych dla rynku wynosił w latach 2013–2015 zaledwie 1,3% całkowitych przychodów, a nowych dla przedsiębiorstwa – 1,7%, przy czym
był on wyższy w przedsiębiorstwach przemysłowych (2,2%) niż w usługowych (0,7%)
[Działalność… 2016, s. 67]. Mikroprzedsiębiorstwa rzadziej wprowadzają innowacje niż
przedsiębiorstwa małe i średnie. Najczęściej wprowadzają innowacje usługowe (17%),
następnie innowacje nietechnologiczne (7%) i w końcu procesowe (6%), podczas gdy
odsetek małych przedsiębiorstw, w których wprowadzono takie innowacje, wyniósł odMikroprzedsiębiorstwa są stosunkowo rzadko przedmiotem odrębnych badań (m.in. z powodu trudności
z pozyskaniem danych i brakiem obowiązku składania przez nie sprawozdań F01 do GUS).
4

392

Koncepcja orientacji przedsiębiorczej w badaniach mikroprzedsiębiorstw

powiednio 19%, 10% i 10% [Trendy… 2016, s. 27]. Z przeprowadzonych badań własnych5
wynika, że zdecydowana większość (76%) mikroprzedsiębiorstw w latach 2011–2015 nie
poniosła żadnych nakładów na działalność innowacyjną. Natomiast w tej grupie, która
realizowała inwestycje, najczęściej wydatkowane były stosunkowo niewielkie kwoty: do
10 000 zł rocznie (9% mikroprzedsiębiorstw), 25 000 zł (4%) czy 50 000 zł (3%). Wyniki badań przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Nakłady inwestycyjne poniesione przez małopolskie mikroprzedsiębiorstwa w latach 2011–2015
do 100 tys.
3%
do 50 tys.
5%

do 200 tys.
1%

do 300 tys.
0%
pow 300 tys.
2%

do 25 tys.
4%
do 10 tys.
9%

nie inwestowali
76%
Źródło: badania własne.

Ważnym wyznacznikiem innowacyjności przedsiębiorstw jest prowadzenie przez
nie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) [Hummel i in. 2013, ss. 471–503]. Tymczasem autorzy zajmujący się badaniem MMSP często wskazują, że ze względu na ograniczone zasoby kadrowe, finansowe, rzeczowe i zasoby wiedzy w mikroprzedsiębiorstwach nie prowadzi się samodzielnie badań i analizy rynku, w tym działalności B+R
[Hummel i in. 2013, ss. 471–503].
W wymiarze ryzyka istotną cechą MMSP jest powiązanie funkcji kierowniczej z właścicielską. Oznacza to, że osoby podejmujące decyzje ryzykują swoim majątkiem osobistym (prywatnym). Dotyczy to zdecydowanej większości mikroprzedsiębiorstw (93,8%
5
Badania własne zostały przeprowadzone w 2015 roku w Małopolsce i objęły lata 2011–2015. Próbę badawczą stanowiły 352 przedsiębiostwa – małe i mikroprzedsiębiorstwa, z czego 82% to mikroprzedsiębiorstwa.
Próba badawcza jest reprezentatywna, ponieważ odpowiada strukturze populacji generalnej i została dobrana zgodnie z zasadami statystyki.
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z nich to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) [Starczewska-Krzysztoszek 2014, s. 9], co oznacza, że ekspozycja prywatnego majątku przedsiębiorcy na ryzyko biznesowe jest wysoka. Rzutuje to na postawę mikroprzedsiębiorców wobec ryzyka
i może przejawiać się w niechęci do zaciągania zobowiązań (działalność większości mikroprzedsiębiorców finansowana jest głównie ze środków własnych [Duda 2015]. Dlatego badając gotowość do podejmowania ryzyka w mikroprzedsiębiorstwach, poddajemy ocenie przede wszystkim skłonność właściciela (a nie pracownika, jak w przypadku
średnich i dużych przedsiębiorstw).
Istotna jest także percepcja ryzyka związanego z rozwojem działalności, a w szczególności z ekspansją na rynek międzynarodowy. Polskie MMSP utożsamiają prowadzenie działalności na rynku międzynarodowym z większym poziomem ryzyka niż na rynku
wewnętrznym [Ewaluacja… 2014, s. 120]. Przedsiębiorcy z sektora MMSP wiążą ryzyko
także z innowacjami, uważając, że najważniejszą barierą dla wprowadzania rozwiązań
innowacyjnych pozostaje, oprócz braku możliwości sfinansowania ich wysokich kosztów (tak twierdzi 53% MMSP), zbyt duże ryzyko związane z wdrożeniem innowacji (tak
twierdzi 25%) [Trendy… 2016, s. 27].
W zakresie proaktywności i nastawienia konkurencyjnego należy wskazać na długookresowe plany przedsiębiorców. Wyniki badań pokazują, że 31% mikroprzedsiębiorstw
nie posiada strategii, a w przypadku kolejnych 31% strategia jest niesformalizowana [Raport… 2015, s. 82]. Sugeruje to, że wielu mikroprzedsiębiorców nie planuje długookresowo, nie antycypuje przyszłości, a tym bardziej jej nie kreuje. Na tych rynkach, które
zdominowane są przez duże podmioty, większość mikroprzedsiębiorców nie może także liczyć na objęcie przywództwa i wyznaczanie trendów przed innymi. Ich aktywność
ukierunkowana jest raczej na reagowanie na zmiany (a więc działanie reaktywne, a nie
proaktywne), ale to, co może je wyróżniać, to szybkość tych zmian oraz ich zakres (które mogą zresztą przewyższać zmiany u większych konkurentów). Bliski, niekiedy bezpośredni kontakt z klientami oraz znajomość lokalnych rynków predestynuje je do wyszukiwania okazji, choćby o niewielkim potencjale biznesowym (ale satysfakcjonującym dla
mikroprzedsiębiorstw).
W relacji do konkurentów większość mikroprzedsiębiorców stosuje podejście zachowawcze, a nie agresywne. Większość z nich może rywalizować jedynie z lokalnymi
konkurentami o podobnej do nich skali działania. Mikroprzedsiębiorstwa mogą okazać
się skuteczne w wykorzystywaniu słabości swoich konkurentów, także i tych dużych,
wobec rynków lokalnych lub niszowych, uzupełniając ich ofertę. W relacjach z dużymi
konkurentami dla wielu mikroprzedsiębiorców o wiele atrakcyjniejsza okazać się może
współpraca niż rywalizacja.
W przypadku mikroprzedsiębiorstw trudno mówić o rozbudowanych strukturach
i sformalizowanych procedurach czy podziale zadań i uprawnień, w odniesieniu do któ-
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rych analizować można poziom centralizacji. Inaczej niż w dużych organizacjach wygląda także komunikacja wewnętrzna, która nie stanowi zwykle potencjalnej bariery dla
ewentualnych przedsiębiorczych działań pracowników. Jednak z drugiej strony właściciele przedsiębiorstw MMSP zdają się hołdować zasadzie, że „czyja własność, tego prawo”, co wyklucza pracowników ze współdecydowania [Raport… 2014, s. 113].
Na pierwszym miejscu wśród motywów podejmowania działalności gospodarczej
znajduje się chęć niezależności oraz samorealizacji [European Commission 2012, s. 134].
Sugeruje to przeniesienie ciężaru rozważań w zakresie autonomii na osobę właściciela,
który może odnosić ją głównie do siebie i ignorować jej znaczenie w obrębie swojego
mikroprzedsiębiorstwa (i wśród swoich pracowników).
W przypadku mikroprzedsiębiorstw należy wskazać na jeszcze jeden potencjalny
przejaw zachowań przedsiębiorczych – współpracę międzyorganizacyjną. Współpraca
może być postrzegana jako metoda poszukiwania i wykorzystywania przedsiębiorczych
sposobności, natomiast gotowość do podjęcia działań odpowiednich w danej sytuacji
(rywalizacji bądź współpracy) – jako przejaw przedsiębiorczości [Kusa 2017, s. 87]. W obliczu ograniczoności zasobów, jakimi dysponują mikroprzedsiębiorstwa, może okazać
się, że to właśnie współpraca jest tym działaniem, które umożliwia wykorzystanie i maksymalizowanie korzyści z tytułu zidentyfikowanych przez nie sposobności. Znaczenie
współpracy, a równocześnie niewielki poziom agresji w odniesieniu do konkurentów,
skłania do przedefiniowania wymiaru „konkurencyjna agresywność” na „stosunek do innych organizacji” i uwzględnienia go przy pomiarze OP w mikroprzedsiębiorstwach.

Propozycje dotyczące skali pomiaru orientacji
przedsiębiorczej w mikroprzedsiębiorstwach
W świetle powyższych rozważań dotyczących specyfiki mikroprzedsiębiorstw w obszarze wymiarów OP należy zauważyć, że niektóre z pytań i stwierdzeń znajdujących się
w dotychczas wykorzystywanych skalach pomiaru mogą być nieadekwatne w stosunku do mikroprzedsiębiorstw. W wymiarze innowacyjności wskazać tu można pytania
dotyczące działalności badawczo-rozwojowej (np. „Najwyższe władze mojej firmy kładą nacisk na badania i rozwój, przywództwo technologiczne i innowację”), czy pytania
dotyczące istotnych innowacji wprowadzanych na rynek przez te przedsiębiorstwa (np.
„W ciągu ostatnich pięciu lat firma wprowadziła bardzo wiele nowych linii produktów
i usług”, „Zmiany wprowadzane w produktach i usługach były istotne”). W zakresie ryzyka uwzględnić należy skalę działalności i związanego z nią ryzyka, pytania o „odważne
działania o szerokiej skali” mogą nie oddawać specyfiki procesów decyzyjnych i realnych
możliwości działania. W obszarze proaktywności i nastawienia do konkurentów (określanego w niektórych skalach jako „konkurencyjna agresywność”) również należy uwzględ-
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nić ograniczone możliwości mikroprzedsiębiorstw, z powodu których pewne pytania mogą
zostać wykluczone lub wymagają modyfikacji (np. „Moja firma zwykle podejmuje działania
pierwsza, a konkurenci na nie reagują”, „Moja firma zwykle przyjmuje bardzo konkurencyjną
podstawę «zniszczyć konkurentów»”, „W każdej sytuacji staramy się przejmować inicjatywę”,
„Staramy się przechytrzyć i zniszczyć naszych konkurentów”). Również w zakresie autonomii niektóre pytania mogą okazać się nieadekwatne do specyfiki mikroprzedsiębiorstw (np.
„Pracownicy mają uprawnienia i odpowiadają za to, aby działać samodzielnie, jeśli uważają,
że leży to w interesie firmy”, „Pracownicy mogą się komunikować bez przeszkód”).
Wiele pytań w skalach do pomiaru OP adresowanych jest do kierowników badanych
organizacji. Tymczasem w mikroprzedsiębiorstwach funkcja kierownicza sprawowana jest
zwykle przez właścicieli. Wymaga to przeformułowania pewnych pytań (np. „Zwykle menedżerowie najwyższego szczebla w mojej firmie wolą projekty o wysokim ryzyku”) i zaadresowania ich do właścicieli.
Rezultaty przeprowadzonej powyżej analizy mikroprzedsiębiorstw i dotychczas stosowanych narzędzi do pomiaru OP pozwalają na potwierdzenie słuszności postawionej H1:
Specyfika funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw uzasadnia zastosowanie odrębnych skal
do pomiaru OP w tej grupie podmiotów.
Należy jednak przyznać, że oprócz sformułowań wymagających modyfikacji czy pominięcia w skalach do pomiaru OP znajdują się także pytania i stwierdzenia, które mają uniwersalny charakter i mogą być wykorzystane zarówno w przedsiębiorstwach dużych, jak
i mikroprzedsiębiorstwach (np. „Doskonale wyszukujemy okazje”, „Nasza firma poszukuje
nowych sposobów działania”).
Równocześnie pewne zjawiska istotne dla przedsiębiorczości mikroprzedsiębiorstw
(które nie występują lub występują w niewielkim stopniu w większych podmiotach) nie
są w ogóle odzwierciedlone w skalach do pomiaru OP i wymagają wprowadzenia dodatkowych pytań i stwierdzeń do tych skal. W wymiarze innowacyjności wśród nich znajdują się innowacje odtwórcze i dlatego zostaną one uwzględnione w pytaniach kierowanych
do mikroprzedsiębiorstw. W wymiarze proaktywności włączone zostaną stwierdzenia dotyczące gotowości do radykalnych zmian (włącznie z zakresem działalności przedsiębiorstwa), indywidualizacji oferty czy posiadania strategii i jej formy (formalna/nieformalna).
W wymiarze stosunku do innych organizacji dodane zostaną stwierdzenia dotyczące gotowości do współpracy (z instytucjami otoczenia biznesu, a nawet konkurentami) i aktywności w poszukiwaniu partnerów biznesowych (co wobec ograniczeń zasobowych mikroprzedsiębiorstw może warunkować ich sukces w podążaniu za sposobnościami). W wymiarze ryzyka dodatkowym aspektem badanym w mikroprzedsiębiorstwach będzie stosunek do zaciągania zobowiązań. W wymiarze autonomii natomiast włączone zostaną także
stwierdzenia odnoszące się do osoby właściciela, jego poczucia autonomii oraz jej wpływu
na możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.
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Zestawienie odpowiadających im propozycji pytań i stwierdzeń, które powinny
znaleźć się w skali do pomiaru OP w mikroprzedsiębiorstwach, zostały ujęte w tabeli 1.
Część stwierdzeń stanowi modyfikację pytań znajdujących się w narzędziach do pomiaru OP zaproponowanych przez innych autorów, natomiast część z nich to nowe propozycje, odnoszące się do mikroprzedsiębiorstw.
Tabela 1. Propozycja skali do pomiaru orientacji przedsiębiorczej mikroprzedsiębiorstw
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

W naszej firmie
unikamy wprowadzania zmian
w sposobie naszego działania
W ciągu ostatnich dwóch lat nie
wprowadziliśmy
lub wprowadziliśmy niewiele nowych lub zmodyfikowanych produktów/usług

Zmiany, jakie
wprowadziliśmy,
były nieznaczne
lub powielały rozwiązania naszych
konkurentów

Koncentrujemy
się na dotychczasowej działalności i nie szukamy
nowych okazji na
rynku
Nie rozważamy
możliwości zmiany profilu naszej
działalności
Nie posiadamy
strategii, nawet
nieformalnej
Sprzedajemy
produkty/ usługi standardowe,
takie same dla
wszystkich klientów

1

2

3

4

5

6

7

W naszej firmie aktywnie
poszukujemy i wprowadzamy usprawnienia lub
nowe sposoby działania
W ciągu ostatnich dwóch lat
wprowadziliśmy wiele nowych lub istotnie zmodyfikowanych produktów/usług

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Zmiany, jakie wprowadziliśmy, stanowiły nowość na
rynku i wyprzedzały (wyprzedzają) naszych klientów

Doskonale wyszukujemy
okazje na rynku
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Jesteśmy gotowi radykalnie
zmienić profil naszej działalności

1

2

3

4

5

6

7

Posiadamy strategię formalną

1

2

3

4

5

6

7

Dostosowujemy nasze produkty/usługi do indywidualnych potrzeb klientów
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8.

9.

10.

11.

12.

Nie dopuszczamy
możliwości współpracy z konkurentami

1

2

3

4

5

6

7

Nie współpracujemy z instytucjami otoczenia biznesu

1

2

3

4

5

6

7

W zależności od sytuacji podejmujemy współpracę
z konkurentami w celu wykorzystania nadarzających się
okazji na rynku
Chętnie współpracujemy
z instytucjami otoczenia biznesu

Nie poszukujemy
partnerów biznesowych

1

2

3

4

5

6

7

Aktywnie poszukujemy partnerów biznesowych

1

2

3

4

5

6

7

Chętnie podejmujemy walkę
z konkurentami

Unikamy walki
z konkurentami
Unikamy sytuacji
o podwyższonym
ryzyku, uważamy, że lepiej jest
„poczekać i zobaczyć”

13.

Unikamy zaciągania zobowiązań

14.

Nasi pracownicy
nie mogą podejmować niesprawdzonych działań,
które mogłyby zakończyć się niepowodzeniem

15.

16.

17.

Wszystkie decyzje podejmowane przez pracowników muszą być
zaakceptowane
przez właściciela
lub kierownictwo
Ściśle kontrolujemy sposób wykonywania zadań przez naszych
pracowników
Preferuję jednoosobową działalność gospodarczą/nie przewiduję możliwości
przyjęcia wspólnika

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

Wykorzystujemy okazje
o wysokim ryzyku (są szansą
na wysokie stopy zwrotu)

Preferujemy finansowanie
naszych działań z zewnętrznych źródeł
Pracownicy w naszej firmie
są zachęcani do poszukiwania nowych rozwiązań i eksperymentów oraz podejmowania związanego z tym ryzyka
Pracownicy mają uprawnienia decyzyjne i mogą działać samodzielnie w zakresie przyjętych celów i obowiązków

Pracownicy są niezależni i mogą decydować samodzielnie, jak wykonują własną pracę. My kontrolujemy
efekty (zrealizowane cele)
Jestem skłonny/a do przyjęcia nowych udziałowców/
wspólników celem zwiększenia możliwości rozwoju mojej firmy

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych oraz : Covin, Wales 2012, s. 692, Hughes, Morgan
2007, s. 659.
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W odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw sugerowana jest skala dwubiegunowa,
która pomoże respondentom, często nie posiadającym przygotowania biznesowego,
w ocenie stanu badanych parametrów. Bazując na doświadczeniach innych autorów [Covin, Wales, 2012, s. 692, Dyduch 2008, s. 209], rekomendujemy skalę siedmiostopniową.

Podsumowanie
W artykule dokonano analizy cech specyficznych i typowych dla funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw, które należy uwzględnić przy pomiarze ich orientacji przedsiębiorczej,
i w konsekwencji potwierdzono słuszność postawionej H1: Specyfika funkcjonowania
mikroprzedsiębiorstw uzasadnia zastosowanie odrębnych skal do pomiaru OP w tej grupie podmiotów.
Wykazano, że niektóre stwierdzenia w dotychczas stosowanych narzędziach do pomiaru OP wymagają modyfikacji, a niektóre muszą zostać wprowadzone do skali pomiarowej (gdyż nie występowały w dotychczasowych skalach, które projektowane
były głównie z myślą o dużych podmiotach). W rezultacie prowadzonych badań i analiz zaproponowano skalę dostosowaną do pomiaru orientacji przedsiębiorczej w mikroprzedsiębiorstwach, realizując tym samym cel artykułu.
Zaproponowana skala do pomiaru OP ma charakter koncepcyjny. Wymaga ona weryfikacji empirycznej i oceny jej rzetelności (np. poprzez badania pilotażowe), które
mogą wpłynąć na jej ostateczną formę.
Przedstawione w artykule propozycje modyfikacji skali do pomiaru OP w mikroprzedsiębiorstwach nie odzwierciedlają zróżnicowania prowadzonej działalności tej
najliczniejszej grupy przedsiębiorstw. Podczas prowadzenia badań określonych rodzajów mikroprzedsiębiorstw (np. według wybranych sekcji PKD) konieczne może być dalsze dostosowanie skali do ich specyfiki. Dotyczyć to może w szczególności firm rodzinnych czy przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju i bazujących na
wysoce innowacyjnych rozwiązaniach. Specjalnego podejścia badawczego wymagają
przedsiębiorstwa jednoosobowe (samozatrudnienie) – wyniki dotychczas przeprowadzonych w artykule analiz sugerują, że pomiar OP w tym przypadku powinien koncentrować się na osobie samozatrudniającego się przedsiębiorcy i jego predyspozycjach
przedsiębiorczych.
Dalszych analiz wymaga także możliwość zastosowania przedstawionych w artykule propozycji w odniesieniu do podmiotów o celach niekomercyjnych, odpowiadających
swoją skalą działania mikroprzedsiębiorstwom. Problem ten jest istotny z perspektywy
przedsiębiorczości społecznej, w ramach której wiele podmiotów spełnia kryteria finansowe i zatrudnienia odnoszące się do mikroprzedsiębiorstw.
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Zaproponowana skala nie jest narzędziem uniwersalnym i tym samym nie powinna
być stosowana do pomiaru w dużych i średnich organizacjach. Natomiast dzięki zaproponowanej w artykule skali zbadane mogą zostać te aspekty przedsiębiorczości, które
uwidaczniają się szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach. Takie podejście może umożliwić poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przedsiębiorczości organizacyjnej i doprowadzić do przedefiniowania i rozwoju teorii koncepcji orientacji przedsiębiorczej. Dopasowana do specyfiki mikroprzedsiębiorstw skala może stanowić praktyczne narzędzie umożliwiające pomiar i stymulowanie przedsiębiorczości organizacyjnej w tej grupie przedsiębiorstw.
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Entrepreneurial Growth of Small and Medium-Sized
Enterprises
Abstract: The aim of the article is to present the theoretical modeling of small and medium-sized enterprise growth in the output of entrepreneurship and the entrepreneurship
practice theories, considering the paradigm of the chaotics of the environment. The theoretical model proposes three main components of growth, which are: (i) the external environment, especially the chaotic paradigm typical for the entreprenership theory, (ii) the environment, especially his/her characteristic and entrepreneurial oreitation, and finally (iii) the
entrepreneurial and innovative processes, which are considered as entrepreneurial mechanism for growth.
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Introduction
Firms (micro, small, and medium, as well as large) do not grow only of themselves, they
function in the market and even in the wider social system, which J.S. Mill already emphasized in the economic thought1. while in organizational thought the conception of
the dependence of the firm on its environment was popularized by K.E. Boulding2.
J.S. Mill (1806–1873) believed that economic activity should be analyzed within the wider context of the
entirety of human social activity.
2
K.E. Boulding (1910–1993) popularized the assumptions of L. von Bertalanfyy’s general systems theory in
organizational theory and management. The systemic approach emphasized that a firm is a system open to
its environment, and its endurance depends on the firm shaping the proper relation with its environment.
1
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The aim of the article is to present the theoretical modeling of small and mediumsized enterprise growth in the output of entrepreneurship and the entrepreneurship
practice theories, considering the paradigm of the chaotics of the environment.

External Environment as a Factor of Growth
At the turn of the 21st century, the environment was generally considered dychotomically on the basis of its dynamics, or the intensity of the changes taking place within it, as
static or dynamic. In the late 1960s P. Drucker [1969/2008] published his influential book
entitled The Age of Discontinuity, in which he foresaw discontinuities to come in the economy in the recent future. In the Introduction to the 1992 edition, from the perspective of time, the author himself evaluated it as his greatest lasting achievement [Drucker
2008, p. X]. In the 1980’s, this same author called the environment of modern firms turbulent, defining this turbulence of the environment by way of its irregularity, lack of linearity, and unpredictability, accenting not only permanent change, but above all the great amount of turbulence occurring in the environment, identifying it with change of the
scale of a flood [Drucker 1980]. Similar opinions were voiced by other authors, such as
J.E. McCann and J. Selsky [1984, p. 460] who called the environment of the firms at that
time hyper-turbulent. H.I. Ansoff [2007, p. 39], on the other hand, indicated that turbulence in the environment in the 20th century is continually increasing. Subsequent authors gladly undertook this topic and elaborated upon it. Ph. Kotler and J.A. Caslione
[2009, p. 9] in their recently published book Chaotics emphasize that changes are constantly taking place in firms’ environments, because we have entered into what they call
a “new normalcy”, and the age of economic cycles or of foretelling changes in the envireonment will not return in the near future.
The cited transformational tendencies of the environment are of colossal significance for both the entire econmy and for firms, and are understood in this context two-dimensionally – as microcosmic and macrocosmic3 by scholars researching this topic. The
microcosmic effect is treated as the influence of chaotic bifurcations on firms that are
open systems, which leads to the firm’s behavior’s long-term dependence on the shortterm behavior of its environment; this phenomenon is known as the shift paradigm. On
the other hand, short-term microcosmic interferences influence macrocosmic balance
in the long term, causing the acceleration of the shift paradigm mechanism, and can result in disintegration in the macroeconomic and macropolitical dimension [Farazmand
2003, p. 349].
Such a scheme on the basis of the study of over a dozen works in this field can be found in [Farazmand 2003,
pp. 339–372].
3

406

Entrepreneurial Growth of Small and Medium-Sized Enterprises

Taking into account the paradigm of the chaotic environment in the secondary literature, a new paradigm of chaordic firms was introduced as a reply in 19954. The conceptualization of this paradigm was done by F.M. van Eijnatten and G.D. Putnik, among
others5. They introduced the conception of a metamodel of chaordic systems thinking
(CST), giving a learning organization the ability to self-organize and introduce transformative change in the conditions of a hyper-turbulent environment.
An environment so understood, by way of sending discontinuational or pro-growth
impulses, influences the firm and its growth process, creating barriers and/or stimulants
for its further growth. Thus, it is difficult to imagine a complex model of a firm’s growth
without an environmental variable. It can be examined multi-laterally, and accepting the
methodology of the economic sciences, five levels of analysis are generally listed: mega,
macro, mezzo, micro, nano.

Entrepreneur as a Factor of Growth
In modelling the growth of small and medium-sized enterprises (SMEs), aside from a chaotic environment, the entrepreneur should be placed within the center of the model.
He/she is variously understood in economic theory. In the theory of entrepreneurship,
at least five functions of the entrepreneur can be named [Landstrom 2010, pp. 13–19].
For R. Cantillon (1755), J.-B. Say (1803), and F.H. Knight (1916), the basic function of the
entrepreneur was risk taking, which distinguished him/her from hired employees. For
J. Schumpeter (19126) „entrepreneur” was synonymous with „innovator,” or creator of opportunities. In the work of J.-B. Say (1803), we find the image of the entrepreneur as an
organizer and coordinator of limited economic resources. From the perspective of the
Austrian school, especially I. Kirzner (1973), and earlier L. von Mises (1951), the entrepreneur plays the role of arbiter, whose most important task is seeking out opportunities for
profit. On the other hand, in the classical theory of economics, beginning with A. Smith
(1776) or D. Ricardo (1817), as well as in neoclassical economics, in the work of A. Marshall (1890), for example, the entrepreneur is identified with a capitalist7.
4
Chaordic enterprise (CE), chaordic organization (CO): these terms were first used by D. Hock [1999] in his
book Birth of the Chaordic Age, as well as in an earlier article published by him [Hock 1995].
5
Due to the weight of the topic, in one edition of the periodical three articles of theirs discussing this problem were published: [van Eijnatten, Putnik 2004a, pp. 491–494; van Eijnatten, Putnik 2004b, pp. 418–429; van
Eijnatten 2004, pp. 430–449].
6
Most authors give the year 1934, the year of publication of the English version of his book The Theory of Economic Development, though it was published in German over two decades earlier.
7
For obvious reasons only a handful of authors who influenced today’s understanding of the entrepreneur
and presently-conducted scientific research are listed here as examples. The understanding of the entrepreneur in entrepreneurial studies literature in the last two decades of the 20 century is very diverse and its
analysis, which is a different research topic, would surely be interesting.
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The entrepreneur, in the case of firms from the SME sector, especially small and micro, naturally plays a fundamental role in the growth of his/her firm. In studies in entrepreneurship, this role is variously understood in different models. F. Bławat [2003,
pp. 46–62], systemizing this problem, identifies four main approaches, namely: biographical, personality, behavioral, and relational. The most formal and thus most commonly found in research is the biographical approach, mainly due to its pragmatism and ease
of quantifiability. Important factors for this approach are generally gender, age, level and
type of education, professional experience, and membership in various social groups
(religious, cultural, ethnic, etc.). The personality approach admits as variables personality traits, which differ in each study conducted by way of this approach. As examples we
can name: creativity, independence, activeness, innovativeness. However, these are very
difficult to quantify, and the questionnaires that make use of them are either not credible, or very complicated, since a very broad set of psychological tools must be used in
such studies. The behavioral approach uses entrepreneurial attributes as independent
variables, but in contrast to personality traits these attributes concern behavior within
the firm, though these traits partially overlap. The variable used in the relational approach is a favorable or unfavorable attitude towards the criterion of reference. Of course,
there are studies that take into account all of the listed types of variables, and such an
approach is deemed integrated. The newest research emphasizes the essence of entrepreneurial competence which is made up of knowledge, skills, attitudes, and personality traits. The distinguishing factors listed above determine entrepreneurs’ approach and
entrepreneurial orientation.
In studies in entrepreneurship and firm growth, special attention is paid to entrepreneurs’ tendency to take risks, and especially to risk itself, which is an immanent feature
in economic activity. As Ph.A. Wickham [2006, p. 515] emphasizes, the relationship between growth and risk is complex – generally, the larger the firm, the smaller the risk it is
exposed to. To simplify, we can accept that this component of the model makes use of I.
Kirzner’s approach, or, more broadly, that of the Austrian school, to the nature of entrepreneurial endeavors.
Aside from the entrepreneur and his capacity, critical for the growth of firms are the
remaining endogennic factors, which are determined by its resources. They are widely
described in the secondary literature: in economics from the perspective of resource-based entrepreneurial theory, initiated in the 1950’s by E.T. Penrose [1959] and developed
in management in the 1990s by C.K. Prahalad and G. Hamel [1990, pp. 79–91] in the resource-based school of strategic thought. This approach has already been discussed in the
section on the resource-based convention of growth of SMEs.
In entrepreneurial theory, special attention is paid to Schumpeter’s concept of the
entrepreneur-innovator, for whom economic reality boils down to creative destruction
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that consists in introducing new combinations8 by way of continual destruction and
a subsequent move in the direction of balance. These new combinations are currently
of a completely different dimension. In the classical understanding, they remained essential for traditional entrepreneurs; however, the chaotic era imposes a different view
of business processes and on the introduction of innovation. In their recently published
book The New Age of Innovation, C.K. Prahalad and M.S. Krishman [2008] wonderfully illustrate the completely different business model whose seeds have already begun being introduced by innovative firms from emerging markets, in a way that is almost frightening for a majority of entrepreneurs. To use Schumpeter’s terms, they currently understand a new combinations as the individualization of values through concentration on
individual clients (N = 1 principle), while simultaneously preferring to gain access to resources over mere possession of them (R = G principle) [Prahald, Krishman 2008, p. 11],
which can be called the dynamic regrouping of resources in real time on a global scale. At first glance, this may seem like a business model only fit for large firms. This is not
the case. As the authors argue, no firm is large enough to satisfy the individual needs of
clients in real time; thus, large firms are forced to cooperate with small firms, and the current progress of information and communication technologies, including cloud-computing, allows for the construction of a global network with small and medium-sized firms.
This model requires flexibility of firms a priori. Small firms must rely on innovation to
meet the demands of contemporary competition, which also means that the significance of innovative processes will intensify9.

Entrepreneurial Process as a Factorof Growth
The entrepreneurial process is the basis for all entrepreneurial action that results in increase and growth. In the classical understanding, it is made up of several consecutive sequences, which depending on the author differ from one another. One of the most universal of these in terms of its applicability is W.D. Bygrave’s proposal [2004, p. 3]. He distinguishes four stages in the entrepreneurial process, namely: an innovative idea or conceptualization; an event that sets operations in motion; implementation; and growth and development. At each stage of the process different determining factors are present and
different entrepreneurial behaviors occur. Ph. Wickham introduces a very interesting approach, grounded in strategic entrepreneurship. He views the entrepreneurial process
J. Schumpeter distinguished five new economic combinations identified with innovation: the introduction of
new production technology; the introduction of new products or better quality products; the introduction of
a new organization to the sector; entrance into new markets; the usage of new sources of resources.
9
In their book, the authors describe numerous cases of small Indian firms that act in such an innovative way.
This book is a required read for anyone who thinks strategically about the future, or, more precisely, about the
changing reality.
8
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dynamically, distinguishing four contingencies, which can be considered a reference to
the philosophical theory of contingentism. These contingencies include the entrepreneur, market opportunities, the organization of the firm, and resources. Interactions occur between these variables, though based not on necessity but on the human subjectivity that characterizes the entrepreneur. These interactions are quintessential to the entrepreneurial process (see figure 1). Between these interactions, mechanisms coordinated by the entrepreneur appear: entrepreneurial configuration, entrepreneurial fitting,
entrepreneurial attention. Fitting consists in the organization’s adaptation to market requirements, which can sometimes be identified with the conception of creating individual value for clients in the age of “new” innovations mentioned earlier. For the organization to adapt to market opportunities, it must conduct the proper configuration
of its resources, which frequently means their reconfiguration. In C.K. Prahalad and M.S.
Krishman’s conception, which was mentioned earlier, it corresponds to the dynamic regrouping of resources in real time. On the other hand, the resources must be oriented
towards market opportunities, permanently subject to the firm’s attention, and pursue
changing market opportunities. Here, the entrepreneur’s role is to attract the desired resources to the organization by detecting market opportunities. The final element in the
model is the learning process. A firm cannot settle for simply recognizing market opportunities and taking advantage of them, but must draw conclusions from its experiences
by tending to its own results and growth.
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Figure 1. The Entrepreneurial Process According to Ph. Wickham
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Source: [Wickham 2006, pp. 224, 227–228] with my own modifications, which consisted in combining the
three stages of modeling into one illustrating the final effect.

Puttign Everything into One Model
A very interesting conception is presented by Th. Andersson, M.G. Curley, and P. Formico [2010, p. 133], who distinguish between opportunity-seeking entrepreneurs and entrepreneurs of the “entrepreneur-seeking opportunities” type. They base their conception on the assumption that balance appears during periods of entrepreneurial growth.
In both of the above situations, imbalance is present. In the first case, entrepreneurial
abilities outweigh entrepreneurial opportunities. In the second situation, the opposite
holds true – entrepreneurial opportunities decidedly outwieght entrepreneurial abilities.
In these authors’ opinion, growth occurs when the entrepreneur’s or firm’s entrepreneurial abilities increase linearly together with the growth of entrepreneurial market opportunities, and the achievement of entrepreneurial balance and growth is determined by
three strategic combinations [Andersson, Curley, Formico, p. 132]:
·· the development of entrepreneurial abilities,
·· the cultivation and detection of entrepreneurial opportunities,
·· a permanent increase in the level of balance (between abilities and opportunities).
The two main axes of growth in entrepreneurial theory, especially in strategic thought, are positional theory and resource-based theory. They concentrate on the firm’s
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achieving competitive market advantage, which can be measured by the firm’s profitability. On the other hand, entrepreneurial theory and practice concentrate on the firm’s
growth. An approach based on strategic entrepreneurial theory connects the mentioined approaches, making use of both growth and profitability against the backdrop of
competitors as measures of the firm’s results, which was properly illustrated in the model (figure 2).
Figure 2. Entrepreneurial Model of Growth of Small and Medium-Sized Firms
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Conclusions
For the author of this article, the inspiration to undertake an attempt at creating a complex model of the growth of small and medium-sized firms was the challenge put forward by P. O’Farella and D. Hitchensa [1988, p. 1379]: as is the case with many aspects of
the social sciences, it is easier to critique new theories than to present new conceptual
framework within which the growth of small firms could be studied. This challenge has
since been cited by many subsequent authors, even in the most recent articles. Of course, the model presented is not free from limitations, since, de facto, it is impossible to
construct a complex model for economic phenomenon both on a macro and micro level,
and the history of economic thought only confirms this. It often turned out that a given
model worked under certain conditions (the Philips curve, for example), while simultaneous or in time its assumptions were criticized and alternative solutions were created. This
is the natural state of affairs, whose effect is scientific progress. The author is aware that
it is impossible to take into account all determining factors; moreover, some of them are
behavioral, which make them very difficult to quantify. This is not the aim of this book,
since it is not only about the growth of firms. Here, growth is a dependent variable studied from the perspective of the processes of Europeanization, which – as we can believe a priori – determine it.
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Szanowni Państwo,
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – jedna z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce – została utworzona w 1997 roku. Składa się z 45 podstref. Obejmuje obszar ponad 1755 hektarów w województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. ŁSSE wydała już ponad 320 zezwoleń na działalność, a jej inwestorzy zobowiązali
się do stworzenia ponad 37 tysięcy miejsc pracy.
Wartość wszystkich inwestycji w Strefie szacowana jest na prawie 15 mld złotych.
W Strefie dominują spółki z branż: ceramiki budowlanej, AGD, farmaceutyki, opakowań, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej i zewnętrznego wsparcia biznesu.
Największe firmy to: Infosys, Fujitsu, Procter & Gamble, Amcor, Gillette, Bosch-Siemens,
Whirlpool.
W ofercie ŁSSE, oprócz działek inwestycyjnych, znajdują się też powierzchnie biurowe z przeznaczeniem dla firm z otoczenia biznesu.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje pomoc publiczną sięgającą 55 proc.
wartości inwestycji.
Pomoc publiczna przyznawana jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego
od osób prawnych lub osób fizycznych.
ŁSSE realizuje program Startup Spark, który jest akceleratorem startupów oraz ekosystemem wspierającym łączenie młodych innowacyjnych firm z dużymi przedsiębiorstwami. Partnerami programu są: P&G, Wielton, PGE, Pietrucha, Ericsson, Albea i Radio
Łódź. Startup Spark otrzymał wsparcie (ponad 5,5 mln zł) w ramach działania ScaleUp
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Akceleracji podlega 27 startupów, każdy
z nich otrzyma wsparcie równowartości 200 000 zł, z czego 40 000 zł w formie usług.
W 2017 r. ŁSSE powiększyła wachlarz swojej oferty dla przedsiębiorców o projekt
Strefa RozwoYou. Głównym jego celem jest wzmacnianie kompetencji i kwalifikacji pracowników MŚP oraz wzrost konkurencyjności firm na rynku ogólnopolskim i światowym. Pula 24 mln zł pozwoli na zrealizowanie szkoleń, kursów, doradztwa czy studiów
podyplomowych dla co najmniej 650 przedsiębiorców oraz 4000 pracowników MŚP
z woj. łódzkiego. ŁSSE przekazuje przedsiębiorcom wsparcie finansowe w formie bonów
rozwojowych. Maksymalna kwota dofinansowania dla firm to 80% kosztów budżetów

szkoleniowych wraz z wkładem własnym. W 2017 r. ogłoszono 3 rundy naborów, podczas których w rekordowo krótkim czasie przedsiębiorcy wypełniali formularze zgłoszeniowe. Z usług rozwojowych skorzystało do tej pory ponad 800 pracowników. Wyniki
te potwierdzają dobry kierunek działań ŁSSE i dają motywację do podejmowania kolejnych działań wspierających przedsiębiorczość w regionie.
Jednym z priorytetów strategii Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest popieranie inicjatyw mających na celu wsparcie i promocję działań łódzkich uczelni wyższych
podejmujących w swych badaniach naukowych problematykę przedsiębiorczości i innowacji. Jest to wielowątkowy obszar badawczy obejmujący analizę zmian zachodzących
w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu. Zmiany te stanowią główną determinantę rozwoju
przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich. Obecnie obserwujemy dynamiczne oblicze
przedsiębiorczości związane z postępującą globalizacją i internacjonalizacją oraz zmianami w procesach zarządzania i stosowanych technologiach.
Z przyjemnością wspieramy inicjatywy podejmowane przez Społeczną Akademię
Nauk związane z badaniami nad przedsiębiorczością i innowacyjnością oraz wyzwaniami, jakie pojawiają się w funkcjonowaniu i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw.
Życzę, aby nasza partnerska współpraca stanowiła wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz pomoc w poszukiwaniu nowych obszarów aktywności
biznesu regionu łódzkiego.
Z poważaniem
Marek Michalik
Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
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