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Wprowadzenie
Od kilku lat rola ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
w ¿yciu naszego kraju systematycznie wzrasta. W 1996
roku wytwarza³y one ³¹cznie oko³o 40% produktu krajowego brutto i dawa³y zatrudnienie ponad 6 milionom ludzi. Liczba przedsiêbiorstw aktywnych w 1996 roku
przekroczy³a 1,3 mln, a wiêc jednoczenie tak liczna sta³a
siê grupa osób kieruj¹cych tymi przedsiêbiorstwami.
Jednak wiedza o w³acicielach i kierownikach ma³ych
i rednich firm jest dosyæ uboga i s³abo udokumentowana. Jednoczenie ronie zainteresowanie t¹ kategori¹ i to
zarówno wród decydentów, jak i ze strony mediów oraz
opinii publicznej.
Dotychczas brak jest kompleksowych badañ empirycznych
dotycz¹cych ma³ych i rednich przedsiêbiorców, brak te¿ synt etycznych opracowañ powiêconych tej kategorii spo³ecznej.
Dlatego zdecydowalimy siê zaprezentowaæ Czytelnikom
niniejsz¹ pracê, która wprawdzie nie pretenduje do miana opr acowania syntetycznego, ale porusza bardzo szerokie spektrum
problemów zwi¹zanych z ¿yciem i funkcjonowaniem przedsiêbiorców we wspó³czesnej Polsce.
Tytu³ pracy  Przedsiêbiorcy jako grupa spo³eczna  wyznacza obszar zainteresowañ autorów. U podstaw koncepcji niniejszego opracowania leg³o bowiem za³o¿enie, ¿e przedsiêbio rcy to nie tylko ludzie wykonuj¹cy okrelony rodzaj pracy, ale to
w³anie grupa  chocia¿ oczywicie nie w cis³ym socjologicznym znaczeniu tego terminu  która charakteryzuje siê pewnymi cechami pozwalaj¹cymi odró¿niæ j¹ od innych grup. Te cechy
to zarówno pewne charakterystyki spo³eczno-demograficzne,
jak i poziom oraz styl ¿ycia, pogl¹dy i postawy. W³anie te
wszystkie kwestie s¹ podejmowane przez autorów zawartych
w niniejszej publikacji opracowañ. Charakter zamieszczonych
tekstów jest zró¿nicowany. Wszystkie jednak opieraj¹ siê przede


wszystkim na wynikach badañ empirycznych zrealizowanych
w ostatnich latach, w których przedsiêbiorcy, jako ca³oæ lub
tylko czêæ z nich, byli jednym z wielu lub wy³¹cznym obiektem
badañ. Ta ró¿norodnoæ róde³, ró¿ne sposoby definiowania
kategorii przedsiêbiorców, zastosowanie odmiennych metod
badawczych powoduj¹, ¿e nie zawsze mo¿na porównywaæ wnioski autorów poszczególnych tekstów. Jednoczenie jednak daje to
Czytelnikowi mo¿liwoæ zapoznania siê z ró¿nymi aspektami funkcjonowania kierowników ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w naszym spo³eczeñstwie, a tak¿e  byæ mo¿e  uwiadamia trudnoci
zwi¹zane z wszechstronn¹ charakterystyk¹ tej kategorii.
Pierwsze dwa opracowania maj¹ charakter ogólny. Artyku³
Ewy Jawiñskiej Przedsiêbiorcy na tle innych grup spo³eczno-zawodowych w Polsce, poza prób¹ umiejscowienia przedsiêbiorców w strukturze spo³ecznej wspó³czesnej Polski, zawiera
obszerny wstêp metodologiczny powiêcony ró¿nym sposobom
definiowania przedsiêbiorców i ró¿nym sposobom ich badania.
Tekst Katarzyny Duczkowskiej-Ma³ysz pt. Wizerunek
przedsiêbiorcy w wietle badañ gospodarstw domowych i opinii
lokalnych spo³ecznoci zawiera doæ wszechstronn¹ charakterystykê przedsiêbiorców, obejmuj¹c¹ zarówno obiektywne c echy ich po³o¿enia spo³ecznego, jak i ocen, i postaw. Ponadto
podejmuje kwestiê wizerunku przedsiêbiorców w oczach innych
grup spo³ecznych.
Pozosta³e trzy opracowania dotycz¹ zagadnieñ bardziej
szczegó³owych. Krzysztof Chmielewski w artykule Charakterystyka warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej 
analizuje wskanik optymizmu przedsiêbiorców  miarê szczególnie przydatn¹ do analizy nastrojów spo³ecznych tej grupy.
Opracowanie Krzysztofa Chmielewskiego i Krystyny Skar¿yñskiej Polscy przedsiêbiorcy 1997: psychologiczne uwarunkowania sukcesu podejmuje kwestie zwi¹zane z postawami
i, ogólniej mówi¹c, systemem wartoci kierowników ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw.
Wreszcie zamykaj¹cy publikacjê tekst Haliny Frañczak
Proces integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹  opinie szefów ma

³ych i rednich przedsiêbiorstw na tle opinii rodowiska biznesu
w Polsce odnosi siê do spraw szczególnie aktualnych, prezentuj¹c nadzieje i obawy przedsiêbiorców zwi¹zane z coraz bli¿sz¹
perspektyw¹ integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.





Ewa Jawiñska

Przedsiêbiorcy na tle innych grup spo³eczno-zawodowych w Polsce
1. Wstêp
Syntetyczne scharakteryzowanie grupy przedsiêbiorców 
kategorii spo³eczno-zawodowej, która w ostatnich latach rozwija
siê szczególnie dynamicznie  nastrêcza badaczom wiele trudnoci. Zwi¹zane s¹ one zarówno z ró¿norodnym definiowaniem
tej grupy, jak i z mo¿liwociami kompletowania materia³u emp irycznego, pozwalaj¹cego na stworzenie syntetycznego i wycze rpuj¹cego opisu jej cech spo³ecznych i demograficznych, spos obów zachowañ czy stylów ¿ycia.
Problemy definicyjne wynikaj¹ z ró¿nych podejæ do tej kategorii. Dotyczy to przede wszystkim grupy kierowników ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. W czêci badañ uwzglêdnia siê
wy³¹cznie w³acicieli lub wspó³w³acicieli prywatnych zak³adów,
którzy faktycznie dominuj¹ w tej grupie, ale nie wyczerpuj¹ jej.
W innych badaniach uwzglêdniani s¹ równie¿ mened¿erowie 
szefowie firm pañstwowych lub prywatnych, którzy nie s¹ w³acicielami kierowanych jednostek. Jednoczenie wród kryteriów wyodrêbniania kierowników ma³ych i rednich przedsiêbiorstw uwzglêdniana jest zazwyczaj wielkoæ kierowanej firmy.
I tutaj progi graniczne bywaj¹ ró¿ne  dotyczy to zarówno dolnych, jak i górnych granic. Czêsto do grupy tej zalicza siê w³acicieli zak³adów bez wzglêdu na liczbê zatrudnionych praco wników  przy takim podejciu w ca³ej grupie dominuj¹ liczebnie
osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹, które w ogóle nie
zatrudniaj¹ pracowników najemnych. W innych podejciach
kryterium zaliczenia do kategorii jest zatrudnianie okrelonej
liczby (najczêciej minimum piêciu) pracowników. Konsekwe ncj¹ tych ró¿nic definicyjnych jest opisywanie ró¿nych kategorii
spo³ecznych, a na dodatek kategorii, które w istotny sposób


ró¿ni¹ siê od siebie, mo¿na podejrzewaæ, ¿e zarówno wielkoæ
kierowanej firmy, jak i fakt bycia lub nie jej w³acicielem koreluje z wieloma innymi charakterystykami po³o¿enia spo³ecznego.
Nie bez znaczenia dla opisu ma³ych i rednich przedsiêbiorców jest równie¿ podstawowy cel badañ, w trakcie których zbierane s¹ informacje o tej grupie. Zasadniczo mo¿na wyodrêbniæ
dwa typy badañ dostarczaj¹cych informacji o przedsiêbiorcach.
Pierwszym ród³em informacji s¹ badania przedsiêbiorstw,
w których uwzglêdnia siê niektóre charakterystyki szefów badanych firm. Wad¹ tego podejcia jest to, ¿e na ogó³ koncentr uje siê ono na opisie samej firmy, jej kondycji ekonomicznej, pr ofilu dzia³alnoci, sposobie funkcjonowania itp. W takich badaniach informacje o samych przedsiêbiorcach maj¹ z regu³y ch arakter marginesowy, ograniczaj¹ siê do podstawowych danych
metryczkowych. Jednoczenie w badaniach tego typu, poprzez
odpowiedni dobór próby autorzy staraj¹ siê zazwyczaj zapewniæ
odpowiedni dla swoich celów dobór firm, a nie jest to jednoznaczne z reprezentatywn¹ prób¹ samych przedsiêbiorców.
Drugie podejcie wyodrêbnia przedsiêbiorców z ogó³u
czynnej zawodowo (lub pracuj¹cej) ludnoci Polski poprzez o dwo³anie siê do ró¿nego typu klasyfikacji grup spo³eczno-zawodowych. W takich badaniach opis przedsiêbiorców jest
znacznie bogatszy  zawiera z regu³y informacje o pochodzeniu
spo³ecznym i terytorialnym, elementach historii zawodowej,
charakterystykê sytuacji ekonomicznej i ¿ycia rodzinnego. P onadto podejcie takie pozwala umiejscowiæ tê grupê na tle innych kategorii spo³eczno-zawodowych, a wiêc okreliæ jej poz ycjê na skali zró¿nicowañ spo³ecznych i specyfikê w stosunku do
innych kategorii ludnoci. Podstawowym mankamentem tego
podejcia jest jednak fakt, ¿e udzia³ w³acicieli ma³ych i rednich
prywatnych zak³adów w ogólnopolskich próbach ogó³u ludnoci
jest stosunkowo ma³y, a w konsekwencji wyniki obci¹¿one s¹
znacznym b³êdem statystycznym i nie pozwalaj¹ na pog³êbione
analizy.



2. Podstawowe charakterystyki spo³eczno-demograficzne
przedsiêbiorców w wietle wyników ró¿nych badañ
W sytuacji, gdy brak jest wszechstronnego reprezentatywnego badania przedsiêbiorców, warto dokonaæ przegl¹du wyników ró¿nych badañ, które dostarczaj¹ jakichkolwiek informacji
dotycz¹cych tej kategorii spo³ecznej, nawet je¿eli wyniki tych
badañ nie mog¹ byæ w pe³ni porównywalne z uwagi na wspomniane wczeniej ró¿nice definicyjne i ró¿nice w doborze próby.
W niniejszym opracowaniu zosta³y wykorzystane wyniki kilku badañ z lat 19921997. Przede wszystkim bêd¹ to dwa badania realizowane w ubieg³ym roku przez Demoskop:
1. Kwartalny sonda¿ BiznesBus  badanie realizowane cztery
razy w roku na ogólnopolskiej próbie oko³o 700 przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych powy¿ej piêciu pracowników. Prezentowane wyniki bêd¹ dotyczy³y skumulowanych danych z 4
badañ przeprowadzonych w 1997 roku. Z ogó³u badanej zbiorowoci analiz¹ zostali objêci w³aciciele i kierownicy firm z atrudniaj¹cych od 5 do 250 pracowników.
2. Badanie struktury ludnoci i gospodarstw domowych zrealizowane w listopadzie i grudniu 1997 roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej, losowej próbie ponad 2100 gospodarstw
domowych. W tym badaniu kategoria przedsiêbiorców obejmuje wy³¹cznie w³acicieli zak³adów zatrudniaj¹cych od 0 do
250 pracowników najemnych.
Jako materia³y porównawcze i uzupe³niaj¹ce wykorzystane
zostan¹ równie¿ inne badania:
3. Badanie Omnibus  comiesiêczny sonda¿ realizowany przez
Demoskop na ogólnopolskiej próbie losowo-kwotowej ludnoci Polski w wieku 15 i wiêcej lat (skumulowane wyniki
z 1997 roku dla ludnoci w wieku 18 i wiêcej lat). Kategoria
przedsiêbiorców w tych badaniach zosta³a zdefiniowana, jak
w p. 2.
4. Polski Generalny Sonda¿ Spo³eczny  badania prowadzone na
ogólnopolskich próbach losowych ludnoci w wieku 18 i wiêcej lat (edycje z lat 1992 i 1995). Przedsiêbiorcy w tym badaniu s¹ definiowani analogicznie, jak w Omnibusie.


5. Badania aktywnoci ekonomicznej ludnoci Polski (BAEL) 
s¹ to kwartalne badania prowadzone przez GUS od 1992 roku
na próbie mieszkañ. W tych badaniach kategoria przedsiêbiorców zosta³a ograniczona do pracodawców, a wiêc osób
prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i zatrudniaj ¹cych co najmniej jednego pracownika najemnego. W niniejszym opracowaniu wykorzystane zosta³y wyniki badania
przeprowadzonego w sierpniu 1997 roku.
6. Badanie bud¿etów gospodarstw domowych  ci¹g³e badanie
realizowane przez GUS, od 1992 roku obejmuj¹ce równie¿
gospodarstwa osób pracuj¹cych na w³asny rachunek. Badania te dostarczaj¹ informacji o gospodarstwach domowych,
których jedynym b¹d g³ównym ród³em utrzymania jest
praca na w³asny rachunek poza rolnictwem lub wykonywanie
wolnego zawodu (dane z badañ prowadzonych w trakcie 1996
roku).
Tabela 1. Struktura p³ci przedsiêbiorców w wietle wyników wybranych b adañ (w odsetkach)

BiznesPGSS 92 PGSS 95 BAEL 97 Omnibus 97 -Bus 97
1/
Mê¿czyni 72,2
66,4
67,9
70,5
80,8
Kobiety
27,8
33,6
32,1
29,5
19,2
P³eæ

BiznesBadanie
-Bus 97 gospodarstw
2/
domowych
73,3
76,4
26,7
23,6

ród³a: wyniki badañ wymienionych w p. 15 na pocz¹tku niniejszego paragrafu:
1) dane dotycz¹ce w³acicieli zak³adów,
2) dane dotycz¹ce kierowników przedsiêbiorstw nie bêd¹cych ich w³acici elami.

W tabelach 13 przedstawione s¹ podstawowe charakterystyki przedsiêbiorców w wietle wyników wszystkich tych badañ (poza badaniami bud¿etów domowych). Zestawienia te p okazuj¹ zarówno podobieñstwa, jak i ró¿nice w cechach spo³ec zno-demograficznych przedsiêbiorców ujawniaj¹ce siê w ró¿nych
badaniach.
Przedsiêbiorcy s¹ kategori¹ silnie zdominowan¹ przez mê¿czyzn. W wietle wyników analizowanych badañ mê¿czyni st a

nowi¹ od 66% (PGSS 1995) do 80% (BiznesBus 1997) tej kategorii. Charakterystyczne jest, ¿e udzia³ kobiet zmniejsza siê, gdy
ograniczamy badan¹ populacjê do w³acicieli zak³adów zatrudniaj¹cych powy¿ej 5 pracowników. Jednoczenie analiza danych
z kolejnych edycji PGSS wskazuje, ¿e udzia³ kobiet nieznacznie,
ale systematycznie wzrasta: od niespe³na 28% w 1992 roku do
34% w 1995.
Wyniki wszystkich badañ wskazuj¹ równie¿, ¿e w opisywanej grupie dominuj¹ osoby w wieku 3544 lat stanowi¹ce od 37%
do 46% ogó³u przedsiêbiorców. Wyrane s¹ natomiast rozbie¿noci w informacjach o udziale najm³odszej i najstarszej kategorii wiekowej.
Tabela 2. Struktura wieku przedsiêbiorców w wietle wyników wybranych
badañ (w odsetkach)

Biznes- Biznes- Badanie
PGSS 92 PGSS 95 BAEL 97 Omnibus 97 -Bus 97 -Bus 97 gospodarstw
1/
2/
domowych
Do 29 lat
16,4
18,2
12,2
19,7
6,0
10,1
8,4
Wiek

3034

19,2

13,3

11,5

13,9

8,8

7,8

14,8

3544

44,1

44,5

37,5

38,1

40,7

30,6

42,7

4554
55 i wiêcej
lat

15,5

17,2

27,1

22,0

35,9

39,7

23,9

4,7

6,8

11,8

6,3

8,5

11,8

10,2

ród³a i oznaczenia, jak w tab. 1.

W wietle danych z badania Omnibus przedsiêbiorcy poni¿ej 30 roku ¿ycia stanowili prawie 20% ogó³u, z badania BiznesBus i badania gospodarstw domowych z listopada 1997 wynika,
¿e udzia³ najm³odszej kategorii wiekowej kszta³towa³ siê poni¿ej
10%, w badaniach aktywnoci ekonomicznej GUS pracodawcy
w wieku 1829 lat stanowili 12%. Na znacz¹cy udzia³ ludzi m³odych wród przedsiêbiorców wskazuj¹ równie¿ wyniki wcz eniejszych badañ PGSS. Trudno jest wyjaniæ te rozbie¿noci.
Mo¿na tylko przypuszczaæ, ¿e zwi¹zane one s¹ nie tylko z ró ¿nymi definicjami przedsiêbiorców w ka¿dym z badañ, ale równie¿ ze sposobem doboru prób badawczych.


Istotne ró¿nice miêdzy wynikami poszczególnych badañ dotycz¹ równie¿ poziomu wykszta³cenia. Wszystkie badania wykazuj¹, ¿e wród przedsiêbiorców dominuj¹ osoby z wykszta³c eniem rednim, ale wyranie wy¿sze wykszta³cenie maj¹ kiero wnicy przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych 5 i wiêcej pracowników
(dane z badania BiznesBus). Dane z dwóch edycji PGSS wskazuj¹ jednoczenie na obni¿enie siê poziomu wykszta³cenia tej
grupy w pierwszej po³owie lat 90. trudno jednak stwierdziæ, czy
jest to trwa³a tendencja, czy wynik przypadkowy.
Tabela 3. Struktura wykszta³cenia przedsiêbiorców w wietle wyników w ybranych badañ (w odsetkach)

Biznes- Biznes- Badanie
Wykszta³cenie PGSS 92 PGSS 95 BAEL Omnibus 97 -Bus 97 -Bus 97 gospodarstw
1/
2/
domowych
Podstawowe
4,6
15,3
13,9
12,5
0,8
0,4
4,4
Zasadnicze
zawodowe

34,0

29,3

25,7

34,1

14,8

6,2

36,1

rednie

44,1

42,6

45,3

42,6

54,4

46,9

42,3

Wy¿sze

17,2

12,8

15,2

10,8

30,0

46,6

17,1

ród³a i oznaczenia, jak w tab. 1.

3. Przedsiêbiorcy na tle innych grup spo³eczno-zawodowych
w Polsce
Przedsiêbiorcy, podobnie jak wszystkie inne kategorie spo³eczno-zawodowe, funkcjonuj¹ w okrelonym uk³adzie spo³ec znym, w systemie nierównoci i uwarstwienia spo³ecznego.
Okrelenie pozycji w tym systemie jest niezbêdnym elementem
ich charakterystyki jako grupy spo³ecznej. Najwiêcej informacji
umo¿liwiaj¹cych takie porównanie zawieraj¹ dane z badañ Demoskopu z koñca 1997 roku nad struktur¹ polskich gospodarstw domowych i w³anie na wynikach tych badañ bêdzie
opiera³a siê g³ównie analiza porównawcza.
3.1. Cechy spo³eczno-demograficzne przedsiêbiorców


Struktura wieku lokuje przedsiêbiorców prawie dok³adnie
na redniej dla ogó³u czynnych zawodowo Polaków. W 1997
roku byli oni wyranie m³odsi od grupy specjalistów technic znych i nietechnicznych (rednio o 3 lata) oraz od rolników
(o 2 lata), natomiast nieco starsi od robotników wykwalifikowanych. W stosunku do innych grup zawodowych przedsiêbiorcy
s¹ stosunkowo najbardziej homogeniczni pod wzglêdem wieku.
Najmniej licznie reprezentowane s¹ obie skrajne kategorie wieku, a a¿ 43% to osoby w wieku 3544 lat. Wynik ten obala powszechn¹ opiniê, ¿e wspó³czeni polscy przedsiêbiorcy to
przede wszystkim m³odzi.
Tabela 4. W³aciciele prywatnych zak³adów i wybrane grupy spo³ecznozawodowe wed³ug wieku (w odsetkach)

Kategoria spo³ecz- 1829 lat
no-zawodowa
W³aciciele
8,4

3034

3544

4555

56 i wiêcej redni wiek

14,8

42,7

23,9

10,2

41,2

Specjalici

9,2

5,6

39,1

26,2

19,8

44,2

Technicy

14,3

10,4

34,6

31,1

9,6

41,7

Robotnicy wykwalifikowani

18,3

12,6

33,4

27,6

8,2

40,5

Rolnicy

9,5

13,3

32,9

28,9

15,3

43,7

Ogó³ pracuj¹cych

15,0

10,9

36,3

27,6

10,2

41,3

ród³o: Demoskop, Badanie gospodarstw domowych, 1997.

Wspominalimy wczeniej o dominuj¹cym udziale mê¿czyzn
w kategorii przedsiêbiorców. Warto jednak odnotowaæ, ¿e nie
jest to specyfika tej kategorii. Podobn¹ sytuacjê notujemy wród
robotników wykwalifikowanych, rolników, a w nieco mniejszym
stopniu równie¿ wród specjalistów.
Przedsiêbiorcy to czêciej ni¿ przedstawiciele innych grup
osoby ¿yj¹ce w stanie ma³¿eñskim  blisko 90% przy 76% wród
ogó³u pracuj¹cych. Konsekwencj¹ tego jest relatywnie du¿a liczebnoæ ich gospodarstw domowych. W wietle wyników
wszystkich dostêpnych badañ, rodziny przedsiêbiorców pod


wzglêdem liczebnoci ustêpuj¹ tylko gospodarstwom domowym
rolników indywidualnych. Wed³ug danych z badania Demoskopu z koñca 1997 roku przeciêtna wielkoæ gospodarstwa domowego przedsiêbiorców wynosi³a 3,7 przy redniej dla ca³ej pop ulacji 3,5 osoby. Równie¿ wyniki badañ bud¿etów gospodarstw
domowych GUS potwierdzaj¹ ten wynik. rednia wielkoæ gospodarstwa rodzin utrzymuj¹cych siê z pracy na rachunek w³asny wynosi 3,80 osoby, przy 3,20 w ca³ej zbiorowoci. Wyniki
tych badañ wskazuj¹ równie¿, ¿e relatywnie du¿a liczebnoæ
gospodarstw przedsiêbiorców jest nie tylko efektem wiêkszego
ni¿ w innych grupach udzia³u osób ¿onatych i zamê¿nych, ale
równie¿ wiêkszej liczby posiadanych dzieci. Wed³ug danych
z 1996 roku osoby w wieku 019 lat stanowi³y 40,6% ogó³u
cz³onków rodzin osób pracuj¹cych na w³asny rachunek, podczas
gdy w grupie rodzin pracowniczych odpowiedni odsetek wynosi³
21,4%, a w rodzinach rolników 37,1%. Natomiast wród cz³onków
rodzin utrzymuj¹cych siê z pracy na rachunek w³asny osoby
powy¿ej 54 lat stanowi³y zaledwie 4,7%, przy 5,9% w rodzinach
pracowniczych i 19,3% w rodzinach rolników.
Tabela 5. Wielkoæ i struktura ró¿nych kategorii gospodarstw domowych.

Charakterystyki gospo- Pracuj¹cy na w³a- Utrzymuj¹cy siê
darstw domowych
sny rachunek z pracy najemnej
rednia liczba osób
3,80
3,54

Rolnicy

Ogó³em

4,26

3,20

Odsetek osób w wieku
0-19 lat

40,6

21,4

b.d.

16,8

rednia liczba dzieci

1,54

0,76

1,58

1,18

Odsetek osób w wieku
55 i wiêcej lat

4,7

5,9

19,3

20,1

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie Bud¿etów gospodarstw domowych w 1996 r.,
GUS, 1997.

Mo¿na wiêc ogólnie powiedzieæ, ¿e rodziny przedsiêbiorców
s¹ liczniejsze, ale m³odsze ni¿ rodziny innych kategorii spo³ec zno-zawodowych.
Pod wzglêdem osi¹gniêtego poziomu wykszta³cenia przedsiêbiorcy lokuj¹ siê nieco powy¿ej redniej dla ogó³u pracuj ¹

cych (12 klas przy redniej ogólnej 11,4 klasy). Wy¿sze wykszta³cenie od nich maj¹, rednio bior¹c, reprezentanci wszys tkich grup pracowników umys³owych, ni¿sze pracownicy us³ug,
robotnicy i rolnicy. Charakterystyczne dla przedsiêbiorców jest
znaczne, wiêksze ni¿ w jakiejkolwiek innej kategorii spo³eczno-zawodowej, zró¿nicowanie poziomu wykszta³cenia. Z jednej
strony 40% przedsiêbiorców ma wykszta³cenie ni¿sze ni¿ rednie, ale jednoczenie 17% legitymuje siê ukoñczonymi studiami
wy¿szymi. To znaczne zró¿nicowanie wskazuje te¿ na ró¿noro dnoæ dróg prowadz¹cych do pozycji przedsiêbiorcy. Dla prawie
po³owy droga ta prowadzi³a od zawodów robotniczych i rzemielniczych, znaczna czêæ pozosta³ych prawdopodobnie ro zpoczyna³a kariery zawodowe w charakterze pracowników umys³owych.
Tabela 6. Przedsiêbiorcy i inne wybrane kategorie spo³eczno-zawodowe
wed³ug poziomu wykszta³cenia (w odsetkach)

Kategoria spo³eczno-zawodowa

Podstawowe Zasadnicze rednie
zawodowe

Wy¿sze

rednia liczba
ukoñczonych
klas

W³aciciele

4,4

35,8

42,0

17,0

12,0

Specjalici

0,9

0,3

38,0

60,8

15,1

Technicy
Robotnicy wykwalifikowani



3,2

66,4

30,4

13,8

19,7

60,6

18,7

0,2

10,0

Rolnicy

52,6

32,4

13,9

0,5

9,2

Ogó³ pracuj¹cych

17,3

33,8

35,1

13,8

11,4

ród³o: Demoskop, Badanie gospodarstw domowych, 1997.

3.2. Pochodzenie spo³eczne przedsiêbiorców


Pochodzenie w³acicieli prywatnych zak³adów i ich droga do
aktualnej pozycji spo³eczno-zawodowej budzi szczególnie du¿e
zainteresowanie. W publikacjach prasowych kszta³tuj¹cych op iniê publiczn¹ wiele miejsca powiêca siê na dociekanie róde³
kapita³u umo¿liwiaj¹cego rozpoczêcie dzia³alnoci, zw³aszcza na
ustalanie powi¹zañ obecnych przedsiêbiorców z nomenklatur¹
okresu PRL. Udokumentowanych danych na ten temat jest jednak bardzo ma³o. W badaniach rzadko podejmuje siê te kwestie.
Z prezentowanych w tym opracowaniu badañ jedynie Polski
Generalny Sonda¿ Spo³eczny i badania gospodarstw domowych
Demoskopu uwzglêdniaj¹ pewne elementy zwi¹zane z pochodzeniem przedsiêbiorców.
Tabela 7.

Przedsiêbiorcy i inne wybrane kategorie spo³eczno-zawodowe
wed³ug pochodzenia spo³ecznego (kategorii spo³eczno-zawodowej ojca w okresie, gdy respondent mia³ oko³o 15 lat)

Kategoria spo³ecznoSpecjalici Technicy Robotnicy Rolnicy
-zawodowa respondenta
wykwalifikowani

W³aciciele

W³aciciele

13,3

5,6

29,1

26,0

14,1

Specjalici

30,3

13,7

28,6

10,8

3,5

Technicy
Robotnicy wykwalifikowani

8,1

11,8

31,8

27,8

2,2

2,2

3,1

43,4

29,9

1,8

-

0,6

5,8

83,7

0,5

7,1

6,2

33,2

32,0

3,7

Rolnicy
Ogó³ pracuj¹cych

ród³o: Demoskop, Badanie gospodarstw domowych, 1997.

Z badañ Demoskopu wynika, ¿e w tej grupie dominuj¹ osoby pochodzenia robotniczego (35%) i ch³opskiego (26%). Jednoczenie udzia³ osób wywodz¹cych siê z rodzin inteligenckich
(13,3%) jest wiêkszy ni¿ w jakiejkolwiek innej grupie poza sp ecjalistami, 14% w³acicieli odziedziczy³o pozycjê rodziców. Bio

r¹c pod uwagê, ¿e w pokoleniu ojców badanych prywatna inicjatywa stanowi³a znikomy odsetek ogó³u czynnych zawodowo,
mo¿na stwierdziæ, ¿e w grupie tej istnieje sk³onnoæ do przekazywania zawodu, a w³aciwie tendencji do podejmowania pracy
na w³asny rachunek.
Pod wzglêdem pochodzenia przedsiêbiorcy nieco bli¿si s¹
pracownikom umys³owym ni¿ robotnikom. Ojcowie prawie p o³owy objêtych badaniami przedsiêbiorców posiadali wykszta³c enie podstawowe lub niepe³ne podstawowe, oko³o 11% ojców mia³o wykszta³cenie wy¿sze. Ponad 66% przedsiêbiorców podwy¿szy³o wykszta³cenie w stosunku do wykszta³cenia ojców.
Ponad 40% przedsiêbiorców w wieku 15 lat mieszka³o na
wsi, 19% w miastach powy¿ej 200 tysiêcy mieszkañców. 60% od
tego czasu zmieni³o kategoriê miejscowoci zamieszkania,
z czego ponad po³owa przenios³a siê do wiêkszej miejscowoci.
23,2% przedsiêbiorców to migranci ze wsi do miasta. Zarówno
pochodzenie terytorialne, jak i wzory migracji bardziej odzwie rciedlaj¹ ogólne procesy mobilnoci zachodz¹ce w Polsce od lat,
ni¿ wykazuj¹ specyfikê tej grupy.
Jeszcze skromniejsza jest udokumentowana empirycznie
wiedza o tym, w jaki sposób obecni przedsiêbiorcy trafili do tej
kategorii. Nierozstrzygniête w zwi¹zku z tym pozostaje pytanie,
w jakim stopniu s¹ oni spadkobiercami PRL-owskiej prywatnej
inicjatywy, a w jakim s¹ to ludzie, którzy w³acicielami stali siê
ju¿ w okresie transformacji, zaczynaj¹c w tym czasie karierê
zawodow¹ b¹d przychodz¹c z innych zawodów. Z cytowanych
badañ Demoskopu wynika, ¿e 33% aktualnych w³acicieli zak³adów rozpoczê³o wykowywan¹ w 1997 roku pracê przed 1989
rokiem, 11% w latach 8990; 30% w latach 9193, a tylko niespe³na 9% to osoby prowadz¹ce zak³ad od 1996 roku. Mimo ¿e do
wyników tych, ze wzglêdu na sposób sformu³owania pytania
nale¿y odnosiæ siê z pewn¹ ostro¿noci¹, wskazuj¹ one, wbrew
powszechnym opiniom, ¿e funkcjonowanie w tej grupie jest
wzglêdnie trwa³e. 66% przedsiêbiorców, którzy zak³ad objêli
przed 1989 rokiem pochodzi³o z rodzin w³acicieli prywatnych
zak³adów; wród osób, które w³acicielami sta³y siê po roku


1990 nie ma ani jednej pochodz¹cej z prywatnej inicjatywy,
znaczny jest natomiast udzia³ dzieci inteligentów.
3.3. Sytuacja materialna przedsiêbiorców
Wyniki wiêkszoci badañ przeprowadzonych w ostatnich latach (PGSS, Omnibus, badanie gospodarstw domowych Demoskopu) wskazuj¹, ¿e zarobki w³acicieli ma³ych i rednich z ak³adów s¹ znacznie wy¿sze ni¿ w innych kategoriach spo³ec zno-zawodowych. W listopadzie 1997 wynosi³y one rednio 2122
z³ote, przy redniej dla ogó³u pracuj¹cych 1004 z³ote. Jednak
pozycja materialna przedsiêbiorców zmienia siê, gdy za jej
wskanik przyjmiemy ³¹czny dochód ca³ego gospodarstwa domowego, a zw³aszcza dochód na osobê w gospodarstwie domowym. Wynika to przede wszystkim ze struktury gospodarstw
domowych przedsiêbiorców, a szczególnie z du¿ego udzia³u
osób niepracuj¹cych, zw³aszcza dzieci. Widaæ to wyranie, gdy
porównamy gospodarstwa domowe przedsiêbiorców z gosp odarstwami wysoko kwalifikowanych specjalistów. W tej ostatniej
grupie udzia³ zarobków respondenta w ³¹cznych dochodach
gospodarstwa wynosi 67%, w gospodarstwach przedsiêbiorców
ich dochody stanowi¹ 74% ogó³u dochodów. Prawdopodobnie
wi¹¿e siê to nie tylko z wielkoci¹ gospodarstwa, ale równie¿
z ró¿nymi modelami rodziny dominuj¹cymi w ka¿dej z tych
grup. Wród przedsiêbiorców czêstszy jest model tradycyjny,
w którym kobieta pe³ni przede wszystkim rolê ¿ony i matki i nie
zajmuje siê prac¹ zawodow¹. W rodzinach specjalistów czêstsze
s¹ ma³¿eñstwa partnerskie, w których ma³¿onkowie dziel¹ siê
obowi¹zkami równie¿ w zakresie dostarczania rodków utrz ymania dla rodziny.
Podobnie sytuacja materialna przedsiêbiorców wygl¹da
w wietle wyników badañ bud¿etów rodzinnych GUS. Wpra wdzie na podstawie wyników tych badañ nie mo¿na ustaliæ zaro bków samych przedsiêbiorców, ale wynika z nich, ¿e w 1996 roku
przychód na g³owê w gospodarstwach osób pracuj¹cych na r achunek w³asny wynosi³ 662 z³ote i by³ o nieca³e 100 z³otych wy ¿

szy od redniej, ale ni¿szy o ponad 140 z³otych ni¿ w rodzinach
pracowników umys³owych (na stanowiskach nierobotniczych). Z badañ tych wynika równie¿, ¿e rednio w rodzinie
przedsiêbiorcy na utrzymaniu (bez ¿adnych róde³ dochodu)
by³o 1,8 osoby, a w gospodarstwach pracowników umys³owych
1,2.
Tabela 8.

Zarobki, ³¹czne dochody gospodarstwa domowego i przeciêtny
dochód na osobê w gospodarstwach przedsiêbiorców i innych
wybranych kategorii spo³eczno-zawodowych

Kategoria spo³eczno-zawodowa

rednie miesiêczne zarobki respondenta

£¹czny miesiêczny
dochód gospodarstwa domowego

Dochód na osobê
w gospodarstwie
domowym

W³aciciele

2121,8

2883,8

918,0

Specjalici

1943,2

2889,4

1250,2

Technicy
Robotnicy wykwalifikowani

893,1

1673,9

633,2

782,9

1358,5

454,4

-

1112,3

304,0

1003,8

1672,2

592,2

Rolnicy
Ogó³ pracuj¹cych

ród³o: Demoskop, Badanie gospodarstw domowych, 1997.

Natomiast na wyranie uprzywilejowan¹ sytuacjê materialn¹
przedsiêbiorców i ich rodzin wskazuj¹ inne ni¿ dochody wyznaczniki standardu ¿ycia. Z cytowanych badañ Demoskopu
wynika, ¿e gospodarstwa domowe w³acicieli przedsiêbiorstw
by³y zdecydowanie lepiej wyposa¿one ni¿ ogó³ polskich gosp odarstw domowych, i tylko w przypadku nielicznych dóbr trwa³ego u¿ytku ustêpowa³y gospodarstwom wysoko kwalifikowanych
specjalistów. 88% przedsiêbiorców posiada³o magnetowid, 54%
odtwarzacz kompaktowy, 32% komputer osobisty, 32% kuchenkê
mikrofalow¹. Prawie 5 razy czêciej ni¿ ogó³ gospodarstw
przedsiêbiorcy pod koniec ubieg³ego roku byli posiadaczami
telefonu komórkowego (27%). Blisko 90% rodzin przedsiêbio r

ców mia³o samochód osobowy, w tym 22% posiada³o wiêcej ni¿
jeden samochód, podczas gdy rednio w Polsce samochodem
dysponuje nieco wiêcej ni¿ co drugie gospodarstwo domowe.
Tabela 9. Wyposa¿enie gospodarstw domowych wybranych grup spo³eczno-zawodowych w przedmioty trwa³ego u¿ytku

% gospodarstw
posiadaj¹cych:

Ogó³ gospo- W³aciciele Specjalici
darstw

Robotnicy
wykwalifikowani

Rolnicy

Magnetowid

68,0

88,4

74,2

69,0

34,8

Kamerê wideo

5,4

20,4

5,7

1,1

1,0

Odtwarzacz CD

27,8

53,9

53,0

18,8

5,8

Komputer PC
Kuchenkê mikrofalow¹
Telefon komórkowy
Samochód
osobowy

14,4

31,7

33,8

6,1

2,1

14,7

32,1

25,2

10,7

6,9

5,8

26,8

7,9

1,2

0,7

55,8

88,1

61,5

52,8

53,1

ród³o: Demoskop. Badanie gospodarstw domowych, 1997.

Analogiczne s¹ wyniki badañ bud¿etów rodzinnych GUS, z których równie¿ wynika, ¿e mimo nieznacznej tylko przewagi w uzyskiwanych dochodach, gospodarstwa domowe osób pracuj¹cych
na w³asny rachunek s¹ zdecydowanie lepiej wyposa¿one ni¿ pozosta³e. Pracuj¹cy na rachunek w³asny w 1996 roku 3 razy czêciej ni¿
ogó³ gospodarstw posiadali komputery, blisko 4 razy czêciej kamery wideo, ponad dwa razy czêciej samochody.
Obserwowana rozbie¿noæ miêdzy dochodami a posiadanymi
dobrami konsumpcyjnymi mo¿e mieæ ró¿ne ród³a. Z jednej strony
mo¿e wynikaæ z ukrywania rzeczywistych dochodów. W badaniach
sonda¿owych nale¿y liczyæ siê z faktem, ¿e deklaracje o wysokoci
zarobków i innych dochodów s¹ czêsto zani¿ane. Szczególnie
dotyczy to osób uzyskuj¹cych dochody relatywnie wysokie, a do
takich zaliczyæ mo¿na zapewne znaczn¹ czêæ przedsiêbiorców.
Z drugiej strony jest mo¿liwe, ¿e sk³onnoæ do nabywania


dóbr trwa³ego u¿ytku jest wród przedsiêbiorców, kategorii st anowi¹cej istotny element nowej polskiej klasy redniej, wiêksza
ni¿ w innych grupach i jest potwierdzeniem aspiracji przedsiêbiorców do tej klasy.
Wród wskaników sytuacji materialnej jedynie pod wzglêdem warunków mieszkaniowych przedsiêbiorcy niewiele odbiegaj¹ od redniej. Wprawdzie przeciêtna wielkoæ ich mieszkañ
mierzona liczb¹ izb jest nieco wiêksza ni¿ w innych kategoriach
spo³eczno-zawodowych, ale ju¿ wskanik ich zagêszczenia
(0,9 osób na izbê) sytuuje przedsiêbiorców poni¿ej wszystkich
kategorii pracowników umys³owych. Rodziny przedsiêbiorców
rzadziej ni¿ ogó³ polskich gospodarstw domowych mieszkaj¹
w mieszkaniach kwaterunkowych (8,7%) i spó³dzielczych
(29,2%), czêciej w domkach jednorodzinnych (42,8%). Jednak
rednio bior¹c nie s¹ to zapewne okaza³e wille. Ponadto, pra wdopodobnie w wielu przypadkach domy te s¹ jednoczenie
warsztatami pracy czy biurami, a wiêc faktyczna powierzchnia
u¿ytkowa mieszkania mo¿e byæ jeszcze mniejsza. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e ze wzglêdu na fakt, i¿ w polskich warunkach mieszkanie czy dom s¹ w dalszym ci¹gu najwiêksz¹ inwestycj¹ rodzinn¹,
dane powy¿sze wskazuj¹, ¿e znaczna czêæ przedsiêbiorców nie
przekroczy³a jeszcze tej granicy akumulacji dochodów, która pozwoli³aby im, bez uszczerbku dla funkcjonowania firmy, zainwestowaæ w budowê b¹d kupno domu czy mieszkania o wy¿szym
standardzie.
Podsumowuj¹c zaprezentowane wy¿ej wyniki, mo¿na stwierdziæ, ¿e ze wzglêdu na takie elementy statusu spo³ecznego, jak wykszta³cenie czy pochodzenie spo³eczne przeciêtny polski przedsiêbiorca lokuje siê w okolicy rodka drabiny spo³ecznej  wyranie
ni¿ej od specjalistów, wy¿ej od najemnych pracowników fizycznych. Natomiast zgodnie z oczekiwaniami wyró¿nia go od przedstawicieli pozosta³ych grup status materialny. Jednak bior¹c pod
uwagê deklarowane dochody nie jest to przewaga znacz¹ca.



4. Wewnêtrzne zró¿nicowanie kategorii
kierowników ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
Przedstawione na pocz¹tku rozdzia³u zestawienie danych
z ró¿nych badañ wykaza³o szereg ró¿nic wynikaj¹cych z odmiennego sposobu definiowania grupy przedsiêbiorców, jednoczenie analiza rednich wartoci szeregu zmiennych opisuj ¹cych zbiorowoæ przedsiêbiorców wskazuje na znaczne zró¿nicowanie tej grupy  wartoci odchyleñ standardowych takich
zmiennych, jak wykszta³cenie czy zarobki s¹ wiêksze ni¿ w innych kategoriach spo³eczno-zawodowych. Powstaje wiêc pytanie, czy mo¿na w ca³ej populacji przedsiêbiorców wyró¿niæ ba rdziej homogeniczne segmenty i wedle jakich kryteriów nale¿y to
czyniæ. Analiza danych wskazuje, ¿e takim kryterium jest przede
wszystkim wielkoæ przedsiêbiorstwa. Szczególnie silnie to kr yterium jest skorelowane z poziomem wykszta³cenia i poziomem
dochodów, a szerzej bior¹c z poziomem ¿ycia. Wraz ze wzr ostem wielkoci przedsiêbiorstwa wyranie wzrasta poziom wykszta³cenia w³aciciela. Wród kierowników przedsiêbiorstw
zatrudniaj¹cych do 5 pracowników ponad 40% ma wykszta³cenie
ni¿sze ni¿ rednie i tylko 15% wy¿sze. W przedsiêbiorstwach
zatrudniaj¹cych od 6 do 20 pracowników redniego wykszta³c enia nie ma 30% w³acicieli, a udzia³ osób z ukoñczonymi studiami wy¿szymi wzrasta do 17%. Wreszcie wród w³acicieli zak³adów zatrudniaj¹cych od 101 do 250 pracowników ponad 95%
ukoñczy³o szko³ê redni¹, a ponad 50% studia wy¿sze.
Wraz z wielkoci¹ przedsiêbiorstwa wzrastaj¹ równie¿ wyranie zarobki w³aciciela, a w konsekwencji równie¿ sytuacja
materialna jego rodziny. Zarobki w³acicieli zak³adów zatrudniaj¹cych powy¿ej 20 pracowników s¹ prawie dwukrotnie wy¿sze
ni¿ w³acicieli firm zatrudniaj¹cych do 5 osób (4184 z³ote do
2140). W podobnym stopniu ze wzrostem wielkoci zak³adu
wzrasta przeciêtny dochód na g³owê w gospodarstwie domowym  od niespe³na 1000 z³otych w rodzinach w³acicieli ma³ych
firm do ponad 2100 w rodzinach w³acicieli zak³adów zatrudniaj¹cych powy¿ej 20 pracowników. Na wyran¹ ró¿nicê w poziomie ¿ycia w³acicieli zak³adów ró¿nej wielkoci wskazuje ró w

nie¿ fakt, ¿e 69% w³acicieli zak³adów zatrudniaj¹cych powy¿ej
20 pracowników mia³o w gospodarstwie domowym dwa lub wiêcej samochody osobowe, podczas gdy wród w³acicieli mniejszych firm odsetek ten wynosi³ nieco poni¿ej 20.
Na zakoñczenie warto zwróciæ uwagê na jeszcze jedno zró ¿nicowanie wewnêtrzne grupy szefów ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, tj. na ró¿nicê miêdzy osobami bêd¹cymi w³acicielami kierowanych zak³adów a tymi, którzy pe³ni¹ w nich jedynie
funkcje kierownicze. W dotychczasowych analizach  poza
przegl¹dowymi wynikami badañ w pierwszej czêci opracowania
 uwzglêdniana by³a wy³¹cznie grupa w³acicieli zak³adów. P oniewa¿ jednak badaniami Demoskopu BiznesBus zosta³y objête
obie te kategorie przedsiêbiorców, warto powiêciæ kilka s³ów
na omówienie ró¿nic miêdzy nimi. Wród szefów firm zatrudniaj¹cych do 250 pracowników osoby pe³ni¹ce jedynie funkcje kierownicze, a nie bêd¹ce w³acicielami stanowi³y 36% badanych.
15% z nich kierowa³o przedsiêbiorstwami pañstwowymi, 22%
by³o szefami zak³adów spó³dzielczych, pozostali kierowali ró ¿nego typu firmami prywatnymi. Poza faktem bycia lub nie w³acicielem, grupy te ró¿ni¹ siê wyranie pod wzglêdem wielkoci
kierowanej firmy. Blisko 80% kierowników  w³acicieli zarz¹dza³o firmami zatrudniaj¹cymi od 5 do 20 osób, a tylko 2,7% firmami zatrudniaj¹cymi od 101 do 250 pracowników. Kierownicy
reprezentuj¹cy w swych firmach w³aciciela (pañstwowego lub
prywatnego) znacznie czêciej kierowali firmami du¿ymi  12%
zak³adami zatrudniaj¹cymi od 101 do 250 pracowników. Koniecznoæ kierowania du¿ym zespo³em stawia mened¿erowi
okrelone wymagania zwi¹zane z kwalifikacjami zarówno fo rmalnymi, jak i nieformalnymi. Dlatego zapewne obie kategorie
przedsiêbiorców ró¿ni¹ siê wyranie poziomem wykszta³cenia.
Ukoñczone studia wy¿sze posiada³o 30% w³acicieli i 47% zarz ¹dzaj¹cych, natomiast wykszta³cenie poni¿ej redniego mia³o
15,6% w³acicieli i 6,6% kierowników najemnych. Ci ostatni s¹
równie¿ nieco starsi od w³acicieli  ponad po³owa mia³a powy¿ej 44 lat, natomiast wród w³acicieli takich osób by³o 44%.
Warte odnotowania jest równie¿, ¿e wród kierowników firm nie


bêd¹cych w³acicielami wiêkszy jest udzia³ kobiet: 26,7% przy
19,2% w grupie w³acicieli.
5. Wnioski
Przedstawiona wy¿ej charakterystyka przedsiêbiorców jako
grupy spo³ecznej opiera³a siê na wtórnej analizie istniej¹cych
danych. To w oczywisty sposób zawê¿a³o jej zakres. Z badañ
tych jednak wy³ania siê ogólny obraz wspó³czesnych polskich
przedsiêbiorców  w³acicieli i kierowników ma³ych lub rednich firm.
Po pierwsze, nale¿y stwierdziæ, ¿e przedsiêbiorcy lokuj¹ siê
w strukturze spo³ecznej miêdzy dwoma dominuj¹cymi segmentami, tj. miêdzy pracownikami umys³owymi a wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi. Jedynie pod wzglêdem sytuacji
materialnej zajmuj¹ na ogó³ wy¿sz¹ pozycjê.
Po drugie, przedsiêbiorcy s¹ kategori¹ silnie zró¿nicowan¹.
Zdecydowana wiêkszoæ z nich to w³aciciele firm najmniejszych, nie zatrudniaj¹cych pracowników najemnych lub zatrudniaj¹cych poni¿ej piêciu takich pracowników. Ta grupa, stanowi¹ca oko³o 95% ogó³u przedsiêbiorców, wyznacza rednie ch arakterystyki ca³ej kategorii. Jednak nawet przy tak wyranej
dominacji w³acicieli najmniejszych zak³adów widoczne jest
zró¿nicowanie wewnêtrzne tej kategorii pod wzglêdem wielu
cech po³o¿enia spo³ecznego.
Po trzecie, do grupy przedsiêbiorców prowadz¹ ró¿ne drogi,
na co wskazuj¹ dane dotycz¹ce ich pochodzenia spo³ecznego
i momentu za³o¿enia b¹d przejêcia zak³adu. Te typy karier z awodowych lub drogi dojcia do obecnej pozycji mog¹ odgrywaæ
du¿¹ rolê w dalszym kszta³towaniu siê przedsiêbiorców jako
grupy spo³ecznej. Niestety obecna wiedza na ten temat pozwala
raczej na stawianie hipotez ni¿ ich weryfikacjê.
Ostatnim wnioskiem, wyp³ywaj¹cym z poprzedniej uwagi,
jest postulat podjêcia systematycznych badañ grupy przedsiêbiorców. Mo¿na przewidywaæ, ¿e w najbli¿szym okresie w da l

szym ci¹gu bêdzie to grupa, której znaczenie bêdzie ros³o i to
zarówno ze wzglêdu na udzia³ w wytwarzaniu produktu narodowego, jak i jako grupy odgrywaj¹cej coraz wiêksz¹ rolê w ¿yciu
spo³ecznym. W tej sytuacji zdobywanie rzetelnej i weryfikowa lnej wiedzy o przedsiêbiorstwach staje siê niezbêdne.





Katarzyna Duczkowska-Ma³ysz

Wizerunek przedsiêbiorcy w wietle badañ
gospodarstw domowych i opinii lokalnych
spo³ecznoci
1. Wprowadzenie
Budowa nowego systemu gospodarczego, opartego na zasadach ekonomii rynkowej, zaowocowa³a donios³ymi przemianami spo³ecznymi. Panuj¹ce przez d³ugie dziesiêciolecia prz ekonanie o nadrzêdnej roli wielkoprzemys³owej klasy robotniczej
i jej misji w rozwoju cywilizacyjnym 1 zosta³o zakwestionowane.
Jej dotychczasowa pozycja zostaje skutecznie zastêpowana
przez inne warstwy. Jedn¹ z nich jest klasa przedsiêbiorców,
pracuj¹cych na w³asny rachunek, gotowych do ponoszenia r yzyka i nadaj¹cych w coraz wiêkszym stopniu ton ¿yciu ekonomicznemu, spo³ecznemu i kulturalnemu w Polsce.
Nowy system gospodarczy, budowany w warunkach przygotowywania siê Polski do integracji z Uni¹ Europejsk¹ dowiód³, i¿
wyczerpa³y siê dla Polski dotychczasowe si³y sprawcze prz emian globalnych: wielka industrializacja, urbanizacja, sojusz
robotniczo-ch³opski. Pojawi³y siê nowe czynniki, dynamizuj¹ce
rozwój:
• instytucje ró¿nego szczebla i o ró¿nym charakterze, aktywizuj¹ce rozwój g³ównie lokalny, ale i regionalny;
• spo³ecznoci lokalne, o znaczeniu i roli których w rozwoju
przez ca³e dziesiêciolecia nikt nie s³ysza³;
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• utalentowane jednostki, liderzy ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, odgrywaj¹cy kluczow¹ rolê we wdra¿aniu strategii
rozwoju.
T³em tych wszystkich przemian strukturalnych w skali makro i mikro jest przedsiêbiorczoæ rozumiana zarówno jako c echa osobowoci, sk³onnoæ, zdolnoæ do przejawiania ducha
inicjatywy i zaradnoci, jak te¿ traktowana jako proces, polegaj¹cy na podejmowaniu wszechstronnych dzia³añ, zwi¹zanych
z przystosowywaniem siê do regu³ i wymogów gospodarki ryn2
kowej . Dzieckiem tak rozumianej przedsiêbiorczoci s¹ przedsiêbiorcy. Im bardziej umacnia siê gospodarka rynkowa, dojrzewaj¹ formy przedsiêbiorczoci  tym bardziej umacnia siê
pozycja przedsiêbiorców i ronie ich rola.
Jest faktem, ¿e rosn¹ca rola przedsiêbiorców i przedsiêbio rczoci jest zjawiskiem nowym, nieznanym i nie zawsze akceptowanym  bowiem po drugiej stronie znajduje siê (czêsto nie
z w³asnej winy) znacznie liczniejsza grupa bezradnych, zagubionych, którzy nie mog¹ siê usamodzielniæ i zostaj¹ zepchniêci
na margines3. St¹d grupa przedsiêbiorców znajduje siê pod
specjalnym nadzorem:
• spo³ecznoci lokalnych, które postrzegaj¹ niedawnych s¹siadów w nowym wietle, czêsto zabarwionym zazdroci¹ i zawici¹;
• opinii publicznej, gdy¿ w stereotypach spo³ecznych jest to
grupa najbogatsza, której najlepiej siê ¿yje;
• w³adz, zainteresowanych prowadzon¹ przez przedsiêbiorców
dzia³alnoci¹.
W niniejszym opracowaniu pragnê dok³adnie przyjrzeæ siê
tej nowej warstwie spo³ecznej i oceniæ jej sytuacjê bytow¹, z achowania jako konsumentów, a tak¿e postawy jako przedsiêbiorców. Pozwalaj¹ na to systematyczne badania naukowe i testy opinii publicznej. Dla przedstawienia wizerunku przedsiêbiorcy wykorzystam:
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1. Badania w³asne kondycji gospodarstw domowych polskich
rodzin, realizowane systematycznie co kwarta³ od pocz¹tku
1990 r. w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Szko³y G³ównej
Handlowej w Warszawie 4;
2. W³asne badania terenowe nad rozwojem przedsiêbiorczoci
na obszarach wiejskich, realizowane w 40 gminach reprezentatywnych dla Polski i przeprowadzonych w 1993 r. 5;
3. Zespo³owe badania terenowe na obszarach przygranicznych,
realizowane od 1993 r. na pograniczu polsko-niemieckim
i w 1996 r.  na wschodnim pograniczu Polski oraz w Polsce
6
centralnej ;
4. Badania przeprowadzone przez wyspecjalizowane instytucje
badañ opinii publicznej, powiêcone warunkom ¿ycia w Polsce, ocenom i ich trendom po roku 1992 7.
2. Gospodarstwa domowe przedsiêbiorców
 oceny i trendy
Uruchomione u progu wdra¿ania planu Balcerowicza badania kondycji gospodarstw domowych pozwalaj¹ z du¿¹ doz¹
pewnoci ustaliæ:
• jak zmienia³a siê w koñcu XX wieku sytuacja poszczególnych
grup gospodarstw domowych w zale¿noci od miejsca zamieszkania (wielkie miasto, rednie miasto, ma³e miasto,
wie), róde³ pozyskiwania dochodów (z pracy poza rolnictwem, z pracy w rolnictwie, z pracy na w³asny rachunek
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i kapita³u  przedsiêbiorcy, z emerytury lub renty, alimentów, z pomocy rodziców lub rodziny, z innych róde³), wielkoci rodziny (gospodarstwa 1-osobowe, 2-, 3-, 4-, 5-, 6- i wiêcej
osobowe), liczby dzieci do lat 18 w rodzinie, pozostaj¹cych na
utrzymaniu gospodarstwa domowego (1, 2, 3, 4 i wiêcej dzieci);
• jak znosz¹ trudy reformy i wprowadzania zasad nowego
ustroju spo³eczno-gospodarczego polskie gospodarstwa domowe  czego najbardziej siê obawiaj¹ i jak postrzegaj¹
przysz³oæ;
• jakie s¹ trendy dotycz¹ce podstawowych parametrów okrelaj¹cych dobrobyt rodzin (poziom dochodów i jego zmiany,
zdolnoæ i sk³onnoæ gospodarstw domowych do oszczêdzania, gotowoæ do zakupu dóbr trwa³ego u¿ytku, finansowa
kondycja gospodarstwa domowego);
• jak zmieniaj¹ siê pogl¹dy polskich rodzin na inflacjê, bezrobocie, sytuacjê ekonomiczn¹ Polski, postrzeganie przysz³oci przez rodzinê, które nazwane zosta³o poziomem optymizmu.
Publikowane systematycznie co kwarta³ wyniki 8 dowodz¹, ¿e
mimo zmiennej próby w badaniach (ankieta od pocz¹tku mia³a
charakter ankiety prasowej, publikowanej pocz¹tkowo w tygodniku Kobieta i ¯ycie, za od 1996 r. w tygodniku Tina),
oceny i trendy zawsze zgodne by³y z wynikami otrzymywanymi
przez inne orodki testowania opinii konsumenckich  st¹d
z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na przyj¹æ, ¿e nasi r espondenci  przedsiêbiorcy (pracuj¹cy na w³asny rachunek
i ¿yj¹cy z kapita³u) odzwierciedlaj¹ opinie i zachowania typowego przedsiêbiorcy.
Badania realizowane w Instytucie Rozwoju Gospodarczego
SGH prowadzone s¹ testem koniunktury  odzwierciedlaj¹ wiêc
subiektywne oceny poprawy i pogorszenia lub braku zmian p arametrów, o które pytani s¹ respondenci. Wnioski wyprowadz one z badañ nie dotycz¹ wiêc obiektywnych warunków materia l
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nych i ich zmian, wynikaj¹cych z liczb, ale z w³asnych, subiektywnych opinii, odbijaj¹cych nastroje i samopoczucie konsumentów, nazywane przez autorów badania poziomem optymizmu, odzwierciedlaj¹cego nastroje spo³eczne.
Na marginesie trzeba zastrzec, ¿e w czasie 32 cykli obserwacji opinie uzyskiwane by³y na podstawie dwóch odmiennych
kwestionariuszy, ró¿ni¹cych siê nie tylko zakresem pytañ, ale
tak¿e okresem diagnozy i prognozy sytuacji:
• pierwszy kwestionariusz, realizowany do IV kwarta³u 1995 r.,
przygotowany zosta³ specjalnie na potrzeby pierwszego
okresu transformacji, tj. fazy kryzysu i wychodzenia z kryzysu, zawiera³ pytania, dotycz¹ce zmian z miesi¹ca na miesi¹c
i prognoz na nastêpny miesi¹c w zakresie: dochodów osobistych, wp³ywu cen towarów i us³ug na kondycjê gospodarstwa domowego (obawy przed inflacj¹), zapasów towarów
¿ywnociowych w gospodarstwach domowych, stanu
oszczêdnoci, poziomu od¿ywiania siê cz³onków rodzin,
udzia³u bia³ka zwierzêcego w wy¿ywieniu domowników,
udzia³u warzyw i owoców w diecie, od¿ywiania dzieci, a ta k¿e zadowolenia z ¿ycia i postrzegania przysz³oci;
• drugi kwestionariusz, realizowany od I kwarta³u 1996 r.,
zsynchronizowany z testem konsumenckim w krajach Unii
Europejskiej, daj¹cy mo¿liwoæ pe³nego porównania kondycji polskich gospodarstw domowych z gospodarstwami
w krajach UE, zawieraj¹cy diagnozê w stosunku do sytuacji
sprzed 12 miesiêcy i prognozê na nastêpne 12 miesiêcy
w zakresie zmian:
• sytuacji finansowej w³asnego gospodarstwa domowego,
• ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski,
• kosztów utrzymania,
• spodziewanego tempa inflacji,
• przewidywanej na najbli¿szy okres stopy bezrobocia,
• gotowoci do zakupu dóbr trwa³ego u¿ytku,
• przewidywanych zakupów dóbr trwa³ego u¿ytku,
• sk³onnoci gospodarstw domowych do oszczêdzania,
• zdolnoci do oszczêdzania,


• kondycji finansowej gospodarstwa domowego, okrelonej
przez stopieñ zad³u¿enia gospodarstwa,
• dochodu pieniê¿nego, bêd¹cego w dyspozycji gospodarstwa domowego,
• stopnia optymizmu w postrzeganiu przysz³oci.
U podstaw decyzji o zmianie kwestionariusza leg³a nie tylko
mo¿liwoæ (dziêki monitoringowi zmian tych samych parametrów) w³¹czenia wyników polskich badañ do wskanika ufnoci
konsumentów obliczonego dla krajów Unii Europejskiej, ale
przede wszystkim wkroczenie polskiej gospodarki, a wraz z ni¹
oko³o 10 milionów gospodarstw domowych w fazê przyspiesz onego o¿ywienia gospodarczego, co pozwala respondentom
w stabilizuj¹cych siê warunkach oceniæ zmianê kondycji ich gospodarstw domowych w d³u¿szym okresie ni¿ z miesi¹ca na miesi¹c.
Tylko trzy pytania (dotycz¹ce zmian dochodów, oszczêdnoci i stopnia optymizmu w postrzeganiu przysz³oci) s¹ kontynuowane w niezmienionej formie. Tak wiêc materia³ uzyskany
w wyniku prowadzenia badañ jest niejednorodny. Przytaczanie
zatem w tym miejscu szczegó³owych odpowiedzi z kwarta³u na
kwarta³ jest pozbawione sensu. Ograniczê siê wiêc tylko do
przedstawienia najwa¿niejszych tendencji i uwypuklenia  na tle
wszystkich gospodarstw domowych sytuacji grupy, która w naszych badaniach okrelona jest jako pracuj¹cy na w³asny r achunek lub ¿yj¹cy z kapita³u.
Przytoczone badania pozwalaj¹ jednoznacznie stwierdziæ, ¿e
wed³ug subiektywnych ocen polskie gospodarstwa domowe
przesz³y fazy:
• szybkiego pogarszania siê kondycji (od pocz¹tku transformacji do po³owy 1993 r.);
• chybotliwej poprawy po odbiciu siê od dna (mniej wiêcej do
po³owy 1995 r.);
• wyranej poprawy do pocz¹tku 1997 r. (I kwarta³);
• subiektywnego pogorszenia kondycji po krótkiej stabilizacji
od III kwarta³u 1997 r.).
Jak w tym okresie zachowywa³a siê grupa pracuj¹cych na
w³asny rachunek? Ogólnie rzecz bior¹c podobnie, choæ s¹ to


respondenci znacznie bardziej wra¿liwi na zmiany warunków
zewnêtrznych: dobre wskaniki w gospodarce narodowej prz ek³adaj¹ siê na bardziej pozytywne subiektywne oceny kondycji
ich gospodarstw domowych i wiêkszy stopieñ optymizmu w p ostrzeganiu przysz³oci. Przypuszczalnie si³¹ napêdow¹ takich
ocen jest wzrost spodziewanych szans. Ale zapowied stagnacji
lub pogorszenia w gospodarce (wzrost wskanika inflacji, bezrobocia) powoduje  w ocenie w³asnej  zwiêkszenie zagro¿eñ.
Tote¿ w pierwszej fazie opinie przedsiêbiorców by³y znacznie
bardziej pesymistyczne ni¿ ogó³u respondentów (choæ ich deklarowana sytuacja dochodowa  lepsza), za w fazie poprawy 
bardziej optymistyczne.
W latach 19961998 daj¹ siê zauwa¿yæ nastêpuj¹ce prawid³owoci:
• sytuacja finansowa grupy przedsiêbiorcy  wed³ug ich opinii  poprawia³a siê bardzo rednio dwa i wiêcej razy szybciej ni¿ ogó³em gospodarstw domowych, nie zmienia³a siê
 w takim samym tempie, jak deklarowa³y to wszystkie gospodarstwa domowe i pogarsza³a siê bardzo dwa razy wolniej;
• koszty utrzymania oznaczaj¹ce wzrost inflacji jako wyranie
du¿o wy¿sze, znacznie wy¿sze, zbli¿one przedsiêbiorcy
deklarowali prawie tak samo czêsto, jak gospodarstwa ogó³em, za to wy¿sze  dwa razy rzadziej; oznacza to, i¿ grupa
ta jest szczególnie wra¿liwa na inflacjê;
• podobnie przedsiêbiorcy oceniali, ¿e ceny bêd¹ mniej wiêcej
takie same od dwóch do szeciu razy rzadziej ni¿ gospodarstwa ogó³em, przy tym szczególnie wielkie ró¿nice s¹
w kwarta³ach, zapowiadaj¹cych prze³omy  zmiany rz¹du,
wybory itp.; tak¿e szybszego wzrostu cen przedsiêbiorcy
spodziewaj¹ siê oko³o dwóch razy czêciej, zw³aszcza w okr esach, które mog¹ oznaczaæ zmiany polityki gospodarczej;
• sk³onnoæ do oszczêdzania gospodarstw domowych przedsiêbiorców jest zdecydowanie ni¿sza ni¿ ogó³u gospodarstw
domowych, przy ogólnie niskiej sk³onnoci do oszczêdzania
polskich gospodarstw domowych; dla przedsiêbiorców prawie nie wystêpuje bardzo dobry czas, aby oszczêdzaæ,


a dobry czas zdarza siê dwa razy rzadziej ni¿ wród gospodarstw domowych ogó³em; czas raczej niekorzystny potwierdza siê w obu grupach mniej wiêcej tak samo, ale bardzo niekorzystny czas wystêpuje u przedsiêbiorców prawie o po³owê
rzadziej ni¿ w gospodarstwach domowych ogó³em;
• mimo niskiej sk³onnoci do oszczêdzania, stan kondycji finansowej gospodarstw domowych przedsiêbiorców jest
znacznie lepszy ni¿ ogó³u gospodarstw; wprawdzie wariant
wpadamy w d³ugi i przejadamy oszczêdnoci jest wybierany przez obie grupy niemal równie czêsto, ale nieco
oszczêdzamy prawie dwukrotnie, a du¿o oszczêdzamy a¿
piêciokrotnie czêciej przez przedsiêbiorców;
• sytuacja ekonomiczna Polski zawsze by³a oceniana przez
przedsiêbiorców skrajnie: raczej sceptycznie, jeli idzie o p oprawê (wariant poprawi³a siê bardzo jest w ca³ym okresie
wybierany znacznie rzadziej przez przedsiêbiorców ni¿ ogó³
gospodarstw) i pesymistycznie w diagnozie (wariant
pogorszy³a siê bardzo jest wybierany dwukrotnie czêciej),
przy czym pesymizm w ocenie sytuacji ekonomicznej wyra nie wzrós³ w 1998 r.
Mimo niezaprzeczalnego wzrostu realnych dochodów ludnoci i stabilizacji gospodarki  obserwuje siê ci¹gle wielk¹
wra¿liwoæ respondentów na:
• wa¿ne wydarzenia polityczne (wybory do parlamentu, wybory
prezydenckie, wybory samorz¹dowe);
• nag³aniane przez rodki masowego przekazu ró¿nego typu
zagro¿enia b¹d szanse (wzrost lub spadek inflacji, wzrost
lub spadek stopy bezrobocia, zapowiedzi zmian w polityce
gospodarczej, zamiary poszczególnych partii w przypadku
dojcia do w³adzy itp.);
wp³ywa to silnie na zmiany  z kwarta³u na kwarta³  odpowiedzi
respondentów.
Tak¹ wra¿liwoæ wykazuj¹ tak¿e przedsiêbiorcy, choæ s¹
bardziej sk³onni wi¹zaæ sytuacjê swojego gospodarstwa domowego z tym, jak oceniaj¹ zmiany w gospodarce, a w gospodarce
 znacznie szybciej wyczuwaj¹ szanse i zagro¿enia ni¿ ogó³ r e

spondentów. Oceny dawane przez przedsiêbiorców w 1998 r.
przecz¹ tendencji, ¿e w miarê stabilizacji gospodarki wahania
nastrojów tej grupy s¹ coraz mniejsze.
Ta du¿a wra¿liwoæ podyktowana jest wci¹¿ trudn¹ sytuacj¹
polskich gospodarstw domowych i  z jednej strony  odnoszeniem potencjalnych zagro¿eñ do swojego gospodarstwa domowego, które w³anie, zdaniem respondentów mo¿e zostaæ tym
zagro¿eniem dotkniête, za z drugiej strony  dawaniem pos³uchu obietnicom i poprawie optymizmu pod wp³ywem nag³aniania np. korzystnych trendów w gospodarce, zapowiedzi wzrostu
dochodów, zmniejszenia podatków itp.
Odpowiedzi przedsiêbiorców w znacznie mniejszym stopniu
zale¿¹ od emocji  w znacznie wiêkszym od realiów gospodarczych. Ocena bowiem kondycji w³asnych gospodarstw domowych respondentów pracuj¹cych na w³asny rachunek lub ¿yj ¹cych z kapita³u jest przede wszystkim odzwierciedleniem
zmian, jakie mog¹ dotkn¹æ ich biznes i to zarówno w sensie p ozytywnym, jak i negatywnym. Dlatego w tej grupie pytanie
o ocenê ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski interpretowane
byæ musi przede wszystkim przez pryzmat wp³ywu na w³asn¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹, a nie tylko na sytuacjê materialn¹ r odziny i kondycjê gospodarstwa domowego.
Badania pokazuj¹, ¿e ocena kondycji w³asnego gospodarstwa domowego dokonywana jest czêciej pod wp³ywem postrzegania szans, które zwiêkszaj¹ siê na skutek posiadanego
wykszta³cenia, m³odego wieku, miejsca zamieszkania (wielkie
miasto, gdy¿ tu naj³atwiej o pracê). Obecnie najbardziej pozytywnie oceniaj¹ kondycjê swoich gospodarstw domowych ludzie
wykszta³ceni, zarabiaj¹cy znacznie powy¿ej redniej, zamieszk uj¹cy du¿e miasta. Choæ na ogó³ dominuj¹ odpowiedzi, okrelaj ¹ce sytuacjê gospodarstw domowych jako niewiele zmieniaj¹c¹
siê z okresu na okres (poprawa trochê, nie zmienia siê,
pogorszenie trochê)  wród przedsiêbiorców obserwuje siê
na ogó³ bardziej skrajne wypowiedzi, przy ogólnej znacznie
szybszej poprawie kondycji ich gospodarstw domowych ni¿ r espondentów ogó³em.


Ogólny bilans oceny kondycji gospodarstw domowych
okrelony w naszych badaniach jako wskanik optymizmu
(postrzeganie przysz³oci z ufnoci¹, z obaw¹, ze strachem) jest ujemny, co oznacza, ¿e znacznie wiêcej osób odczuwa brak zmian swojej sytuacji materialnej ni¿ poprawê,
a i przysz³oæ nie rysuje siê dla nich zbyt ró¿owo. Wród prze dsiêbiorców ten wskanik waha siê bardziej ni¿ w grupie ogó³em,
co przypuszczalnie wynika z wiêkszej wra¿liwoci na spodziewane zmiany w gospodarce.
Prognozy co do kondycji gospodarstw domowych w jeszcze
wiêkszym stopniu ni¿ diagnozy robione s¹ zdecydowanie pod
wp³ywem maj¹cych nast¹piæ wydarzeñ politycznych (zmiana
ekip rz¹dz¹cych) b¹d gospodarczych (korekty polityki gosp odarczej). Prawid³owoci przy tym s¹ nastêpuj¹ce:
• prognozy s¹ znacznie bardziej pesymistyczne od diagnoz,
gdy gospodarstwa odczu³y pogorszenie kondycji i znacznie
bardziej optymistyczne ni¿ diagnozy, gdy odczu³y poprawê;
• umiarkowane pozytywne prognozy na ogó³ siê potwierdzaj¹,
katastroficzne  negatywne (dotycz¹ce np. nag³ego spadku
dochodów, gwa³townego wzrostu cen)  nie.
W ¿adnej z grup nadmierne obawy co do przysz³oci i pesymizm w ocenie kondycji w³asnego gospodarstwa domowego
nie idzie w parze z wci¹¿ wysok¹ sk³onnoci¹ gospodarstw domowych do zakupów dóbr trwa³ego u¿ytku.
Warto przy tym zaznaczyæ, i¿ w grupie przedsiêbiorców obserwuje siê:
• znacznie czêciej pozytywne wskazania co do diagnozy kondycji
gospodarstw domowych;
• znacznie mniejsze ni¿ w grupie gospodarstw domowych ogó³em
obawy i strach przed przysz³oci¹;
• znacznie wy¿sz¹ korelacjê miêdzy ocen¹ kondycji w³asnego gospodarstwa domowego a ocen¹ sytuacji spo³eczno-ekonomicznej Polski.



3. Obraz przedsiêbiorcy  w oczach w³asnych
i spo³ecznoci lokalnych
Stereotyp lepszej ni¿ przeciêtna sytuacji materialnej przedsiêbiorców, ³atwiejszego znoszenia przez nich trudnoci, jakie
przynios³a gospodarka rynkowa, wystêpuje z ró¿nym natê¿eniem w rodowiskach lokalnych, w których funkcjonuj¹ przedsiêbiorcy. W du¿ych miastach b¹d aglomeracjach miejsko-przemys³owych, gdzie ka¿dy jest w³aciwie jednostk¹ anonimow¹, gdzie zamo¿noæ mieszkañców jest wy¿sza, odsetek be zrobotnych minimalny, a warunki pracy i ¿ycia znacznie ³atwiejsze, spo³ecznoci nie przywi¹zuj¹ takiej wagi do zawodów, zajêæ
czy ról spo³ecznych wykonywanych przez swoich s¹siadów.
Przeciwnie jest na wsi lub w ma³ym miecie, gdzie wszyscy siê
znaj¹, nieraz od pokoleñ, gdzie czêsto nowa bieda okresu transformacji dotknê³a na starcie wszystkich  potem za jednym siê
uda³o, dorobili siê, maj¹, inni  pozostali w miejscu i trwaj¹.
Przeciwko grupom ludzi sukcesu ugruntowuj¹ siê do dzi w wielu
rodowiskach postawy zazdroci, zawici i pogl¹d, ¿e nie wszystko
osi¹gnêli dziêki pracy, aczkolwiek czêsto odpowied na pytanie, jak
ludzie ci faktycznie osi¹gnêli sukces  pozostaje opinii nieznana.
Do szerszej analizy wizerunku przedsiêbiorców sk³aniaj¹ badania prowadzone wraz z zespo³em 9, powiêcone przedsiêbiorczoci
na obszarach wiejskich i regionalnym programom jej o¿ywienia
w wietle szans na wielofunkcyjnoæ oraz wszystkie póniejsze badania na obszarach przygranicznych i w Polsce centralnej 10.
Badania nad przedsiêbiorczoci¹ prowadzone by³y od 1991 r.
na terenie 40 gmin, reprezentatywnych dla Polski, pogrupowanych
w zale¿noci od:
• poziomu produkcji rolnej (wysoki  niski);
• zagospodarowania terenu (czysto rolnicze, uprzemys³owione,
uprzemys³awiane);
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• udzia³u sektora uspo³ecznionego i indywidualnego w strukturze agrarnej (korzystna struktura agrarna  niekorzystna
struktura agrarna) 11.
Pytania o przedsiêbiorczoæ, przedsiêbiorców, pojawianie
siê ludzi bogatych, maj¹cych w³asne firmy powodowa³o na ogó³
zjawisko ucieczki od ocen, zw³aszcza w pierwszym okresie
transformacji12. Ankietowani w tych kwestiach so³tysi a¿ w 95%
nie wiedzieli, kto sta³ siê przedsiêbiorc¹ na terenie ich so³ectwa,
kto korzysta³ ze szkoleñ, uzupe³nia³ swoje kwalifikacje. Blisko
po³owa nie umia³a odpowiedzieæ na pytanie, czy, kto i na jaki cel
bra³ po¿yczkê na uruchomienie w³asnego biznesu; co pi¹ty so ³tys w ogóle nie wiedzia³, czy mieszkañcy jego wsi uruchomili
jakie nowe przedsiêwziêcia.
Obraz ten dzi by³by nieco inny, gdy¿ polityka rolna zmienia
siê w kierunku polityki wiejskiej, a strategie rozwoju rolnictwa 
w strategie rozwoju obszarów wiejskich, których g³ównym c elem jest ³agodzenie strukturalnego bezrobocia na wsi poprzez
rozwój przedsiêbiorczoci. Tym niemniej i dzi rozmowy na t emat formowania siê elit finansowych w rodowiskach lokalnych,
róde³ zamo¿noci, przyczyn sukcesu s¹ w tych spo³ecznociach
trudne, nale¿¹ do delikatnych i budz¹ wszelakie namiêtnoci.
Przytaczane badania dowodz¹, ¿e ani obraz przedsiêbiorcy,
ani obraz przedsiêbiorczoci nie s¹ jednorodne: zarówno wiz erunek przedsiêbiorcy, jak i przedsiêbiorczoci ró¿nicuj¹ siê
w zale¿noci od wieku, wykszta³cenia, miejsca zamieszkania,
róde³ utrzymania, regionu, pozycji w³acicieli firm w strukturze
spo³ecznej wsi. Pozytywnym zjawiskiem, potwierdzonym przez
badania w³asne oraz prowadzone w 1996 r. przez B. Fedyszak-Radziejowsk¹ w gminach centralnej, wschodniej i zachodniej
Polski, jest fakt, i¿:
• wykszta³cenie wiejskich przedsiêbiorców jest zdecydowanie
wy¿sze od poziomu wykszta³cenia, typowego dla polskiej wsi,
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w przedsiêwziêcia anga¿uj¹ siê wiêc g³ównie ludzie posiadaj¹cy wiedzê b¹d rozumiej¹cy, ¿e trzeba j¹ zdobywaæ;
• blisko trzeci¹ czêæ przedsiêbiorców stanowi¹ kobiety, co
oznacza, ¿e stopniowo upada wzorzec kobiety wychowuj¹cej
dzieci przy mê¿u, pozbawionej aspiracji zawodowych i uwa¿ aj¹cej, ¿e skoro wysz³a za m¹¿  to droga zawodowa skoñczy³a
siê;
• przeciêtny wiek przedsiêbiorcy oscyluje wokó³ 40 lat, co
oznacza, ¿e jest to warstwa ludzi stosunkowo m³odych13.
Tak wiêc lokalny przedsiêbiorca, to cz³owiek m³ody, dynamiczny i lepiej wykszta³cony ni¿ przeciêtnie.
A co o przedsiêbiorcach s¹dz¹ mieszkañcy, lokalne spo³ec znoci, w których ich s¹siedzi prowadz¹ w³asny biznes?
Atmosfera spo³eczna, jaka siê tworzy wokó³ nowych przedsiêbiorców jest czêsto nieufna, nacechowana podejrzliwoci¹
(przewa¿nie podejrzewa siê ich o uchylanie siê od p³acenia p odatków), czêsto tak¿e sposoby osi¹gania rodków finansowych
na prowadzone przedsiêwziêcia s¹ dla ludzi wsi tajemnic¹,
14
obiektem ró¿nych domys³ów, a nieraz równie¿ zawici .
Pytania o ród³a sukcesów przedsiêbiorców pozostaj¹ w³aciwie bez jednoznacznej odpowiedzi, gdy¿ wród pytanych
o przedsiêbiorców mieszkañców wsi:
• 77% respondentów stwierdzi³o, ¿e s¹ to ludzie bardziej zara dni od innych, ale tylko 21%, ¿e s¹ lepiej wykszta³ceni (a¿ 62%
wprost uwa¿a, ¿e nie s¹ lepiej wykszta³ceni);
• zdaniem 54% w rodzinach nowej warstwy przedsiêbiorców nie
by³o ¿adnych tradycji biznesowych i tylko 15% potwierdzi³o,
¿e takie tradycje by³y.
Na pytanie, czy bogaci ludzie we wsi, maj¹cy w³asne przedsiêbiorstwa s¹ lubiani i szanowani:
• prawie po³owa mieszkañców nie mia³a na ten temat zdania;
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• blisko 40% stwierdzi³o, ¿e s¹ lubiani i szanowani;
• wed³ug blisko 6% respondentów tacy ludzie nie s¹ lubiani
i nie ciesz¹ siê szacunkiem.
Potwierdzaj¹ to tak¿e badania prowadzone na pograniczu
zachodnim oraz w gminach centralnej i wschodniej Polski 15.
Najwiêksza liczba respondentów (czêciej ni¿ co trzeci na z achodzie oraz prawie co drugi na wschodzie i w centrum) dostrzega w przedsiêbiorcach przede wszystkim cechy negatywne:
oszustwo, nieudolnoæ, amatorszczyznê, egoizm, brak sympatii
u s¹siadów. Neutralne opinie o przedsiêbiorcach lokalnych, jak
to, ¿e s¹ bogaci, ró¿ni  dobrzy i li, lubiani i nie lubiani, tacy
sami, jak inni ludzie  zadeklarowa³o ponad 37% respondentów
pogranicza zachodniego i tylko 15% mieszkañców centralnej
i wschodniej Polski. Tylko co czwarty mieszkaniec pogranicza
zachodniego i rzadziej ni¿ co pi¹ty wschodniego oraz Polski
centralnej dostrzega, ¿e w³aciciele firm napêdzaj¹ rozwój gospodarczy, zatrudniaj¹ bezrobotnych, sponsoruj¹ imprezy, s¹
ludmi dobrymi, wykszta³conymi, ciê¿ko pracuj¹cymi, odwa ¿nymi i z inicjatyw¹.
Istotne ró¿nice obserwuje siê równie¿ w ocenie przedsiêbiorców przez doros³ych mieszkañców i m³odzie¿. To w stere otypach tych pierwszych przedsiêbiorcy nazywani s¹ kombinat orami i oszustami, ¿eruj¹cymi na ludziach, ¿eruj¹cymi na
ludzkiej krzywdzie. M³odzie¿ ma do przedsiêbiorców mniej
emocjonalny stosunek  dostrzega przewa¿nie tylko jedn¹ cechê: s¹ bogaci, maj¹ pieni¹dze, wyró¿niaj¹ siê zamo¿noci¹,
a poza tym... s¹ tacy sami, jak my. Zdumiewaj¹ce jest jednak,
¿e opinie o przedsiêbiorcach typu bardzo dobrzy ludzie, niech
ich bêdzie jak najwiêcej na pograniczu zachodnim sformu³owa³
co szósty nastolatek i co dwunasty doros³y, za w gminach Po lski centralnej i wschodniej  co ósmy nastolatek i niemal co
czwarty doros³y.
Generalnie rzecz bior¹c m³odzie¿ jest mniej uprzedzona do
inicjatywy prywatnej i bardziej odporna na reakcje emocjonalne,
uwypuklaj¹ce wady b¹d zalety przedsiêbiorców. Natomiast
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ka¿dy doros³y respondent komponuje wizerunek biznesmena
zarówno z wad, jak i zalet w proporcji: dwie wady na jedn¹ zal etê16. W oczach doros³ych mieszkañców wsi stereotyp jest mniej
wiêcej taki: z jednej strony to dobrze, ¿e zatrudniaj¹ bezrobo tnych, s¹ pracowici i odwa¿ni, ale z drugiej strony oszukuj¹,
kradn¹, nieuczciwie siê dorabiaj¹, wykorzystuj¹ uk³ady, ba³agan,
maj¹ wiêksze d³ugi ni¿ maj¹tki itp.17.
Co wynika z opinii lokalnych przedsiêbiorców o ich w³asnych przedsiêwziêciach, roli w rodowisku i warunkach, w j akich przysz³o im gospodarowaæ?
Wed³ug cytowanych badañ Gra¿yny Pañków nad przedsiêbiorczoci¹, blisko 60% przedsiêbiorców uwa¿a siê za osoby lubiane i szanowane, a prawie 40% jest przeciwnego zdania, przy
czym najczêciej opinie pozytywne wyra¿ali najm³odsi i najstarsi
biznesmeni. Stosunkowo najrzadziej opinie pozytywne wyra¿ali
dyrektorzy i kierownicy nie swoich firm, którzy przez d³ugie lata
pracowali w pañstwowych przedsiêbiorstwach i skutecznie
kupili niechêæ i negatywny stosunek socjalistycznego pañstwa
do tzw. prywaciarzy.
W opinii w³asnej przedsiêbiorców  ród³em ich sukcesu
jest klarowna motywacja, finansowa mo¿liwoæ uruchomienia
firmy i starania w³asne, aby prowadziæ j¹ z sukcesem. Przewo dnim motywem uruchomienia firmy jest najczêciej przymus
ekonomiczny (Brak rodków do ¿ycia). Prawie wszyscy
przedsiêbiorcy zak³adaj¹c firmy korzystali z w³asnych oszczê dnoci (przy czym czêciej ni¿ 4 na 10 wy³¹cznie z w³asnych) oraz
z pomocy rodziny i innych osób; tylko co czwarte przedsiêwziêcie zosta³o wsparte kredytami i po¿yczkami z Urzêdu Pracy,
a co 16  ze rodków po¿yczonych w banku w wymiarze wiêkszym ni¿ 60% potrzebnych rodków 18.
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Z badañ gospodarstw domowych wynika znacznie wiêksza
wra¿liwoæ przedsiêbiorców na sytuacjê ekonomiczn¹ Polski
i zapowiedzi zmian. Cytowane badania terenowe nad przedsiêbiorczoci¹ w sposób jednoznaczny udowodni³y, ¿e chocia¿ przedsiêbiorcy dostrzegaj¹ wady nowego systemu, zdecydowana ich liczba
przedk³ada nowy system gospodarowania nad stary: 43% respondentów by³o zwolennikami gospodarki rynkowej ju¿ w 1993 r., 33%
uzale¿nia³o sw¹ aprobatê od ró¿nych czynników, tylko mniej ni¿
18% to zwolennicy starego systemu 19. Wród czynników utrudniaj¹cych osi¹ganie sukcesu przedsiêbiorcy wymieniaj¹  wed³ug
M. Piaseckiej  niekorzystn¹ politykê gospodarcz¹ w ogóle,
nadmierny fiskalizm  w tym zbyt wysokie podatki, niesprawnoæ funkcjonuj¹cych instytucji i brak koncepcji rozwoju firmy.
U B. Radziejowskiej na trzecim miejscu uplasowa³o siê zbyt wysokie oprocentowanie kredytów, krótkie terminy p³atnoci i rosn¹ce
koszty pracy. Choæ problem ubogiego klienta nieco traci na znaczeniu, niedostateczna si³a nabywcza ludnoci  zdaniem przedsiêbiorców  dalej limituje rozwój wielu firm, podobnie jak niedostateczne anga¿owanie siê gmin i niesprawny aparat urzêdniczy
w za³atwianiu spraw zwi¹zanych z rozwojem przedsiêbiorczoci.
Interesuj¹ca jest opinia przedsiêbiorców na temat w³asnej roli
w spo³ecznoci lokalnej i we w³asnym rodowisku. Na pytanie
czy ludzie tacy, jak Pan(i) maj¹ wp³yw na to, co dzieje siê w gminie? a¿ 1/3 odpowiedzia³a, i¿ takiego wp³ywu nie ma na nic, ponad 1/3  ¿e ten wp³yw jest ma³y i tylko blisko 1/4, ¿e redni.
Warto podkreliæ, ¿e a¿ 3/4 sporód w³acicieli prywatnych firm
uwa¿a, ¿e nie ma ¿adnego wp³ywu na to, co dzieje siê w gminie 20.
Jeli teraz przyj¹æ, ¿e w³aciciele firm prywatnych s¹ w ogóle ma³o upolitycznieni i uspo³ecznieni (zw³aszcza najm³odsze pokolenie), ¿e reforma ustroju spo³eczno-gospodarczego prowadzi systematycznie do zwiêkszenia samodzielnoci, samorz¹dnoci
i uprawnieñ w³adzy i spo³ecznoci lokalnych, a w szczególnoci
gminnych, to powy¿sze dane nie napawaj¹ optymizmem.
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W tych samych badaniach zadawano tak¿e respondentom
pytanie o najwa¿niejsze  ich zdaniem  sprawy, aby ich ¿ycie
by³o udane. Pozwoli³o to skonstruowaæ system wartoci, w kt órym na pierwszym miejscu znalaz³o siê dobre zdrowie, wystêpuj¹ce jako wartoæ najczêciej po¿¹dana. Zaraz potem
szczêcie rodzinne, wybierane razem ze zdrowiem przez
wszystkich respondentów. Na trzecim miejscu uplasowa³a siê 
wed³ug przedsiêbiorców pracuj¹cych na w³asny rachunek lub
sprawuj¹cych funkcje kierownicze w nie swojej firmie  praca
daj¹ca zadowolenie. Choæ na czwartym miejscu znalaz³ siê sz acunek wród ludzi  w³aciciele prywatnych firm wybierali go
stosunkowo rzadziej ni¿ np. mened¿erowie, kieruj¹cy nie swoimi firmami albo rolnicy. Wykszta³cenie by³o tak¿e wartoci¹
wybieran¹ znacznie rzadziej przez w³acicieli firm ni¿ np. dobrych, przedsiêbiorczych rolników. Byæ mo¿e wynika³o to
z przekonania nowych biznesmenów, ¿e po to, aby byæ bogatym
niekoniecznie trzeba byæ m¹drym. Tote¿ dobre warunki mat erialne jako wartoæ wybra³a ponad po³owa w³acicieli prywatnych firm i mened¿erów w przeciwieñstwie do dzia³alnoci p olitycznej, która dla przedsiêbiorców niemal nie ma ¿adnego
znaczenia. Podobnie na dalekim miejscu przedsiêbiorcy wskaz ali postêpowanie zgodne z religi¹. Tak¿e, co jest doæ dziwne,
takie wartoci, jak praca na w³asnym, zajmowanie kierowniczego stanowiska wybrane zosta³y tylko przez kilku przedsiêbiorców, co wiadczy o tym, ¿e samo stanowisko i praca na sw oim niewiele znacz¹, a uzupe³niaj¹ inne wartoci  dobre warunki materialne czy  praca daj¹ca zadowolenie21.
Przedstawiona hierarchia wartoci jest tak¿e funkcj¹ wieku
 dobre warunki materialne mia³y wiêksze znaczenie dla przedsiêbiorców m³odszych, za np. szczêcie rodzinne czêciej by³o
wybierane przez osoby w rednim wieku, gdy dobry stan zdr owia przez przedsiêbiorców starszych.
Z badañ B. Radziejowskiej powiêconych etosowi przedsiêbiorczoci i przedsiêbiorcom wynika, i¿ jest to wa¿ny element
systemu wartoci tej grupy ludzi, których rodziny prowadzi³y


7DP*H


lub prowadz¹ w³asny interes. Nie zró¿nicowanie regionalne, demograficzne czy poziom wykszta³cenia odgrywa³y rolê decyduj¹c¹ w procesie kszta³towania siê systemu wartoci zorientowanego na przedsiêbiorczoæ, ale tradycje rodzinne i rodzaj wykonywanej pracy. To w³anie w³aciciele firm prywatnych byli z orientowani na prywatn¹ w³asnoæ i przedsiêbiorczoæ, cechow a³a ich wyrana motywacja osi¹gniêæ, najwy¿ej oceniali dokonuj¹ce siê w Polsce przemiany spo³eczno-gospodarcze. Nie szukali
azylu w przedsiêbiorstwach pañstwowych i nie obawiali siê niewiadomego, które towarzyszy transformacji 22.
Tak¿e z innych badañ wynika, ¿e sporód wszystkich grup
spo³eczno-zawodowych w³aciciele prywatnych firm najwy¿ej
oceniaj¹ przedsiêbiorczoæ i potrzebê osi¹gniêæ, emeryci za
i rencici  najni¿ej23. Zgodziæ siê trzeba z Radziejowsk¹, ¿e nawet w najtrudniejszym okresie transformacji gospodarki (rok
1993 nale¿y do trudnych pocz¹tków transformacji systemowej)
etos przedsiêbiorcy stanowi³ istotny czynnik indywidualnej a k24
tywnoci ludzi . Nie mo¿emy jednak zapominaæ, ¿e Polska znajduje siê wci¹¿ w pocz¹tkowej fazie rozwoju przedsiêbiorczoci,
¿e formy, typy i rozmiary s¹ stosunkowo proste  sposób zarz¹dzania wieloma firmami bardziej amatorski ni¿ fachowy, strat egie rozwoju firm i orientacja marketingowa wielu w³acicielom
raczej obca, a przedsiêbiorcy wiejscy to czêsto samotni w³ac iciele ma³ych sklepików 25. Uproszczeniem jest wiêc formu³owanie wielu s¹dów, uzasadnionych raczej dla dojrza³ej fazy gosp odarki rynkowej, jak choæby ten, ¿e etos przedsiêbiorcy nie wymaga importu z miasta26. Owszem  wymaga, i to w coraz
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wiêkszym stopniu, importu myli naukowej, umiejêtnoci zarz ¹dzania, znajomoci marketingu itp. Jeli przyj¹æ, ¿e wed³ug rej estru u¿ytkowania gruntów w Polsce a¿ 94% stanowi¹ obszary
wiejskie, ¿e s¹ one zamieszkane przez 40% spo³eczeñstwa, ¿e
rozwój gospodarczy w znacznej mierze dokonywaæ siê bêdzie
przez wykrzesanie aktywnoci rodowisk lokalnych i mobilizacjê
ich si³ i rodków wokó³ strategii rozwoju, to wizerunek w³asny
przedsiêbiorców, ich sytuacja bytowa, poziom dobrobytu i sposób, w jaki s¹ oni postrzegani przez otoczenie jest istotnym elementem ekonomiczno-spo³ecznego krajobrazu. Spo³eczny wizerunek za, podobnie, jak samozadowolenie, tym bêd¹ lepsze, im
silniejsze ekonomicznie bêd¹ firmy, lepiej zarz¹dzane i bardziej
rozumiej¹ce mechanizmy konkurencji w warunkach gry rynkowej.
Przedsiêbiorcy s¹ grup¹ spo³eczn¹, która pojawi³a siê stosunkowo niedawno, wraz z okresem transformacji ku gospoda rce rynkowej. Stanowi¹ jednak tê warstwê spo³eczn¹, która
w coraz wiêkszym stopniu bêdzie decydowaæ o dynamice dobrobytu ca³ego spo³eczeñstwa. Jest faktem, ¿e zw³aszcza w fazie
kapitalizmu grynderskiego opinie wielu rodowisk s¹ przedsiêbiorcom niechêtne, wrêcz krzywdz¹ce. Jest tak¿e faktem, ¿e do
obiektywnego wizerunku przedsiêbiorców przyczyniæ musz¹ siê
z jednej strony sami zainteresowani, z drugiej za spo³eczeñstwo, które musi zaakceptowaæ ich now¹ rolê i inny status mat erialny. Najlepsz¹ drog¹ do tego s¹ systematyczne badania opinii
ró¿nych rodowisk i spo³ecznoci, a tak¿e ujawnianie w³asnego
wizerunku przedsiêbiorców. Dopiero skonfrontowane ze sob¹
opinie z tych dwóch punktów widzenia wska¿¹, czy przedsiêbiorcy s¹ tacy, jak myli o nich spo³eczeñstwo, czy jak myl¹
o sobie sami oraz jak du¿a jest odleg³oæ do spotkania siê tych
dwóch s¹dów.





Krzysztof Chmielewski

Charakterystyka warunków prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej
1. Wprowadzenie
W tym rozdziale przedstawione zostan¹ wyniki badañ nad
optymizmem przedsiêbiorców, prowadzone przez Demoskop od
grudnia 1996 roku. Omówione zostan¹ trendy ocen klimatu gospodarczego oraz sk³onnoci do zakupów inwestycyjno-zaopatrzeniowych, stanowi¹cych elementy sk³adowe wskanika
optymizmu. Wskanik ten zostanie porównany ze wskanikiem
optymizmu konsumentów (WOK) oraz wskanikiem relacji cen
uzyskiwanych w eksporcie i imporcie (terms of trade). Przedstawione zostan¹ tak¿e generalne postawy wobec zmian w systemie gospodarczym.
W analizach zosta³y wykorzystane nastêpuj¹ce ród³a danych:
• BiznesBus  cykliczny sonda¿ na ogólnopolskiej kwotowo-losowej próbie 700 firm zatrudniaj¹cych powy¿ej 5 pracowników, pomiary w grudniu 1996 roku, marcu, czerwcu, wrzeniu 1997 roku oraz styczniu i kwietniu 1998 roku;
• Sonda¿ na losowo dobranej reprezentacji doros³ej ludnoci
Polski, obejmuj¹cy 2100 osób, przeprowadzony w grudniu
1997 roku. Do celu analiz wyró¿niono osoby prowadz¹ce
dzia³alnoæ gospodarcz¹ (170 osób). Z uwagi na chêæ uzyskania w miarê wyrównanych, pod wzglêdem liczebnoci,
grup do porównañ, zastosowany zosta³ podzia³ na firmy jednoosobowe oraz firmy zatrudniaj¹ce co najmniej jednego
pracownika;
• Omnibus  cykliczny pomiar na losowo-kwotowej reprezentacji ludnoci Polski powy¿ej 14 roku ¿ycia. Comiesiêczne
pomiary od czerwca 1996 roku do kwietnia 1998 roku. W analizach wyró¿niono grupê osób prowadz¹cych dzia³alnoæ go

spodarcz¹, która stanowi 67% badanych prób;
• GUS  dane o rozwoju gospodarczym kraju.
2. Optymizm przedsiêbiorców  konstrukcja wskanika
Kluczowym terminem wprowadzonym do opisu ocen warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej jest optymizm
przedsiêbiorców. Konstrukcja wskanika optymizmu jest zbli¿ona do wskanika optymizmu konsumentów, czyli generalnej
sk³onnoci do dokonywania zakupów przedmiotów trwa³ego
u¿ytku27. Optymizm przedsiêbiorców wyra¿a sk³onnoæ do zakupu dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych oraz ocenê warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Do pomiaru optymizmu przedsiêbiorców zastosowany zosta³
wskanik WOP (Wskanik Optymizmu Przedsiêbiorców), opa rty na odpowiedziach na 5 pytañ. W jego sk³ad wchodz¹
2 wskaniki cz¹stkowe28:
1. Wskanik Klimatu Gospodarczego, który obejmuje:
• ocenê zmian sytuacji gospodarczej w kraju w ci¹gu
ostatnich 12 miesiêcy;
• prognozê zmian sytuacji gospodarczej w kraju w ci¹gu
najbli¿szych 12 miesiêcy;
2. Wskanik sk³onnoci do zakupów, obejmuj¹cy:
• porównanie wyników ekonomicznych firmy z sytuacj¹
sprzed 12 miesiêcy;
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• prognozê wyników ekonomicznych firmy w ci¹gu nastêpnych 12 miesiêcy;
• ocenê aktualnej sytuacji z punktu widzenia kupowania
dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych.
Do obliczenia wskaników u¿yto nastêpuj¹cej skali odpowiedzi: 200  odpowied pozytywna, 100  odpowied neutralna,
0  odpowied negatywna, brak zdania zaliczono do odpowiedzi
neutralnej.
W rezultacie zastosowania powy¿szej skali wartoæ wska nika osi¹ga 100 punktów, gdy panuje idealna równowaga miêdzy
odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi. Wynik powy¿ej
100 punktów (maksymalnie mo¿e wynosiæ 200) oznacza, ¿e p ozytywnych odpowiedzi jest wiêcej ni¿ negatywnych, czyli ¿e
przewagê uzyskuj¹ optymici.
3. Zmiany w poziomie optymizmu
W momencie rozpoczêcia pomiarów, w grudniu 1996 roku,
wród przedsiêbiorców panowa³ stosunkowo du¿y optymizm.
Wskanik WOP wynosi³ wówczas 124 punkty, co oznacza spor¹
przewagê optymistów nad pesymistami (punkt równowagi pomiêdzy tymi grupami odpowiada 100 punktom). Tylko raz od
tego momentu, we wrzeniu 1997 roku, poziom optymizmu by³
nieco wiêkszy, kiedy to wynosi³ 126 punktów.
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Rys. 1. Wskanik optymizmu przedsiêbiorców



Brak pomiarów wczeniejszych nie pozwala na jednoznac zne okrelenie, czy koniec 1996 roku jest punktem przesilenia,
czy te¿ kolejnym etapem trendu spadkowego. Wysnuwaj¹c jednak pewne analogie z przebiegu wskanika optymizmu konsumentów (analiza zwi¹zków pomiêdzy tymi wskanikami przedstawiona zostanie w dalszej czêci tekstu), s¹dziæ nale¿y, i¿ koniec roku 1996 roku by³ raczej kolejnym miesi¹cem spadku nastrojów.
Trend spadkowy zosta³ zatrzymany w marcu 1997 roku, po
czym nast¹pi³ krótkotrwa³y wzrost, trwaj¹cy do wrzenia tego¿
roku. Dwa dalsze pomiary, przeprowadzone w 1998 roku, ukazuj¹
kolejny trend spadkowy, który w kwietniu osi¹gn¹³ najni¿szy poziom w swojej historii  108 punktów. Nastêpny pomiar (z lipca
1998 roku) pokazuje lekk¹ poprawê nastrojów.
Przyjrzyjmy siê teraz, jak na tle ogólnego trendu optymizmu
kszta³towa³y siê jego wskaniki sk³adowe. W grudniu 1996 roku
wskanik optymizmu WOP wynosz¹cy 124 punkty swoj¹ wa rtoæ zawdziêcza³ g³ównie wysokiej sk³onnoci do zakupów, kt óra wynosi³a 133 punkty. W tym czasie wyranie ni¿ej przedsiêbiorcy oceniali klimat gospodarczy, czyli zmiany sytuacji gosp odarczej w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy i jej prognozê na najbli¿szy rok.
Jak wynika z danych, przedstawionych na rysunku 1,
wskanik sk³onnoci do zakupów w ca³ym analizowanym okr esie by³ wy¿szy od ocen klimatu gospodarczego. Niemniej wielkoæ tej przewagi okazuje siê zale¿eæ od tego, czy nastêpuje
wzrost ocen, czy te¿ ich spadek. W pierwszej wyró¿nionej fazie
spadku optymizmu (grudzieñ 96 i marzec 97), rozbie¿noæ ta
by³a najwiêksza i wynosi³a odpowiednio 20 i 17 punktów na
rzecz sk³onnoci do zakupów.
Wraz z powoln¹ popraw¹ nastrojów, wystêpuj¹cych
w czerwcu i wrzeniu 1997 roku, rozbie¿noæ pomiêdzy ocenami
klimatu do zakupów i klimatu gospodarczego znacznie siê
zmniejszy³a  do 56 punktów. Pogorszenie nastrojów, które
wyst¹pi³o w 1998 roku, poci¹gnê³o za sob¹ ponowne zwiêksz enie siê przewagi ocen sk³onnoci do zakupów nad ocenami kli

matu gospodarczego  do 13 punktów. Z kolei poprawa nastrojów, jaka wyst¹pi³a w lipcu 1998 roku, stanowi jeszcze jedno p otwierdzenie omawianej zale¿noci: rozpiêtoæ miêdzy sk³adowymi znacznie siê wówczas zmniejszy³a (do 5 punktów).
Z przytoczonych danych wynika, ¿e poprawa nastrojów
przedsiêbiorców wi¹¿e siê ze wzrostem spoistoci ocen cz¹s tkowych. Natomiast zmniejszanie siê optymizmu wystêpuje wraz
z polaryzowaniem siê opinii.
Dlaczego wiêc przy ogólnym spadku nastrojów, sk³onnoæ
do zakupów zmniejsza siê wolniej od ocen klimatu gospodarczego? Dla odpowiedzi na to pytanie istotne jest zrozumienie, jaki sens ma aprobata dla stwierdzenia, ¿e obecny okres jest
dobry z punktu widzenia kupowania dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, jako ¿e ocena ta stanowi zasadniczy element
wskanika sk³onnoci do zakupów. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
sk³onnoæ przedsiêbiorców do zakupów jest uruchamiana przez
ca³kiem inne motywy w sytuacji, gdy oceniaj¹ oni, ¿e sytuacja
ekonomiczna siê poprawia, a inne wtedy, gdy uwa¿aj¹, ¿e siê
pogarsza.
Opinia o op³acalnoci kupowania dóbr inwestycyjno-zaopatrzeniowych mo¿e wynikaæ z przekonania, ¿e sytuacja jest
niepewna (oceny siê pogarszaj¹), w zwi¹zku z czym kupuj¹c teraz, zap³aci siê  prawdopodobnie  znacznie mniej ni¿ w przysz³oci. Obawa przed inflacj¹ staje siê wówczas g³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wzrost sk³onnoci do zakupów z jednej
strony, a na spadek ocen klimatu gospodarczego z drugiej.
Podobny mechanizm kszta³towania siê ocen wystêpuje tak¿e
wród konsumentów, co wskazuje na pewien wspólny rys
mentalnoci ekonomicznej dostarczycieli dóbr i ich odbiorców, ukszta³towanej po czêci przez dowiadczenia z czasów
wysokiej inflacji. Postawy te s¹ odmienne od postaw konsumentów w krajach o rozwiniêtej gospodarce rynkowej, gdzie wzrost
(deklarowany) sk³onnoci do zakupów poprzedza wyst¹pienie
rzeczywistej koniunktury rynkowej.
Drugi z mo¿liwych mechanizmów motywowania wzrostu
sk³onnoci do zakupów, to chêæ pomna¿ania, inwestowania, wy

nikaj¹ca z pozytywnej oceny okolicznoci zewnêtrznych oraz
sytuacji w³asnej firmy. Pojawia siê ona wraz ze wzrostem ogó lnego optymizmu.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e sk³onnoæ do zakupów
polskich przedsiêbiorców jest orientacj¹ z³o¿on¹. Mo¿e towarzyszyæ nadziei na wzrost gospodarczy ale tak¿e mo¿e wynikaæ
z obaw, na przyk³ad przed inflacj¹.

4. Optymizm przedsiêbiorców a wielkoæ firmy
Prezentowana analiza optymizmu przedsiêbiorców dotyczy
ma³ych (od 6 do 50 pracowników) oraz rednich firm (od 51 do
250 pracowników). Dla porównania przedstawione zostan¹ ta k¿e dane zebrane dla firm du¿ych (powy¿ej 250 pracowników).
Omówiona poprzednio tendencja, polegaj¹ca na tym, ¿e
przedsiêbiorcy bardziej optymistycznie oceniali swoj¹ sk³onnoæ
do zakupów ni¿ klimat gospodarczy, w podobnym stopniu odnosi siê do ma³ych, jak i rednich firm. Wielkoæ firmy, mierzona
liczb¹ zatrudnionych, pozostaje natomiast w istotnym zwi¹zku
z wielkoci¹ wyra¿anego optymizmu. Im przedsiêbiorca zatrudnia³ wiêcej pracowników, tym lepiej ocenia³ sytuacjê gospoda rcz¹ i wy¿sza by³a jego sk³onnoæ do zakupów.
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Rys. 2. Klimat gospodarczy a wielkoæ firm
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Rys. 3. Sk³onnoæ do zakupów a wielkoæ firm













GR  SUDF



 SUDF

SRZ\*HM  SUDF







;,, 

,,, 

9, 

,;

, 

,9

9,,

Rys. 4. Optymizm przedsiêbiorców a wielkoæ firm

Ró¿nice w ocenach przedsiêbiorców reprezentuj¹cych poszczególne kategorie wielkoci firm okaza³y siê zale¿eæ od fa ktu, czy ogólny poziom optymizmu mia³ charakter zwy¿kuj¹cy
czy te¿ zni¿kuj¹cy. Przypomnijmy, ¿e charakter trendu wp³ywa³
tak¿e na to, czy oceny cz¹stkowe by³y spójne (trend zwy¿kuj ¹cy), czy spolaryzowane (trend zni¿kuj¹cy).


W przypadku szczytowego natê¿enia optymizmu, w badanym okresie by³ to grudzieñ 1996 roku i wrzesieñ 1997 roku,
oceny dotycz¹ce obu jego sk³adowych, sk³onnoci do zakupów
oraz ocen klimatu gospodarczego ró¿ni³y siê najsilniej. W firmach ma³ych sytuacjê rynkow¹ oceniano najgorzej, w rednich
 rednio, a w firmach najwiêkszych najbardziej optymistycznie.
Jakociowo inna tendencja zachodzi przy spadku nastrojów
rynkowych. Wówczas to ró¿nice miêdzy przedstawicielami firm
ró¿nej wielkoci wyranie siê zmniejszaj¹. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e przedsiêbiorcy bywaj¹ bardziej zgodni co do tego, ¿e
sytuacja rynkowa siê pogarsza ni¿ poprawia. Wi¹zaæ siê to mo¿e
ze zró¿nicowaniem wra¿liwoci na sygna³y, w zale¿noci od t ego, czy nios¹ one zapowied sukcesu, czy te¿ pora¿ki. Przedsiêbiorcy, tak jak wiêkszoæ ludzi, s¹ zwykle bardziej przeczuleni
na punkcie mo¿liwoci poniesienia straty, bêd¹ wiêc ka¿dy jej
potencjalny sygna³ przeceniaæ. Inaczej dzieje siê w przypadku
symptomów poprawy, gdzie nie ma podstaw do poczucia zagr o¿enia, lêk jest mniejszy, co stwarza szansê na bardziej obiektywn¹ ocenê, zgodn¹ z potencja³em reprezentowanym przez
dan¹ firmê.
Je¿eli przyj¹æ, ¿e panuj¹ce warunki ekonomiczne sprzyjaj¹
du¿ym firmom, to w sytuacji wzrostu nastrojów, gdy obiektywizm ocen jest bardziej prawdopodobny, wzrost nastrojów bêdzie tym silniejszy, im respondent bêdzie reprezentowa³ wiêksz¹
firmê. Tak te¿ dzia³o siê od grudnia 1996 roku do stycznia 1998
roku.
Jednak¿e pocz¹wszy od wiosny 1998 roku mo¿na dostrzec
pewne odstêpstwa od opisanej prawid³owoci. Otó¿ w firmach
najwiêkszych, powy¿ej 250 zatrudnionych, poziom optymizmu
relatywnie zmniejszy³ siê bardziej ni¿ w pozosta³ych firmach. Od
stycznia tego roku oceny dokonywane przez przedstawicieli
tych firm wyranie siê pogorszy³y  znacznie szybciej ni¿ oceny
przedsiêbiorców z pozosta³ych firm. Pocz¹wszy od kwietnia
1998 roku przedsiêbiorcy z firm najwiêkszych oceniali klimat
gospodarczy oraz warunki do zakupu przedmiotów trwa³ego
u¿ytku bardziej pesymistycznie od przedsiêbiorców z firm re d

niej wielkoci (zatrudniaj¹cych od 51 do 250 pracowników).
W kolejnym, lipcowym pomiarze, w przypadku sk³onnoci do zakupów, ich oceny obni¿y³y siê nawet poni¿ej poziomu przedsiêbiorców z firm ma³ych (zatrudniaj¹cych poni¿ej 50 pracowników).
Z przytoczonych danych wynika, ¿e pozytywna ocena otoczenia makroekonomicznego sz³a przez d³ugi czas w parze
z wielkoci¹ firmy. Hipotez¹ do sprawdzenia pozostaje, czy te ndencja ta wynika z przekonania, ¿e generalnie system gospodarczy sprzyja raczej du¿ym firmom, czy te¿ jest ona raczej w yrazem chwilowej oceny warunków rynkowych.

5. Optymizm a rodzaj firmy
W kolejnych analizach sprawdzony zosta³ zwi¹zek optymizmu przedsiêbiorców z podstawowymi charakterystykami firmy.
Rozpatrzona zosta³a wielkoæ orodka bêd¹cego siedzib¹ firmy,
forma prawna oraz g³ówny rodzaj prowadzonej dzia³alnoci.
Wskanik optymizmu, w tym jego obydwie sk³adowe, mia³
bardzo zbli¿ony poziom zarówno w odniesieniu do przedsiêbiorców z firm pañstwowych (tak¿e spó³dzielni), spó³ek cywilnych, jak i zak³adów osób fizycznych. Od poziomu tego odbiega³
znacznie, na plus, optymizm przedstawicieli spó³ek prawa ha ndlowego. Jednak¿e wynik ten nie jest wyrazem wp³ywu samej
formy prawnej na ocenê klimatu gospodarczego, lecz jest prz ejawem istnienia zwi¹zku formy prawnej z wielkoci¹ firmy.
We wszystkich dokonanych pomiarach stwierdzona zosta³a
niska (od 0,09 do 0,14), ale istotna, pozytywna korelacja miêdzy
wielkoci¹ orodka siedziby firmy a poziomem optymizmu.
Oznacza to, ¿e przedsiêbiorcy z wiêkszych miast pozytywniej
oceniali sytuacjê gospodarcz¹ ni¿ osoby z ma³ych miast. Zale¿noæ ta wystêpowa³a niezale¿nie od zwi¹zku ocen z wielkoci¹
firmy.
W przypadku trzeciej rozpatrywanej charakterystyki  rodzaju dzia³alnoci firmy; jej zwi¹zek z optymizmem przedsiêbiorców okaza³ siê byæ zmienny w czasie. Zró¿nicowanie ocen


czêciej dotyczy³o ocen klimatu gospodarczego ni¿ sk³onnoci
do zakupów. W pocz¹tkowym okresie pomiarów, na prze³omie
1996 i 1997 roku, stosunkowo dobrze oceniano klimat gospodarczy w firmach przemys³owych, zw³aszcza w porównaniu do
firm zajmuj¹cych siê transportem, gdzie z kolei oceny te nale¿ a³y do najni¿szych.
Pocz¹wszy od drugiej po³owy 1997 roku sytuacjê gospodarcz¹ zaczêto najlepiej oceniaæ w firmach budowlanych i us³ugowych. Natomiast najni¿sze oceny formu³owali przedstawiciele
przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w przemyle oraz prowadz¹cych
dzia³alnoæ handlow¹. W ostatnim relacjonowanym pomiarze,
w lipcu 1998 roku, rodzaj prowadzonej dzia³alnoci nie wp³ywa³
istotnie na oceny, niemniej nadal mo¿na mówiæ o stosunkowo
du¿ym optymizmie panuj¹cym w budownictwie.
Wyranie widaæ zatem, ¿e po³owa 1998 roku to okres, w którym radykalnie zmienia siê mapa optymizmu przedsiêbiorców.
W okresie tym wystêpuje, omówiony wczeniej, spadek ocen
wród przedstawicieli firm o najwiêkszej liczbie zatrudnionych.
Tendencja ta nak³ada siê na obserwowane od pocz¹tku prowadzonych pomiarów pogorszenie siê ocen wród przedstawicieli
przemys³u. Po³owa 1998 roku, to tak¿e okres przewartociowañ
w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Ró¿nice pomiêdzy
ocenami formu³owanymi przez przedstawicieli ró¿nych dzia³ów
i bran¿ staj¹ siê mniej wyrane, co mo¿e stanowiæ zapowied
zmiany dotychczasowych trendów.
6. Porównanie ocen przedsiêbiorców i konsumentów
Wskanik optymizmu konsumentów ma d³ug¹ tradycjê pomiaru oraz du¿e znaczenie prognostyczne. Na jego podstawie
przewidywane s¹ okresy wzrostu popytu na dobra trwa³ego
u¿ytku, na przyk³ad samochody lub domy. Istotny walor wska nika optymizmu konsumentów wynika z faktu, ¿e poprzedza on,
czasami o kilka miesiêcy, zmiany we wskanikach ekonomic znych. Zarówno w przypadku ich wzrostu, jak i pogorszenia.


Analizuj¹c tendencje wskanika optymizmu przedsiêbiorców postawilimy pytanie, czy jest ono podobne do przebiegu
wskanika optymizmu konsumentów. Porównanie obu omawianych wskaników przedstawia rysunek 5.
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Rys. 5. Porównanie wskaników optymizmu przedsiêbiorców i konsumentów
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Rys. 6. Porównanie ocen klimatu gospodarczego przedsiêbiorców i kons umentów
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Generalnie wykresy wskaników optymizmu s¹ bardzo podobne. Niemniej mo¿na zauwa¿yæ, ¿e tendencja do poprawy
nastrojów szybciej wystêpowa³a w przypadku konsumentów ni¿
przedsiêbiorców.
7. Prognoza wzrostu cen
By lepiej zrozumieæ wahania w optymizmie przedsiêbiorców
przeprowadzono analizê szeregu opinii i prognoz dotycz¹cych
funkcjonowania gospodarki oraz w³asnej firmy.
W chwili rozpoczêcia pomiaru optymizmu przedsiêbiorców,
w grudniu 1996 roku, prawie dok³adnie po³owa z nich  51%; uwa¿a³a, ¿e ceny dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy bêd¹ ros³y w takim samym tempie, jak dotychczas.
Drug¹ najbardziej liczn¹ grupê prognoz stanowi³o przewidywanie
szybszego ni¿ dotychczas wzrostu cen. Takiego zdania by³o 21%
badanych. Pozosta³a czêæ przedsiêbiorców uwa¿a³a b¹d to, ¿e
ceny bêd¹ ros³y wolniej ni¿ dotychczas (15%), bêd¹ takie same, jak
obecnie (6%) lub nie mia³o zdania(7%). Optymici spodziewaj¹cy siê
za 12 miesiêcy ni¿szego ni¿ obecnie poziomu cen dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych w ca³ym analizowanym okresie, od grudnia
1996 roku do kwietnia 1998 roku, stanowili bardzo nieznaczny od

setek przedsiêbiorców (od 1 do 2%).
Rok 1997, to okres dosyæ stabilnych i stosunkowo optymistycznych prognoz. Udzia³ przedsiêbiorców przewiduj¹cych
szybsze tempo wzrostu cen dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych
utrzymywa³ siê w trzech pomiarach dokonanych w tym roku na
poziomie 17%. Natomiast pocz¹tek roku 1998, to radykalne pogorszenie siê przewidywañ. Co trzeci przedsiêbiorca (33%) spodziewa³
siê przypieszenia wzrostu cen, które trwa³o jednak krótko.
W kwietniu i lipcu coraz mniej przedsiêbiorców prognozowa³o
szybsze tempo wzrostu cen (odpowiednio 20 i 12%).
8. Wartoæ prognostyczna wskanika optymizmu
Analiza zwi¹zku optymizmu przedsiêbiorców z realnymi
zjawiskami gospodarczymi wskazuje, na ile przekonania badanych poprzedzaj¹ wyst¹pienie tych zjawisk, a na ile s¹ ich rezultatem. Stosunkowo krótki okres prowadzenia pomiarów, pó³tora
roku, pozwala na obecnym etapie badañ na wysuwanie wniosków
jedynie o wspó³wystêpowaniu trendów. Dodatkowy warunek dla
analiz wynika z czêstotliwoci dokonywania pomiaru optymizmu
przedsiêbiorców (kwartalnej). Zjawiska z nim porównywane powinny odznaczaæ siê podobnym, redniookresowym cyklem.
Do analizy zwi¹zków opinii ze zjawiskami gospodarczymi
wybrany zosta³ wskanik terms of trade (stosunek cen towarów
eksportowanych do cen towarów importowanych w danym cz asie). Wskanik wiêkszy od jednoci informuje, ¿e ceny w eksporcie rosn¹ szybciej lub spadaj¹ wolniej ni¿ ceny w imporcie.
Jego wartoæ ni¿sza od jednoci wiadczy o przewadze cen dóbr
importowych.
Z przebiegu trendu optymizmu przedsiêbiorców oraz
wskanika terms of trade wynika, ¿e zachodzi miêdzy nimi negatywna korelacja. Gdy wskanik cen rós³, do marca 1997 roku,
wówczas wskanik optymizmu gwa³townie mala³. Poprawa nastrojów wspó³wystêpowa³a z zatrzymaniem wzrostu terms of trade, a nawet z jego lekkim spadkiem. Ostatni kwarta³ 1997 roku


to spadek optymizmu i wzrost indeksu cen.
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Z zachowañ tych wskaników wynika, ¿e pogorszenie siê
nastrojów przedsiêbiorców wystêpowa³o wraz ze wzrostem cen
w eksporcie, a ich poprawa ze wzrostem cen w imporcie. To, ¿e
optymizm mala³, gdy ceny w imporcie równie¿ mala³y  relatywnie do cen eksportowych  wiadczyæ mo¿e o obawie przed
zagraniczn¹ konkurencj¹ (cenow¹ atrakcyjnoci¹ produktów
zagranicznych). Mimo relatywnie ma³ego udzia³u firm prowadz¹cych wspó³pracê z zagranic¹, wp³yw relacji w eksporcie
i imporcie w znacznym stopniu wp³ywa zatem na percepcjê warunków do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
9. Ocena przekszta³ceñ systemowych
Przedsiêbiorcy z ma³ych i rednich firm s¹ dosyæ zgodni
w tym, ¿e reformy spo³eczne dokonane po 1989 roku przynios³y
polskiemu spo³eczeñstwu wiêcej korzyci ni¿ strat. Tak¹ opiniê
wyra¿a 56% z nich, a dalszych 28% jest zdania, ¿e ze zmian wyniknê³o tyle samo korzyci, co strat. Tylko 15% przedsiêbiorców
upatruje w reformach straty, a 1% nie ma zdania na ten temat.
Przedsiêbiorcy rozgraniczaj¹ skutki wp³ywu reform rynkowych na warunki ich ¿ycia oraz na ¿ycie spo³eczeñstwa. W o dniesieniu do konsekwencji spo³ecznych ich oceny s¹ dosyæ p e

symistyczne. Tylko 14% przedsiêbiorców uwa¿a, ¿e reformy
przyczyni³y siê do podniesienia poziomu ¿ycia wiêkszoci ludzi.
Co trzeci natomiast (34%) uwa¿a, ¿e pozytywny wp³yw reform
dotyczy, mniej wiêcej, po³owy ludzi, jednak najwiêcej, bo 50%
z nich uwa¿a, ¿e skorzystali tylko nieliczni.
Natomiast wp³yw reform rynkowych na poziom ¿ycia rodzin
przedsiêbiorców, by³ spostrzegany jako zdecydowany (13%) lub
raczej korzystny (41%). Co czwarty przedstawiciel firm (26%) nie
dostrzega³ wp³ywu reform na poziom ¿ycia jego rodziny, a dla
dalszych 18% mia³ on charakter negatywny (w tym dla 4% zdecydowanie negatywny).
Z przytoczonych danych wynika, ¿e przedsiêbiorcy z ma³ych
i rednich firm maj¹ na ogó³ dobre zdanie o reformach rynkowych, choæ istotna ich czêæ dostrzega tak¿e negatywne kons ekwencje zmian. Niemniej, mimo krytycyzmu, zdecydowana
wiêkszoæ przedstawicieli firm  72%, uwa¿a, ¿e Polska obecna
jest dla nich lepszym krajem do ¿ycia ni¿ Polska sprzed 1989
roku. Tylko, a mo¿e a¿, co pi¹ty przedsiêbiorca wy¿ej ceni³ warunki panuj¹ce w Polsce przez 1989 rokiem, a 7% nie mia³o w tej
sprawie w³asnego zdania.
Omówione w tej czêci pogl¹dy by³y w podobnym stopniu
reprezentowane przez przedsiêbiorców firm ró¿nej wielkoci.
Jedyny istotny zwi¹zek opinii i wielkoci firmy wyst¹pi³ w prz ypadku ostatniej z wymienionych kwestii. Otó¿ przedstawiciele
firm zatrudniaj¹cych powy¿ej 5 pracowników czêciej oceniali
warunki do ¿ycia panuj¹ce w Polsce przed 1989 rokiem jako
lepsze (30%) ni¿ w³aciciele mikroprzedsiêbiorstw (17%).





Krzysztof Chmielewski, Krystyna Skar¿yñska

Polscy przedsiêbiorcy 1997: psychologiczne
uwarunkowania sukcesu
1. Wprowadzenie
Osi¹gniêciu powodzenia w jakiejkolwiek dziedzinie ¿ycia
sprzyja postawa okrelana jako nastawienie na sukces, które
mo¿na okreliæ jako mniej lub bardziej siln¹ motywacjê osi¹gniêæ. Motywacja osi¹gniêæ jest wypadkow¹ akceptacji wartoci
sukcesu i subiektywnego prawdopodobieñstwa jego osi¹gniêcia.
Mo¿na powiedzieæ, i¿ sukces osi¹gaj¹ ludzie, którzy s¹dz¹, ¿e
warto i mo¿na zrobiæ co nowego, dobrego czy lepszego ni¿
zrobili inni lub ni¿ to, co samemu zrobi³o siê dotychczas. Ocz ywicie, sukces mo¿e rozmaicie wygl¹daæ i mieæ ró¿ne przejawy,
czyli  mówi¹c cile  ma ró¿ne wskaniki. Przyjêlimy, i¿
wskanikiem sukcesu przedsiêbiorcy jest jego dochód oraz p ozycja spo³eczna. Celem analiz bêdzie wiêc pokazanie, jakie
zmienne psychologiczne zwi¹zane s¹ z tak rozumianym sukc esem przedsiêbiorcy. Poka¿emy te¿, czy i w jakim zakresie
przedsiêbiorcy ró¿ni¹ siê od przeciêtnych Polaków, ¿yj¹cych
z pracy najemnej.
Prezentowane analizy oparte s¹ na danych z badañ zrealizowanych przez Demoskop w grudniu 1997 roku 29. Z próby tej
wybrano do analiz osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹
(170 osób). Podzielono je na w³acicieli firm jednoosobowych
oraz firm zatrudniaj¹cych co najmniej jednego pracownika najemnego. Uczyniono tak z dwóch powodów. Po pierwsze, zachodzi bardzo istotna jakociowa ró¿nica miêdzy firmami jedno i wieloosobowymi. Firma jednoosobowa pozbawiona jest pod
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stawowego atrybutu przedsiêbiorstwa kapitalistycznego, jakim
jest kapita³ zmienny, czyli wartoci wydatkowanej na si³ê robocz¹
przynosz¹cej wartoæ dodatkow¹. Firmy takie dzia³aj¹ czêsto na
podstawie bardzo uproszczonych regu³ rozliczeñ podatkowych
(rycza³t), co praktycznie uniemo¿liwia rejestrowanie ich obrotu.
Ponadto stosunkowo wiele jest wród nich jednostek powo³ywanych do przedsiêwziêæ sezonowych czy wrêcz jednorazowych.
Po drugie, zastosowany podzia³ firm da³ nam wymagan¹ do
porównañ statystycznych liczbê przypadków w ka¿dej z wyró ¿nionych grup. Je¿eli oprzemy siê na powszechnie stosowanym
podziale firm30, wówczas w naszej próbie, podobnie jak w ca³ej
zbiorowoci firm, ponad 90% stanowi³yby mikroprzedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce do 5 pracowników, a tylko niespe³na 10% firmy wiêksze.
Za punkt odniesienia do porównañ przedsiêbiorców uznalimy grupê pracowników najemnych. Tak wiêc przedstawione
analizy obejmuj¹ ogó³ pracuj¹cych zawodowo, oprócz rolników,
których zdecydowalimy siê wy³¹czyæ z uwagi na ich specyfikê
wymagaj¹c¹ odrêbnego potraktowania.
2. Charakterystyka spo³eczno-demograficzna
Pierwszym krokiem w opisie wyró¿nionych grup przedsiêbiorców  jedno- i wieloosobowych firm  by³o przyjrzenie siê
podstawowym cechom wyznaczaj¹cym ich pozycjê spo³eczn¹
i demograficzn¹. Punktem odniesienia dla czêci przytaczanych
charakterystyk by³a grupa pracowników najemnych.
Wiek. Przedsiêbiorcy z firm jedno- i wieloosobowych stanowi¹ bardzo podobn¹ grupê pokoleniow¹. Zarówno rednia
wieku (40,9 i 40,6 lat) oraz udzia³y poszczególnych grup wiekowych nie ró¿ni³y ich istotnie. redni¹ wieku nie odbiegali oni
tak¿e od pracowników najemnych (40,2 lat). Mimo podobnej
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redniej wieku wród pracowników najemnych wiêcej by³o
dwudziestolatków (15% wobec 7%), a wród przedsiêbiorców 
trzydziestolatków (43% w firmach jednoosobowych i 39% wieloosobowych wobec 31% pracowników najemnych).
Wykszta³cenie. Przedsiêbiorcy jako ca³oæ s¹ grup¹ lepiej
wykszta³con¹ od pracowników najemnych. Ró¿nice te widoczne
s¹ najbardziej w odniesieniu do najwy¿szej oraz najni¿szej kat egorii wykszta³cenia. Wród pracowników najemnych wykszta ³cenie podstawowe ma 14% z nich, przedsiêbiorców z firm jednoosobowych  10%, a przedstawicieli firm wieloosobowych tylko 
3%. Natomiast wykszta³cenie wy¿sze posiada po 17% przedstaw icieli obu kategorii przedsiêbiorców oraz 11% pracowników najemnych. Pewn¹ specyfik¹ przedsiêbiorców z firm jednoosobowych jest du¿y odsetek osób z wykszta³ceniem zasadniczym
zawodowym  41%, wobec 31% w grupie przedsiêbiorców z firm
wieloosobowych. Wród tych ostatnich wiêcej jest natomiast
osób z wykszta³ceniem rednim zawodowym  14% (wobec 32%
w pierwszej grupie).
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, zw³aszcza kierowanie firmami wieloosobowymi wymaga lepszego ni¿ przeciêtnie wykszta³cenia.
P³eæ. Prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w Polsce koñca lat 90. to zdecydowanie mêska domena. Zw³aszcza
w firmach jednoosobowych, gdzie mê¿czyni stanowi¹ 86%.
W firmach wieloosobowych jest ich nieco mniej, bo 75%.
Dochody. Dzia³alnoæ gospodarcza okazuje siê w Polsce
op³acalnym zajêciem. Podczas gdy pracownicy najemni zarabiali
rednio miesiêcznie (w grudniu 1997 roku) 840 z³, to prowadz enie firmy jednoosobowej dawa³o dochód w wysokoci o 1250 z³,
a prowadzenie firmy wieloosobowej 2190 z³.
Wielkoæ miejscowoci. Ma³e i rednie firmy s¹ dosyæ
proporcjonalnie (w odniesieniu do ogó³u ludnoci) rozmieszczone w orodkach ró¿nej wielkoci. Mo¿na jednak zaobserwowaæ tendencjê polegaj¹c¹ na czêstszym wystêpowaniu firm wieloosobowych w du¿ych miastach: 17% w orodkach od 200 do
500 tys. mieszkañców i 13% w miastach powy¿ej 500 tys. mies z

kañców  do odpowiednio 5 i 7% firm jednoosobowych. Te
ostatnie firmy zdecydowanie czêciej dzia³aj¹ natomiast na wsi 
41% z nich, w porównaniu do 17% firm wieloosobowych.
Pochodzenie i identyfikacja spo³eczna. W³aciciele firm
jednoosobowych znacznie rzadziej ni¿ firm wieloosobowych s¹
kontynuatorami rodzinnej przedsiêbiorczoci. Osób wykonuj ¹cych taki sam zawód jak ojcowie by³o tylko 24%, podczas gdy
wród w³acicieli firm wieloosobowych jest 32% takich osób.
Dzia³alnoæ gospodarcza sprzyja identyfikacji z klas¹ redni¹: 63% i 70% identyfikacji w grupie w³acicieli firm jedno i wieloosobowych, wobec 44% wród pracowników najemnych.
3. Psychologiczne uwarunkowania sukcesu
3.1. Wartoci cenione przez przedsiêbiorców
Cenione wartoci by³y mierzone (diagnozowane) na dwa
sposoby: pytano o to, jak osobicie wa¿ne dla respondenta s¹
ró¿ne sprawy oraz o tzw. wartoci rodzicielskie, czyli o to, czego
przede wszystkim nale¿y uczyæ dziecko, aby jak najlepiej prz ygotowaæ je do ¿ycia.
Analizy statystyczne wykaza³y, i¿ rozmaite cenione osobiste wartoci tworz¹ w g³owach ludzi pewne wi¹zki, powi¹zane ze
sob¹ wewnêtrznie, grupuj¹c siê w nastêpuj¹ce czynniki:
• stabilizacja i rodzina;
• harmonijny rozwój osobisty;
• kariera materialna i zawodowa.
rednie wskaniki akceptacji ka¿dego z trzech rodzajów
wartoci przedstawia rysunek 1.
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Rys. 1. Akceptacja wartoci

Okazuje siê, i¿ wszystkie sprawy, o które pytalimy s¹ raczej
wa¿ne dla naszych respondentów (w skali od 1 do 4 osi¹gaj¹
rednie oceny powy¿ej 3). We wszystkich porównywanych próbach najbardziej cenione s¹ wartoci rodzinno-stabilizacyjne,
a stosunkowo najmniej wartoci kariery. Przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cy pracowników ró¿ni¹ siê istotnie od pozosta³ych grup w³anie
w sile akceptacji jednego z aspektów tych ostatnich wartoci: kariery zawodowej, któr¹ ceni¹ istotnie wy¿ej ni¿ inni Polacy31.
Pytani o wartoci rodzicielskie, przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cy
pracowników istotnie czêciej ni¿ inni respondenci (62%) wymieniaj¹ samodzielne mylenie  jako cechê, któr¹ nale¿y rozwijaæ u dziecka, bowiem najlepiej przygotowuje do ¿ycia. Rzadziej
natomiast (tylko 7%) ni¿ inni respondenci s¹dz¹, i¿ nale¿y uczyæ
dziecko przede wszystkim pos³uszeñstwa. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e ta grupa przedsiêbiorców  bardziej ni¿ inni Polacy
ceni wartoci zwane rozwojowymi czy indywidualistycznymi
(por. Kohn, 1981; Skar¿yñska, 1991; S³omczyñski i in., 1996).
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W mniejszym stopniu dotyczy to przedsiêbiorstw jednoosobowych.
Natomiast wartoci tradycyjne (pos³uszeñstwo) stosunkowo
najbardziej akceptowane s¹ (poza grup¹ pracowników najemnych) wród w³acicieli jednoosobowych przedsiêbiorstw. Jest
to zwi¹zane z ró¿nicami w poziomie wykszta³cenia obu tych
grup.
3.2. Postawy przedsiêbiorców: autorytaryzm-konserwatyzm oraz stosunek do prawa
Autorytaryzm-konserwatyzm definiujemy jako zespó³ postaw, wyra¿aj¹cych gotowoæ podporz¹dkowywania siê autor ytetom, przywódcom, tradycji. Jest on zwi¹zany pozytywnie
z wartociami konformistycznymi czy tradycyjnymi, a negatywnie z wartociami indywidualistycznymi i samokierowaniem. W naszym badaniu wskanikiem poziomu autorytaryzmu-konserwatyzmu jest stopieñ akceptacji nastêpuj¹cych
twierdzeñ: Ludzie, którym nie podobaj¹ siê sprawdzone i powszechnie akceptowane sposoby postêpowania na ogó³ staj¹ siê
przyczyn¹ k³opotów, M³odym ludziom nie powinno siê pozwalaæ na czytanie ksi¹¿ek, które mog¹ zam¹ciæ im w g³owach,
To, co nowe, czêciej przynosi k³opoty, ni¿ faktycznie rozwi¹z uje problemy, W tym skomplikowanym wiecie jedynym sposobem podejmowania w³aciwych decyzji jest poleganie na
przywódcach i ekspertach, Niedobrze jest robiæ cokolwiek
w inny sposób, ni¿ robi³y to poprzednie pokolenia.
Ka¿de z tych twierdzeñ oceniano na piêciopunktowej skali,
gdzie 1 oznacza³o zdecydowany brak zgody, a 5 zdecydowan¹
zgodê z treci¹ twierdzenia. rednie poziomy akceptacji zespo³u
postaw autorytarno-konserwatywnych w porównywanych pr óbach przedstawia rys. 2.
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Rys. 2. Akceptacja postaw autorytarno-konserwatywnych

redni poziom autorytaryzmu-konserwatyzmu jest istotnie
ni¿szy w grupie przedsiêbiorców ni¿ wród pracowników na32
jemnych . Poziom wykszta³cenia jest tu wa¿nym wyznacznikiem
opisywanej ró¿nicy. Wielkoæ tego wskanika wiadczy o ma³ym
skrystalizowaniu tych postaw: w 1999 roku Polacy nie byli ani nastawieni zdecydowanie autorytarnie i konserwatywnie, ani nie byli zdecydowanymi antykonserwatystami i antyautorytarystami.
Postawy respondentów wobec prawa diagnozowano na podstawie poziomu akceptacji dwóch twierdzeñ: Dopóki cz³owiek
nie szkodzi innym, wolno mu robiæ wszystko, na co ma ochotê
i Mo¿na obchodziæ prawo, je¿eli siê go nie mija. Im wy¿szy
poziom aprobaty tych twierdzeñ (w skali od 1 do 5), tym ba rdziej liberalne postawa wobec prawa.
Stopieñ akceptacji pierwszego twierdzenia okaza³ siê nie byæ
istotnie zwi¹zany z przynale¿noci¹ do porównywanych grup.
Natomiast poziom akceptacji drugiego twierdzenia by³ istotnie
wy¿szy w obu grupach przedsiêbiorców ni¿ w ogólnopolskiej
próbie pracowników najemnych 33. Tak wiêc najbardziej liberalny
stosunek do prawa maj¹ przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cy praco w
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ników, a najmniej liberalny  pracownicy najemni.
Podobn¹ prawid³owoæ wykry³ Czapiñski (1995). W r. 1994
stwierdzi³ on wiêksz¹ sk³onnoæ do ³amania prawa wród w³acicieli firm ni¿ wród udzia³owców czy szefów najemnych,
a zdecydowanie mniejsz¹  wród pracowników najemnych
przedsiêbiorstw przemys³owych. Zdaniem Czapiñskiego, dzieje
siê tak dlatego, i¿ warunki, w jakich dzia³aj¹ polscy mened¿er owie, na przyk³ad nadmierny fiskalizm, stwarzaj¹ pokusê omij ania prawa. Ponadto oficjalne prawo nie jest jeszcze w Polsce
traktowane jako istotny sk³adnik norm i wartoci spo³ecznych,
a pañstwo i jego przepisy  czêsto traktowane jest raczej jako
co, co ogranicza swobodê jednostki ni¿ jako wspólny obowi¹zek.
3.3. Poczucie skutecznoci, wiara w siebie i zaufanie
do ludzi
Przedsiêbiorcy w zdecydowanej wiêkszoci maj¹ poczucie
wp³ywu na otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoæ. Dotyczy to zarówno
prowadz¹cych firmy wieloosobowe, jak równie¿ jednoosobowe:
s¹dzi tak odpowiednio 71,3% i 76,2% z nich. Natomiast wród
pracowników najemnych tylko 60,9% s¹dzi, i¿ wiêkszoæ tego, co
siê im przydarza, jest rezultatem ich w³asnych decyzji. Prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej ³¹czy siê najsilniej z poczuciem
osobistej kontroli nad zdarzeniami. Przedsiêbiorcy nie ró¿ni¹ siê
natomiast od pracowników najemnych stopniem pewnoci realizacji w³asnych planów. rednie wskaniki poczucia skutecznoci
w porównywanych próbach przedstawia rys. 3. Mo¿na wiêc p owiedzieæ, ¿e dzia³aj¹ oni w sytuacji niepewnoci i ryzyka zawodowego.
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Rys. 3. Poczucie skutecznoci

Teoretycznie rzecz bior¹c, szanse osi¹gniêcia sukcesu zwi¹zane s¹ nie tylko z ocen¹ w³asnych mo¿liwoci, ale tak¿e z oc en¹ mo¿liwoci otrzymania wsparcia od innych ludzi i z poziomem zaufania innym. Pytani o to, czy za³atwiaj¹c wa¿ne sprawy
¿yciowe, licz¹ wy³¹cznie na siebie, czy tak¿e na innych  ponad
90% przedsiêbiorców stwierdza, i¿ zawsze lub przewa¿nie licz¹
tylko na siebie. Podobnie odpowiadaj¹ przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cy pracowników  (91%), jak i szefowie jednoosobowych firm
(93%) oraz pracownicy najemni (92%). Ma³y (oko³o 9%) jest o dsetek respondentów, którzy licz¹ na pomoc innych przy za³atwianiu wa¿nych spraw. Sugeruje to niskie poczucie wsparcia
spo³ecznego Polaków. Wi¹¿e siê ono ze stosunkowo niskim p oziomem zaufania do ludzi. Przeciêtny poziom akceptacji opinii:
Wiêkszoci ludzi mo¿na ufaæ wynosi 2,96 (w skali od 1 do 5).
Co wiêcej, mamy doæ cyniczny obraz innych ludzi. Opinia
Je¿eli cz³owiek nie pilnuje siê, inni go wykorzystuj¹ jest raczej
akceptowana (redni poziom akceptacji wynosi 4,10)  wiêcej


Polaków zgadza siê z t¹ opini¹, ni¿ nie zgadza siê. Przedsiêbio rcy nie ró¿ni¹ siê tutaj od ogó³u Polaków: s¹ podobnie nieufni,
skazani na siebie przy rozwi¹zywaniu wa¿nych spraw.
3.4. Czynniki sukcesu w percepcji przedsiêbiorców
i pracowników najemnych
Teoretycznie rzecz bior¹c percepcja uwarunkowañ sukcesu
¿yciowego jest zwi¹zana z jednej strony  z wartociami jednostek, czy szerzej  z jej psychologiczn¹ orientacj¹ na samokierownie (czyli z indywidualizmem), b¹d zale¿noæ od innych
(czyli z kolektywizmem) a z drugiej  ze sposobem spostrzegania konkretnej sytuacji spo³ecznej w kraju. Mo¿na oczekiwaæ, i¿
w demokratycznym systemie kapitalistycznym, osi¹gniêciu sukcesu sprzyjaæ powinna orientacja indywidualistyczna, przejawiaj¹ca siê m.in. w uznaniu za istotne takich czynników sukcesu,
jak zdolnoci, pracowitoæ, ambicje.
Respondenci oceniali, jak wa¿ne dla osi¹gniêcia sukcesu
w ¿yciu s¹ ró¿ne czynniki. Przeprowadzona analiza statystyczna
ocen wa¿noci poszczególnych uwarunkowañ sukcesu ¿yciowego wykaza³a cztery grupy tych uwarunkowañ (cztery czynniki,
wewnêtrznie silnie ze sob¹ powi¹zane). Nazwalimy je:
• dziedziczenie (tu: pochodzenie z bogatej rodziny, wykszta³cenie rodziców oraz wykszta³cenie w³asne);
• indywidualne zasoby (tu: pracowitoæ, ambicja, zdolnoci);
• zasoby kolektywne (tu: dobre znajomoci, powi¹zania polityczne, szczêcie i przypadek);
• niezmienne cechy strukturalne (pochodzenie ze wsi lub
z miasta, p³eæ).
rednie oceny ka¿dego z czterech czynników sukcesu w porównywanych próbach przedstawia rys. 4.
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Rys. 4. Czynniki sukcesu

Okazuje siê, i¿ zasoby indywidualne (ambicje, zdolnoci,
pracowitoæ) s¹ oceniane jako najwa¿niejsze czynniki sukcesu
¿yciowego, a sta³e cechy strukturalne (p³eæ i pochodzenie
z miasta lub ze wsi)  jako stosunkowo najmniej wa¿ne. Istotne
ró¿nice miêdzy porównywanymi próbami dotycz¹ jedynie oceny
wa¿noci czynnika indywidualnych zasobów 34. Przedsiêbiorcy
przywi¹zuj¹ istotnie wy¿sze znaczenie do czynników indywidualistycznych ni¿ inni Polacy (pracownicy najemni).
Jest to wynik inny ni¿ uzyskany w r. 1994 przez Czapiñskiego (por. Czapiñski, 1995). Wiêkszoæ badanych wtedy polskich
przedsiêbiorców (77%) wierzy³a wprawdzie w karierê
indywidualistyczn¹, ale ten model kariery by³ wród nich
mniej popularny ni¿ w dobranej próbie ogólnopolskiej. Co wiêcej, model kolektywistyczny kariery (oparty na politycznych
uk³adach i znajomociach) czêciej by³ dostrzegany przez
przedsiêbiorców (15,5%) ni¿ przez innych Polaków (5,5%).
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Czy¿by przez trzy lata zmieni³y siê w Polsce warunki sukcesu
przedsiêbiorców? Czy mo¿e zmieni³y siê tylko ich nastawienia?
Tego nasze badania nie pozwalaj¹ rozstrzygn¹æ.
3.5. Sukces i jego wyznaczniki
Opisuj¹c profil psychologiczny przedsiêbiorców postawilimy pytanie o rolê cech psychologicznych w wyjanianiu sukc esu przedsiêbiorcy. Interesuj¹ce by³o dla nas przede wszystkim
to, czy cechy te mog¹ byæ skutecznymi predyktorami rezultatów
zachowañ, sukcesu zw³aszcza na tle innych czynników wyjaniaj¹cych: spo³ecznych i demograficznych.
Przyjêlimy dwie miary sukcesu: obiektywn¹ i subiektywn¹.
Za wskanik sukcesu obiektywnego uznalimy indywidualny
(miesiêczny) dochód uzyskiwany z pracy, wyra¿ony w z³otó wkach. Wskanikiem subiektywnym by³o miejsce na 9-stopniowej
drabinie spo³ecznej, której krañce opisane by³y jako najni¿sza
pozycja oraz pozycja najwy¿sza35. Respondenci mieli za zadanie umieciæ siebie na tak zdefiniowanej skali.
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Rys. 5. Sukces ekonomiczny (dochód miesiêczny w z³)
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Rys. 6. Sukces spo³eczny

Jak pokazuj¹ dane przedstawione na rysunkach 5 i 6, wartoci sukcesu  zarówno ekonomicznego, jak i spo³ecznego  by³y
najni¿sze wród pracowników najemnych, a najwy¿sze u prze dsiêbiorców zatrudniaj¹cych pracowników.
Wyznaczników sukcesu szukalimy w trzech grupach
zmiennych:
• psychologicznych, w tym: autorytaryzm-konserwatyzm, stosunek do prawa, poczucie skutecznoci, zaufanie do ludzi,
wartoci (stabilizacja i rodzina, harmonijny rozwój, kariera
materialna i zawodowa), spostrzegane czynniki sukcesu ¿yciowego (dziedziczenie, indywidualne zasoby, zasoby kolektywne), poczucie kontroli nad zdarzeniami, wiara w siebie;
• spo³eczno-demograficznych, w tym: p³eæ, wykszta³cenie,
wielkoæ miejscowoci zamieszkania;
• aktywnoci zawodowej, w tym: liczba godzin pracy


(tygodniowa), uczestnictwo w kursach zawodowych.
Wp³yw wy¿ej wymienionych czynników na zmiennoæ poziomu obu wskaników sukcesu badano za pomoc¹ analiz r egresji wielokrotnej. Rezultat tych analiz okaza³ siê doæ zaskakuj¹cy. Zarówno w odniesieniu do sukcesu obiektywnego
(indywidualnego dochodu), jak i subiektywnego (spostrzegane
miejsce w hierarchii spo³ecznej) g³ównymi predyktorami s¹ czynniki psychologiczne. Jedyn¹ istotn¹ zmienn¹ o charakterze demograficznym, i to tylko w odniesieniu do sukcesu ekonomicznego,
okaza³a siê wielkoæ miejscowoci, w której znajduje siê firma.
Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e stwierdzona prawid³owoæ
dotyczy tylko przedsiêbiorców. W przypadku pracowników najemnych ich sukces, oprócz czynników psychologicznych, wyjania³y
tak¿e czynniki demograficzne (p³eæ, wykszta³cenie), a tak¿e w³asna
aktywnoæ (iloæ godzin pracy w tygodniu).
Sukces ekonomiczny (dochód) przedsiêbiorców okaza³ siê
pochodn¹ trzech czynników:
• autorytaryzmu-konserwatyzmu;
• stosunku do prawa;
• wielkoci miejscowoci, w jakiej prowadz¹ swoj¹ dzia³alnoæ.
Sukces jest tym wiêkszy, im autorytaryzm-konserwatyzm jest s³abszy (beta = -0,24), a prawny liberalizm
wy¿szy (beta = 0,25). Sprzyja³a mu tak¿e wielkoæ miejscowoci siedziby firmy (beta = 0,15). Równanie regresji
dochodu z udzia³em tych czynników mia³o wspó³czynnik
korelacji wielokrotnej R = 0,35.
Wydaje siê, i¿ niski autorytaryzm-konserwatyzm i liberalny
stosunek do prawa maj¹ wspólne psychologiczne ród³o: spec yficzny, niedogmatyczny stosunek do norm spo³ecznych. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e przedsiêbiorcy osi¹gaj¹cy sukces finansowy s¹
stosunkowo ma³o (w ka¿dym razie mniej ni¿ przeciêtni Polacy)
przywi¹zani do tradycyjnych norm, ustalonych regu³ postêpowania. S¹dz¹ na przyk³ad, i¿ niekoniecznie nale¿y robiæ wszys tko tak, jak robi³y to poprzednie pokolenia, ¿e nie jest prawd¹, i¿
to, co nowe przynosi wiêcej k³opotów ni¿ korzyci, i¿ raczej nie
mo¿na polegaæ tylko na uznanych autorytetach, ekspertach


i specjalistach. W tym sensie cechuje ich innowacyjnoæ, otwa rtoæ umys³u: mylenia i dzia³ania nowymi, a nie wczeniej prz etartymi torami. Mo¿na zastanawiaæ siê wiêc, czy stosunkowo
niski autorytaryzm nie ma pewnych aspektów negatywnych,
mianowicie, czy nie toruje drogi zachowaniom ³ami¹cym normy spo³ecznego wspó³¿ycia. Transgresja, przekraczanie norm tradycyjnego
mylenia mo¿e  ale nie musi  wi¹zaæ siê z ³atwoci¹ podejmowania
zachowañ nienormatywnych czy nawet antynormatywnych w ogóle,
na przyk³ad do nieuczciwoci w kontaktach z ludmi i instytucjami,
niedotrzymywaniu zobowi¹zañ itp. W badaniach naukowych, opartych
na deklaracjach uczestnicz¹cych w nich osób, trudno rozstrzygn¹æ, w
jakim stopniu tendencja do wychodzenia poza tradycyjne rozwi¹zania
i normy zwi¹zana z aktywnoci¹ zawodow¹ idzie w parze
z antynormatywnoci¹ w relacjach spo³ecznych.
Sukces subiektywny (miejsca na drabinie spo³ecznej) zale¿a³
od poziomu akceptacji wartoci stabilizacji i rodziny (negatywnie)
oraz od poczucia osobistej skutecznoci (pozytywnie). Standaryzowane wspó³czynniki regresji cz¹stkowej beta wynosi³y odpowiednio  0,15 i 0,16. Zatem poczuciu sukcesu spo³ecznego sprzyja
przywi¹zywanie mniejszej wagi do wartoci rodziny i stabilizacji
oraz wysokie poczucie skutecznoci.
Wynika st¹d, i¿ realizacja tradycyjnych wartoci prorodzinnych nie jest dla polskich przedsiêbiorców wyznacznikiem ich
poczucia sukcesu ¿yciowego, natomiast poczucie skutecznoci 
zwiêksza subiektywnie odczuwany sukces ¿yciowy. Wartoci
prorodzinne dla polskiego przedsiêbiorcy s¹ rodzajem balastu
utrudniaj¹cego osi¹gniêcie sukcesu. Rodzina nie jest traktowana
jako co, co daje wsparcie spo³eczne. Przedsiêbiorcy, którzy
osi¹gaj¹ sukces spo³eczny mog¹ wiêc liczyæ tylko na siebie
i swoj¹ skutecznoæ. To doæ kosztowny psychologicznie model
sukcesu, mo¿na siê bowiem spodziewaæ, ¿e wi¹¿e siê z na dmiernym obci¹¿eniem i stresem.

4. Wnioski



Nasze analizy potwierdzaj¹ raz jeszcze psychologiczny model sukcesu, zgodnie z którym indywidualny sukces zale¿y od
atrakcyjnoci sukcesu (subiektywnej jego wa¿noci) i mo¿liwoci jednostki. Przedsiêbiorcy, którzy jako grupa osi¹gaj¹ wy¿szy
poziom sukcesu ekonomicznego i maj¹ wy¿sze poczucie sukc esu ni¿ pracownicy najemni, istotnie wy¿ej ni¿ ci ostatni ceni¹
wartoci kariery zawodowej i materialnej. Ponadto wyranie
czêciej ni¿ inni Polacy uwa¿aj¹, i¿ dla dobrego przygotowania
do ¿ycia wa¿niejsza jest samodzielnoæ mylenia ni¿ pos³usze ñstwo. Wartoci indywidualistyczne s¹ wiêc dla przedsiêbiorców
wa¿niejsze ni¿ wartoci tradycyjno-kolektywistyczne.
Wród przedsiêbiorców poziom odniesionego sukcesu zale¿y przede wszystkim od specyficznych w³aciwoci mentalnych,
które  teoretycznie rzecz ujmuj¹c  zwiêkszaj¹ mo¿liwoci
osi¹gania wysokich dochodów i poczucia wysokiej pozycji sp o³ecznej. Aby odnieæ sukces polski przedsiêbiorca koñca lat 90.
musi przede wszystkim byæ mentalnie gotowy do niekonwencjonalnych dzia³añ, do odrzucenia utartych sposobów postêp owania; nie mo¿e polegaæ na autorytetach, musi samodzielnie
testowaæ sytuacje i optymalnie decydowaæ. Ponadto sukces
ekonomiczny jest bardziej prawdopodobny dla tych przedsiêbiorców, którzy maj¹ ma³o rygorystyczny stosunek do prawa,
którzy chc¹ i potrafi¹ wykorzystywaæ luki w istniej¹cym prawie,
a wiêc  potrafi¹ myleæ i dzia³aæ niekonwencjonalnie.
Subiektywne poczucie sukcesu polskiego przedsiêbiorcy zale¿y natomiast od tego, w jakim stopniu czuje siê on skuteczny,
czyli w jakim stopniu mo¿e przewidzieæ efekty w³asnego dzia³ania, kontrolowaæ poznawczo sferê rzeczywistoci, w której dzia³a. Równie istotny jest dla subiektywnego poczucia sukcesu p oziom atrakcyjnoci tradycyjnych wartoci: spokojnego ¿ycia
i szczêcia rodzinnego: im ni¿sza jest subiektywna atrakcyjnoæ
tych wartoci  tym wy¿sze poczucie sukcesu przedsiêbiorcy. Wydaje siê wiêc, i¿ wspó³czesny przedsiêbiorca  aby czuæ siê cz³owiekiem sukcesu  musi byæ niekonwencjonalny tak¿e w sferze
wyznawanych wartoci. Przedsiêbiorca silnie przywi¹zany do tradycyjnych polskich wartoci  ma mniejsze szanse na to, by czuæ


siê cz³owiekiem sukcesu w Polsce koñca XX wieku.
Na koniec  jeszcze jedna refleksja dotycz¹ca klimatu spo³ecznego, w jakim dzia³aj¹ polscy przedsiêbiorcy. Nasze analizy
pokazuj¹, i¿ przedsiêbiorcy, podobnie jak i wszyscy Polacy, maj¹
niski poziom zaufania do innych ludzi. Wiêkszoæ z nich s¹dzi,
i¿ ludziom nie mo¿na ufaæ, ¿e gdy tylko cz³owiek nie pilnuje siê
 inni go wykorzystuj¹. Przy za³atwianiu wiêkszoci wa¿nych
spraw ¿yciowych  mog¹ liczyæ wy³¹cznie na siebie. Nie maj¹
wiêc poczucia, i¿ istnieje jaka grupa czy organizacja wspieraj ¹ca ich poczynania i chroni¹ca ich interesy. Sytuacja polskiego
przedsiêbiorcy jest wiêc psychologicznie trudna: nie tylko musi
myleæ i dzia³aæ niekonwencjonalnie, nie ulegaæ przyzwyczaj eniom, a nawet w pewnym sensie funkcjonowaæ wbrew pewnym
polskim tradycjom  ale tak¿e nie ma on poczucia spo³ecznego
wsparcia. Transgresywne (zwi¹zane z przekraczaniem ustalonych norm czy tradycji) dzia³ania, którym nie towarzyszy
wsparcie spo³eczne wywo³uj¹ stres. Nastêpstwem takiej sytuacji
mog¹ byæ zarówno powa¿ne problemy psychologiczne
(poczucie niezrozumienia i osamotnienia, konflikty interpers onalne, rozwody), jak i problemy zdrowotne. Mo¿na powiedzieæ,
i¿ polski przedsiêbiorca ponosi wysokie koszty sukcesu.
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Halina Frañczak

Proces integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹
 opinie szefów ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw na tle opinii rodowiska
biznesu w Polsce
1. Wprowadzenie
Szefowie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw  w³aciciele
i mened¿erowie (bardzo czêsto w jednej osobie) firm zatrudniaj¹cych poni¿ej 200 pracowników maj¹ swoj¹ w³asn¹ wizjê proc esu integracji oraz jego skutków. Opinie te s¹ rodzajem pomostu
miêdzy odczuciami ogó³u Polaków wyra¿anymi w badaniach,
a opiniami ca³ego rodowiska przedsiêbiorców w Polsce. Kadra
zarz¹dzaj¹ca ma³ymi i rednimi firmami w Polsce jest bardziej
wewnêtrznie zró¿nicowana ni¿ kadra du¿ych przedsiêbiorstw 36.
Jest to równie¿ grono osób mocno zwi¹zanych ze rodowiskiem,
w którym ¿yj¹. Nadzieje i obawy otoczenia przedsiêbiorców
prowadz¹cych ma³e i rednie firmy nierzadko znajduj¹ odzwie rciedlenie w ich opiniach o procesie integracji. Niemniej jednak
zaanga¿owanie w dzia³alnoæ gospodarcz¹ ma równie¿ du¿y
wp³yw na ich sposób postrzegania procesu integracji i jego
przysz³ych skutków.
Z szeregu badañ sonda¿owych (m.in. prowadzonych przez
Demoskop, CBOS, OBOP) wynika, ¿e polscy przedsiêbiorcy nie
czuj¹ siê bezradni wobec rzeczywistoci zmieniaj¹cej siê pod
wp³ywem procesów integracyjnych. Myl¹ o konkretnych pos uniêciach, które pozwol¹ im przetrwaæ, a nawet rozwijaæ siê
w warunkach, jakie zostan¹ stworzone po pe³nej integracji z UE.
Wród ogó³u przedsiêbiorców najwiêcej w¹tpliwoci wobec
zmian, jakie niesie proces integracji Polski z UE wyra¿aj¹ w³a
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nie osoby kieruj¹ce ma³ymi i rednimi przedsiêbiorstwami.
Przedsiêbiorcy prowadz¹cy ma³e firmy s¹ równie¿ grup¹ najs³abiej przygotowan¹ do stawienia czo³a skutkom wejcia Polski do
struktur UE.
2. Ewolucja opinii o procesie integracji
Stosunek polskiej opinii publicznej do procesu integracji
Polski ze strukturami Unii Europejskiej ewoluuje wyranie wraz
z postêpem procesu transformacji. W latach 19901991 integracja Polski z UE postrzegana by³a jako proces odleg³y i nierealny
 s³abo sprecyzowana droga do dobrobytu. Przy ogólnej, pe³nej
niedowierzania akceptacji dla kierunku na Zachód, dla
powrotu do Europy, jak powszechnie w mediach, a tak¿e
w wyst¹pieniach urzêdników pañstwowych, nazywano proces
integracji Polski z Europejsk¹ Wspólnot¹ Gospodarcz¹, opinia
publiczna nie wyra¿a³a gotowoci do podjêcia zobowi¹zañ zwi¹zanych z tego typu procesem 37. Polacy byli gotowi zaakceptowaæ
odleg³e, ich zdaniem, profity ekonomiczne. Zachodzi³a jednak
obawa, ¿e odrzuc¹ regu³y rz¹dz¹ce zjednoczon¹ Europ¹ jako
nowe ograniczenia, które pojawiaj¹ siê w miejsce regu³ rz¹dz ¹cych RWPG i wspó³prac¹ w ramach bloku krajów demokracji
ludowej. Takie sformalizowane i zbiurokratyzowane wiêzi, kró tko po osi¹gniêciach okr¹g³ego sto³u mog³y byæ odbierane jako
zamach na zdobyt¹ w³anie wolnoæ.
Z drugiej strony, g³ód sukcesu gospodarczego, potrzeba
tworzenia normalnego, zasobnego bytu, sprzyja³y wszelkim
kontaktom z zamo¿nymi krajami Europy Zachodniej i jej strukturami ekonomicznymi.
Na pocz¹tku lat 90. pojêcie integracji Polski ze Wspólnotami
Europejskimi na dobr¹ sprawê nie istnia³o w wiadomoci p ublicznej i w mediach. W 1990 roku z terminem powrotu Polski
do Europy zetknê³o siê szeciu na dziesiêciu Polaków, ale tylko
czêæ z nich by³a w stanie choæby najogólniej wyjaniæ to poj ê
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cie38. Zbli¿anie siê do Europy mia³o zdecydowanie bardziej ideowy ni¿ ekonomiczny charakter.
Osoby zaanga¿owane w dzia³alnoæ gospodarcz¹ w ma³ych
i rednich firmach, które wówczas powstawa³y, nie interesowa³y
siê t¹ problematyk¹ bardziej ni¿ cz³onkowie innych grup spo³ecznych. Dla rodz¹cej siê w³anie grupy ma³ych i rednich
przedsiêbiorców, podobnie, jak dla wielu innych grup spo³ec znych w Polsce, rozpoczynaj¹cy siê proces zbli¿ania do zacho dnich struktur, by³ bardzo odleg³¹ drog¹ w nieznane. Warto
wspomnieæ, ¿e w wietle wyników ówczesnych badañ sonda¿ owych, powrót Polski do Europy czêciej uto¿samiano
z pe³nym przestrzeganiem praw cz³owieka (86%), wolnymi
wyborami i demokratycznym rz¹dem(82%), a w wymiarze ekonomicznym  pe³n¹ wymienialnoci¹ z³otówki(83%) ni¿ z przyst¹pieniem Polski do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 39.
Rodz¹ce siê rodowisko biznesu, podobnie, jak ca³e spo³eczeñstwo polskie, na pocz¹tku lat 90. postrzega³o proces zbli¿ ania siê do Europy jako, przede wszystkim, zjawisko politycznospo³eczne, a nawet ideowe, a nie jako proces ekonomiczny. Ten
sposób patrzenia na integracjê Polski ze Wspólnotami Europe jskimi zmienia³ siê wraz z postêpem procesu transformacji i ro zwojem rzeczywistej wspó³pracy Polski ze Wspólnotami. Sposób
spojrzenia na integracjê zmieni³y równie¿ wydarzenia polityczne
 podpisanie Uk³adu Europejskiego w 1991 roku oraz wejcie
w ¿ycie w 1993 r. Umowy Handlowej, która po ratyfikacji Uk³adu
regulowa³a stosunki handlowe Polski ze Wspólnotami. Równoczenie rosn¹ca wymiana handlowa sprawi³a, ¿e wymiar ekonomiczny stawa³ siê coraz wa¿niejszy, by w koñcu zdominowaæ mylenie o cz³onkostwie w UE.
Przedsiêbiorcy jako grupa spo³eczna najszybciej zmienili
swój sposób postrzegania trwaj¹cych procesów integracyjnych.
W 1992 roku przedsiêbiorcy mówili o nieuchronnoci d¹¿enia
do struktur zachodnich, o braku innej rozs¹dnej drogi dla Polski
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na przysz³oæ40. Równoczenie z obaw¹ patrzyli na wewnêtrzn¹
organizacjê Wspólnot, na biurokracjê, regu³y, których nie r ozumieli i pozycjê petenta, w jakiej nieuchronnie, ich zdaniem,
mia³a znaleæ siê Polska wobec Wspólnot Europejskich. Przedsiêbiorcy lepiej ni¿ pozostali badani zdawali sobie sprawê
z twardych regu³ ekonomicznych stosowanych przez pañstwa
UE wobec partnerów w interesach nie nale¿¹cych do klubu .
Wyra¿ane w badaniach z 1992 roku obawy zwi¹zane z procesami integracyjnymi i ich skutkami by³y lêkiem przed nieznanym.
Równoczenie procesy integracji by³y oceniane przez badanych
jako ci¹gle bardzo odleg³e od ich codziennych problemów
i spraw. Zauwa¿ali tak¿e brak informacji i wiarygodnych interpretatorów wydarzeñ i zjawisk towarzysz¹cych procesom integracji.
Wzrastaj¹ca liczba bezporednich kontaktów miêdzy polskimi firmami a przedsiêbiorstwami z krajów Wspólnot Europejskich, pozwala³a pewnej grupie przedsiêbiorców zgromadziæ dowiadczenia i w praktyce zapoznaæ siê z regu³ami wspó³pracy
z europejskimi partnerami. Jednak wiêkszoæ spo³eczeñstwa,
w tym w du¿ej mierze tak¿e przedsiêbiorcy ma³ych i rednich
firm, nie mieli wiele okazji do bezporedniego kontaktu ze zjawiskami maj¹cymi zwi¹zek z procesem integracji ze Wspólnotami
Europejskimi. St¹d rzeczywiste zainteresowanie t¹ problematyk¹
nie by³o wysokie. Niespe³na jedna czwarta Polaków zauwa¿y³a
wejcie w ¿ycie w 1994 roku Uk³adu Europejskiego, a w miesi¹c
po tym fakcie 26% badanych Polaków uwa¿a³o, ¿e Uk³ad nadal
nie obowi¹zuje41. Wród osób zwi¹zanych z ma³ym i rednim
biznesem wiadomoæ ta by³a równie niska, jak wród ogó³u
spo³eczeñstwa. Brak prze³o¿enia politycznych decyzji i zachodz¹cych zmian ustawodawczych na jêzyk ¿ycia codziennego by³ jednym z problemów, które  podczas badañ prowadzonych metod¹
zogniskowanych wywiadów grupowych  przedsiêbiorcy uznali
za kluczowe dla spo³ecznego odbioru procesu integracji42.
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W po³owie lat 90. przy nies³abn¹cym poparciu dla procesu
integracji europejskiej, rodowisko polskiego biznesu  dowiadczone w czêci wspó³prac¹ w³asn¹, w czêci ró¿nymi wydarzeniami zwi¹zanymi z wymian¹ handlow¹ miêdzy Polsk¹
a krajami UE  coraz czêciej wyra¿a³o obawy co do warunków
przysz³ej wspó³pracy w ramach Unii. Przy tym czêsto wystêp uj¹cy na pocz¹tku integracyjnej drogi abstrakcyjny lêk przed nieznanym, ust¹pi³ miejsca coraz bardziej racjonalnym przewidywaniom przysz³ych ewentualnych problemów.
Postêpuj¹ca wyranie racjonalizacja stosunku polskiego biznesu do integracji europejskiej i jej gospodarczych skutków,
w rodowisku ma³ych i rednich przedsiêbiorców przebiega³a
znacznie wolniej ni¿ w grupie osób prowadz¹cych du¿e firmy.
Mali i redni przedsiêbiorcy, z uwagi na znacznie mniejsze ni¿
szefowie du¿ych firm, dowiadczenie we wspó³pracy z krajami
Jednolitego Rynku, mniej byli na co dzieñ zainteresowani pr oblematyk¹ integracyjn¹ i mniej wiedzieli o praktycznej stronie
tego procesu. W rodowisku przedsiêbiorców to w³anie osoby
zarz¹dzaj¹ce ma³ymi i rednimi firmami najmniej wiedz¹c o pr ocesie integracji czêsto wyra¿a³y brak zainteresowania poszerz eniem swojej wiedzy w tym zakresie, uwa¿a³y tego typu informacje za niepotrzebne. Postawa niechêci do zdobywania nowych
informacji o zachodz¹cych zmianach, podobnie, jak w innych
grupach spo³ecznych i w tym przypadku wi¹za³a siê przede
wszystkim z zawi³oci¹ problematyki integracyjnej, bardzo
trudnym jêzykiem, jakim prezentowa³y j¹ media 43 oraz brakiem
prze³o¿enia skomplikowanych zjawisk polityczno-spo³ecznych
na problemy codziennego funkcjonowania ma³ej firmy.
W po³owie lat 90. rodowisko przedsiêbiorców zaczê³o wyranie dzieliæ siê na bardziej wiadom¹ zachodz¹cych procesów
i przychyln¹ integracji czêæ zwi¹zan¹ z du¿ymi przedsiêbio rstwami i mniej przychyln¹ procesowi, a zarazem mniej nim zainteresowan¹ grupê osób zarz¹dzaj¹cych mniejszymi przedsiêbiorstwami. Wielkoæ przedsiêbiorstwa nie by³a najistotniejszym
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czynnikiem ró¿nicuj¹cym postawy wobec integracji europejskiej. Wp³yw na nie mia³y g³ównie takie czynniki, jak:
• po pierwsze, dowiadczenie we wspó³pracy z firmami zagr anicznym oraz kondycja firmy;
• przygotowanie teoretyczne i wiek osoby zarz¹dzaj¹cej firm¹;
• miejsce zamieszkania (otoczenie przedsiêbiorcy).
Badania przedsiêbiorców przeprowadzone przez Demoskop44 w 1996 roku pokaza³y, ¿e osoby m³ode zarz¹dzaj¹ce
przedsiêbiorstwami, które prowadz¹ wymianê zagraniczn¹, s¹ najbardziej prointegracyjn¹ czêci¹ rodowiska biznesu i wydaj¹ siê
najlepiej przygotowane na skutki pe³nego wejcia Polski do UE.
W tych samych badaniach za najwa¿niejsze mo¿liwoci, jakie przed
polskimi firmami otworzy pe³na integracja, badani uznali dostêp do
nowych rynków zbytu (26%) oraz mo¿liwoæ skorzystania z nowoczesnych technologii (24%). Za najwiêksze zagro¿enie upatrywali
w znacznym wzrocie konkurencji na rynku polskim (58%).
Dla mniejszych firm, dzia³aj¹cych wy³¹cznie na rynkach lokalnych, zagro¿enie wejcia konkurencji w postaci firm z krajów
UE by³o du¿o bardziej istotne ni¿ mo¿liwoæ zdobycia le¿¹cych
w³aciwie poza ich zainteresowaniem rynków tych krajów, czy
zakupienia kosztownych nowych technologii. Jednak zarówno
nowe szanse, jak i zagro¿enia znacznie czêciej zauwa¿ali sz efowie du¿ych firm, ni¿ osoby kieruj¹ce ma³ymi i rednimi prze dsiêbiorstwami. Na przyk³ad obawy przed wzrostem konkurencji
po integracji Polski z UE wyrazi³o 88% szefów du¿ych firm i 55%
szefów rednich i ma³ych przedsiêbiorstw.
3. Proces integracji z perspektywy ma³ych i rednich
przedsiêbiorców
Obecnie stosunek ca³ego rodowiska przedsiêbiorców do
procesu integracji europejskiej cechuje:
• du¿e zró¿nicowanie wewn¹trz grupy;
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• znaczny racjonalizm ocen, w porównaniu z pocz¹tkiem lat 90.
i zwi¹zany z tym ni¿szy poziom lêku;
• czêciowa identyfikacja potencjalnych korzyci i strat;
• umiarkowane zainteresowanie aktywnym zdobywaniem wiedzy na temat integracji;
• ogólnie doæ wysokie poparcie dla trwaj¹cych procesów integracji.
Osoby zarz¹dzaj¹ce ma³ymi i rednimi przedsiêbiorstwami
wyra¿aj¹ czêsto opinie na temat integracji bli¿sze ocenom ogó³u
spo³eczeñstwa ni¿ rodowiska biznesu. Nie mniej jednak perspektywa prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej wyranie
wp³ywa na ich sposób oceny zachodz¹cych procesów. W zale ¿noci od kondycji swojego przedsiêbiorstwa oraz w³asnej pozycji
spo³ecznej, a tak¿e takich cech, jak wiek, wykszta³cenie czy
miejsce zamieszkania, szefowie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw mniej lub bardziej optymistycznie oceniaj¹ skutki prz ysz³ego pe³nego cz³onkostwa Polski w UE oraz bie¿¹cy postêp
procesów integracji. Grupa ma³ych i rednich przedsiêbiorców,
na tle ca³ego rodowiska polskiego biznesu, jest jednak doæ
sceptycznie nastawiona wobec procesu integracji i najs³abiej
przygotowana na stawienie czo³a negatywnym skutkom pe³nej
integracji. Sceptycyzm ten nie tyle objawia siê wycofaniem poparcia dla integracji w ogóle, co szeregiem w¹tpliwoci, jakie
proces ten budzi, wysokim poziomem lêków, ni¿szym racjonalizmem w ocenie zachodz¹cych zjawisk, wreszcie  ni¿szym poziomem wiedzy.
Porównuj¹c wyniki badañ jakociowych z 1997 r. przeprowadzonych przez Demoskop 45 z wczeniejszymi badaniami stosunku przedsiêbiorców do procesu integracji Polski z UE, mo ¿na mówiæ o wyranym postêpie identyfikacji obaw zwi¹zanych
z integracj¹. Konkretyzacja obaw sprzyja ch³odnemu, racjona lnemu zaplanowaniu przeciwdzia³añ, tym samym likwiduje poczucie bezradnoci. Skutki wejcia Polski do struktur UE s¹
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przez ca³e rodowisko przedsiêbiorców postrzegane w dwóch
aspektach:
• po pierwsze, w kontekcie dzia³alnoci firm, które prowadz¹,
• po drugie, jako zjawisko ogólnospo³eczne, wa¿ne dla ¿ycia
kraju.
Obaw zwi¹zanych z integracj¹ jest wiele. Dotycz¹ one obu
p³aszczyzn, na których przedsiêbiorcy umiejscawiaj¹ proces
integracji. Jednak w przypadku obaw zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹, jak wynika z badañ, w 1997 r. inaczej ni¿ w latach
1992 i 1994, przedsiêbiorcy potrafili zidentyfikowaæ przedmiot
swoich lêków.
Wyniki cytowanych badañ wskazuj¹, ¿e osoby kieruj¹ce ma³ymi i rednimi firmami czêciej ni¿ inni przedsiêbiorcy konce ntruj¹ swoje przewidywania skutków procesu integracji na zjawiskach ogólnospo³ecznych. Drugim punktem odniesienia s¹
szczegó³y ich aktualnej dzia³alnoci gospodarczej. Jednak s¹ one
brane zwykle pod uwagê przy rozwa¿aniach bie¿¹cych zjawisk
i problemów, dotycz¹ czasu teraniejszego. Przedsiêbiorcom
prowadz¹cym ma³e firmy trudno jest mówiæ o ich sytuacji w przysz³oci, gdy Polska stanie siê pe³nym cz³onkiem Unii Europejskiej. Nie potrafi¹ przewidzieæ, jaki konkretny wp³yw bêdzie mia³a
integracja na warunki dzia³alnoci ich firmy, podczas gdy osoby
prowadz¹ce wiêksze firmy, a zw³aszcza mened¿erowie firm du¿ych maj¹ doæ jasny obraz przysz³ych zagro¿eñ46.
Wród w³acicieli ma³ych przedsiêbiorstw zdarza³y siê, niespotykane w grupie szefów wiêkszych firm, bardzo emocjona lnie wyra¿ane obawy ogólne, ¿e oni mog¹ nas wykupiæ, zajm¹
ziemiê po kawa³ku47 itp. Zwykle takim bardzo emocjonalnym
obawom towarzyszy³o nik³e zainteresowanie szczegó³ami pr ocesu integracji i brak poczucia wp³ywu tego procesu na warunki
dzia³alnoci firmy, jej funkcjonowanie i rozwój. Mo¿na wiêc tutaj
mówiæ o braku poczucia deficytu wiedzy i braku perspektywy
dzia³alnoci firmy w nowych warunkach, przy znacznym emocjonalnym doæ negatywnym nastawieniu do czego, co jest no
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we, nieznane, a przez to grone. Warto zauwa¿yæ, ¿e tego typu
zapatrywaniom sprzyja zamieszkiwanie i prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w ma³ej miejscowoci.
3.1. Proces integracji  definiowanie problemu
Generalnie badani przedsiêbiorcy opisuj¹ integracjê Polski
z krajami Unii Europejskiej jako proces dotycz¹cy przede
wszystkim sfery ekonomicznej. Przy tym, w zale¿noci od wykszta³cenia i dowiadczeñ opisuj¹ ten proces b¹d jako dotycz ¹cy ca³ej gospodarki i jej struktury, b¹d pewnych, ich zdaniem,
istotnych elementów funkcjonowania sfery ekonomicznej,
w tym ich przedsiêbiorstwa czy bran¿y.
Definicje ogólne wychodz¹ od doæ szeroko rozumianej sfery gospodarczej, obejmuj¹ równie¿ inne dziedziny, np.: administracjê, ludzi i ich mentalnoæ, prawo oraz normy i standardy
produkcji. Takie definicje formu³owane s¹ zazwyczaj przez os oby zwi¹zane z du¿ymi i stosunkowo dobrze prosperuj¹cymi
przedsiêbiorstwami. Osoby te maj¹ zazwyczaj teoretyczne prz ygotowanie ekonomiczne lub pokrewne.
W formu³owanych przez przedsiêbiorców definicjach procesu integracji Polski z UE inn¹ sfer¹ uznawan¹ za centraln¹
jest system norm i dostosowanie standardów obowi¹zuj¹cych
w Polsce do standardów Unii. W tych opisach proces integracji
jest uto¿samiany ze standaryzacj¹ i dostosowaniem polskich
norm stosowanych w produkcji i us³ugach do systemu obowi¹zuj¹cego w krajach UE.
Czêæ przedsiêbiorców definiuje wchodzenie Polski do
struktur Unii Europejskiej jako ujednolicanie systemu normatywnego zarówno prawa, jak i regu³ postêpowania w ró¿nych
dziedzinach. Zwykle tego typu definicjom towarzyszy podkrelanie znaczenia stabilnego i czytelnego systemu regu³ prawnych.
Definiowanie procesu integracji Polski z UE poprzez szczegó³y ¿ycia codziennego jest charakterystyczne dla osób, które
s¹ w³acicielami ma³ych przedsiêbiorstw. Staraj¹c siê opisaæ
tocz¹cy siê proces integracji, koncentruj¹ one swoj¹ uwagê na


sprawach, od których zale¿y sprawne, codzienne funkcjonowanie ich firm. Czêsto ich definicje zawê¿aj¹ znaczenie procesu,
a uzupe³niane s¹ szeregiem zastrze¿eñ oraz obaw co do skutków integracji. Opisy te s¹ z regu³y mocno nacechowane elementami wartociuj¹cymi i dope³niane egzemplifikacjami
z podwórka badanego. Zdarza siê równie¿, ¿e opis procesu
integracji w tej grupie przedsiêbiorców formu³owany jest za
pomoc¹ obaw i negatywnych prognoz co do jego skutków. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e tego typu opinie zdarza³y siê w poj edynczych przypadkach i formu³owane by³y niemal wy³¹cznie
przez w³acicieli ma³ych firm. Nie zdarza³y siê natomiast wród
mened¿erów i w³acicieli wiêkszych przedsiêbiorstw48.
3.2. Wiedza i zainteresowanie zdobywaniem informacji
W przytaczanych ju¿ badaniach Demoskopu z 1997 r. zdecydowana wiêkszoæ przedsiêbiorców bardzo krytycznie oceni³a
poziom w³asnej wiedzy o UE i integracji Polski z jej strukturami.
Równolegle z tymi ocenami pojawia³a siê refleksja, ¿e tematyka
integracyjna jest generalnie wa¿na. Ciekawe wydaje siê to, ¿e
wielu z badanych uzna³o swoj¹ wiedzê o UE za niewystarczaj ¹c¹, poniewa¿ czerpali j¹ jedynie z mediów, najczêciej z telewizji
i z prasy. Zdaniem badanych, przedsiêbiorca, który rzeczywicie
chce poznaæ zagadnienia zwi¹zane z procesem integracji Polski
z UE, powinien zdobywaæ tê wiedzê w sposób aktywny, a nie
ograniczaæ siê do biernego ledzenia doniesieñ mediów.
Zdaniem wiêkszoci przedsiêbiorców (51%) potrzebne im informacje o zmianach zwi¹zanych z procesem integracji s¹ raczej
trudno dostêpne49.
Osoby prowadz¹ce ma³e i rednie firmy nie odbiegaj¹
w ocenie swego poziomu wiedzy na temat zmian zachodz¹cych
wraz z procesem wchodzenia Polski do struktur Unii Europejskiej od ogó³u przedsiêbiorców. Wyró¿nia ich natomiast mniej
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sza potrzeba poszukiwania wiedzy na ten temat. Co szósty szef ma³ej lub redniej firmy twierdzi, ¿e tego typu wiedza nie jest mu zupe³nie potrzebna w prowadzeniu firmy, podczas gdy wród wszystkich przedsiêbiorców, co dziesi¹ty badany ma takie zdanie.
W grupie osób prowadz¹cych ma³e i rednie firmy, czêciej
ni¿ wród innych badanych przedsiêbiorców, pojawia³o siê
stwierdzenie, ¿e proces pe³nej integracji jest na tyle odleg³y
w czasie, i¿ nie warto obecnie szukaæ informacji na ten temat.
3.3. Ocena korzyci i strat wynikaj¹cych z procesu
integracji
Wyniki badañ przeprowadzonych w latach 19961998 wskazuj¹, ¿e generalnie, przedsiêbiorcy patrz¹ na proces integracji
bardzo racjonalnie. Jest to zjawisko ich zdaniem po¿¹dane, kt óre w d³ugiej perspektywie czasowej przyniesie Polsce i Polakom
wiele korzyci. Jednak wchodzenie naszego kraju do struktur
UE wi¹¿e siê z wieloma ró¿norodnymi kosztami. Badani zdaj¹
sobie z tego sprawê i z regu³y deklaruj¹, ¿e zgadzaj¹ siê na p oniesienie pewnych kosztów w zwi¹zku z pe³n¹ integracj¹. Wyranie daj¹ te¿ do zrozumienia, ¿e oni, ich bran¿e, ich partnerzy
w interesach poradz¹ sobie co najmniej dobrze w nowych warunkach. Natomiast zagro¿enie, którego siê obawiaj¹ najba rdziej wi¹¿e siê ze sfer¹, na któr¹ nie maj¹ wp³ywu  z dzia³alnoci¹ polityków i instytucji reprezentuj¹cych stronê polsk¹ w instytucjach UE. W skutecznoæ ekipy politycznej odpowiedzialnej
za negocjacje przedsiêbiorcy wydaj¹ siê bardzo w¹tpiæ.
Czêæ przedsiêbiorców potrafi wskazaæ pewne korzyci, j akie ju¿ dzisiaj Polacy odnosz¹ z kontaktów z UE i postêpów pr ocesu integracji. Ich zdaniem dziêki temu, ¿e proces wchodzenia
Polski do UE jest zaawansowany znacznie ³atwiej na przyk³ad
handluje siê z krajami Unii Europejskiej. Ponad po³owa (51%)
szefów firm badanych w kwietniu 1998 roku stwierdzi³a, ¿e pe ³na integracja Polski z UE pomo¿e w rozwijaniu prowadzonych



przez nich przedsiêbiorstw 50. Rozk³ad odpowiedzi wród osób
prowadz¹cych ma³e i rednie firmy nie odbiega³ znacz¹co od
danych dla ogó³u przedsiêbiorców, choæ wród kierowników
najmniejszych przedsiêbiorstw (520 pracowników) najni¿szy
by³ odsetek badanych spodziewaj¹cych siê, ¿e pe³na integracja
przyniesie rozwój ich firmie (47%). W grupie tej najczêciej zdarza³y siê równie¿ opinie, ¿e pe³na integracja zaszkodzi rozwojowi
firmy  25%.
W pog³êbionych wywiadach indywidualnych z przedsiêbiorcami przeprowadzonych w 1997 roku 51 jako wa¿ny i ju¿ dostrzegalny pozytywny efekt integracji wymienione zosta³y wszelkie
u³atwienia zwi¹zane z kontaktami, zdobywaniem nowych informacji, a tak¿e dowiadczeñ. Niezwykle istotn¹ dla badanych
i czêsto podkrelan¹ w wywiadach korzyci¹ wynikaj¹c¹ z p ostêpuj¹cego procesu integracji jest równie¿ ³atwoæ podró¿owania po krajach UE.
Pojawia³y siê tak¿e wypowiedzi obrazuj¹ce sceptyczne podejcie do obecnych korzyci z procesu integracji. Badani mów ili o rosn¹cych, bie¿¹cych obci¹¿eniach, które bêd¹ dawa³y poz ytywne efekty w dalekiej przysz³oci. Na rosn¹ce obci¹¿enia
i zabójcz¹ konkurencjê, która pojawia siê dziêki integracji narzekali najczêciej w³aciciele ma³ych przedsiêbiorstw. W wypowiedziach badanych prowadz¹cych ma³e i rednie firmy p ojawi³o siê równie¿ nieobecne wród pozosta³ych przedsiêbio rców przypuszczenie, ¿e Unia Europejska jako organizacja,
a przede wszystkim przedsiêbiorstwa z krajów UE, walcz¹c
o polski rynek bêd¹ stosowaæ bezwzglêdne, nieetyczne metody.
Wiêkszoæ badanych robi¹c bilans korzyci i strat zwi¹zanych z perspektyw¹ integracji by³a zgodna, ¿e korzyci jest
znacznie wiêcej ni¿ strat, chocia¿ tych ostatnich wymieniano
sporo52.
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Czêsto pojawiaj¹cym siê w¹tkiem by³y obawy przed ekspa nsj¹ obcego, a szczególnie niemieckiego kapita³u. Niektórzy badani przedsiêbiorcy widz¹ w integracji zagro¿enie dla Polskiej
kultury i polskiego rolnictwa. Pojawia³y siê doæ liczne g³osy
o fatalnym wp³ywie integracji na obyczajowoæ w Polsce. Niektórzy badani byli przeciwni wprowadzeniu zbyt liberalnych ich
zdaniem przepisów krajów UE w tej w³anie sferze.
Z wypowiedzi przedsiêbiorców wynika jasno, ¿e czuj¹ siê oni
czêci¹ grupy spo³ecznej, która generalnie na integracji zyska.
Szczególnie silne poczucie przynale¿noci do tych, którym we jcie do UE na pewno nie zaszkodzi, mo¿na odczytaæ z wypowiedzi mened¿erów. Oni doæ czêsto zwracali uwagê na zagro¿enie
zwi¹zane z odp³ywem do krajów UE tych najlepszych, czyli
fachowców, osób wykszta³conych i mobilnych. Odp³ywem nie
tylko z polskich firm i polskiego rynku pracy, ale tak¿e wrêcz
z kraju. Jest to ich zdaniem du¿e zagro¿enie, gdy¿ emigracja najwy¿szej klasy fachowców pozbawi kraj bardzo wartociowej kadry. Bêd¹ siê oni zatrudniali i osiedlali w tym kraju UE, w którym
zaoferuje siê im najlepsze warunki nie tylko pracy, ale tak¿e ¿ycia.
Szefowie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw widz¹ ten problem nieco inaczej. Obawiaj¹ siê, ¿e najlepsi z zatrudnionych
i wyszkolonych przez nich pracowników, tak¿e ni¿szego szcz ebla, otrzymaj¹ od europejskiej konkurencji na polskim rynku
takie warunki pracy, które sk³oni¹ ich do odejcia. W grupie tej
pojawia³y siê równie¿ g³osy, ¿e w³aciciele przedsiêbiorstw
z krajów Unii Europejskiej nie bêd¹ sk³onni respektowaæ praw
pracowniczych i szanowaæ zatrudnionych w nich Polaków.
3.4. Negocjacje i ich wynik w opinii przedsiêbiorców
Rozpoczêcie przez Polskê negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹
w sprawie warunków wejcia do struktur UE zmienia perspektywê
integracji, przenosz¹c proces z przysz³oci w teraniejszoæ. Ta
zmiana wp³ywa na stosunek do integracji europejskiej aktywnej
i wiadomej czêci spo³eczeñstwa. Rodz¹ce siê niemal ka¿dego
dnia problemy w funkcjonowaniu polskich firm, zwi¹zane z przy

st¹pieniem do Jednolitego Rynku zmieniaj¹ perspektywê spojrzenia
przedsiêbiorców na proces integracji Polski z UE i jego znaczenie.
Poparcie rodowiska przedsiêbiorców, zarówno mened¿erów, jak i w³acicieli przedsiêbiorstw dla procesu integracji e uropejskiej jest wysokie. W kwietniu 1998 roku na pytanie zadane
w sonda¿u BiznesBus, 73% badanych przedsiêbiorców zadeklarowa³o poparcie w ewentualnym referendum dotycz¹cym wejcia Polski do Unii Europejskiej 53. Najni¿sze poparcie dla integracji deklarowa³y osoby kieruj¹ce najmniejszymi firmami 
zatrudniaj¹cymi poni¿ej 20 osób, w tej grupie za wejciem do UE
g³osowa³oby w kwietniu 1998 r. 71% badanych. Wród firm
redniej wielkoci chêæ poparcia dla integracji w referendum
deklaruje 77%. Odpowiedzi szefów wiêkszych firm niewiele siê
ró¿ni¹ od poparcia deklarowanego przez szefów firm rednich.
Ró¿nice miêdzy poparciem deklarowanym przez osoby zarz ¹dzaj¹ce firmami generuj¹cymi najwy¿sze i najni¿sze obroty, s¹
bardziej widoczne, choæ nie ogromne: 73% wobec 83% .
To, co najbardziej ró¿ni przedsiêbiorców kieruj¹cych ma³ymi i rednimi firmami od pozosta³ej czêci rodowiska biznesu
w Polsce, to przede wszystkim znacznie ni¿sze zainteresowanie
szczegó³ami zachodz¹cych zmian, ni¿szy poziom wiedzy i znacznie
s³absza identyfikacja zarówno zagro¿eñ, jak i szans, które otwiera
przed tym rodowiskiem proces integracji Polski z UE.
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