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przedsiębiorczość strategiczna 
– kluczowy czynnik konkurencyjności 
przedsiębiorstwa w czasach 
burzliwych

Jan Macias

wprowadzenie

tmosferę biznesu XXI wieku można scha‑
rakteryzować za pomocą cech dotyczących 
jego nowego otoczenia konkurencyjnego, 

które obejmuje: wzrastające ryzyko, zmniejszającą 
się zdolność przewidywania, płynność granic firm 
i  sektorów, nowe  typy  struktur  organizacyjnych 
oraz  innowacyjne  działania  zarządcze.  To  nowe 
otoczenie może być  opisane  za pomocą  czterech 
następujących  potężnych  sił:  zmiany,  zawiłości, 
chaosu  i  sprzeczności  [R.A.  Bettis,  M.A.  Hitt, 
1995; M.A. Hitt,  T.S. Reed,  2000]. Nie ma dziś 
organizacji, która byłaby odporna na napór tych 
ogromnych sił.

Warunki  globalnego  otoczenia  biznesu  powo‑
dują, że nowe powstające przedsiębiorstwa stosują 
strategie przedsiębiorcze [R.G. McGrath, I.C. Mac‑
Millan, 2000; M.H. Morris, D.F. Kuratko, J.G. Co‑
vin,  2008]  jako  drogę  do  ich  sukcesu.  Strategie 
przedsiębiorcze  proponują  sposoby  rewitalizacji 
istniejących organizacji  i  uczynienia  ich bardziej 
innowacyjnymi oraz pozwalają ludziom stawać się 
bardziej  kreatywnymi  i  odpowiedzialnymi wobec 
decyzji, które podejmują. Strategiczne myślenie łą‑
czy intuicję i przedsiębiorczą kreatywność w wizję 
przyszłości organizacji1). 

Zdolność do nawigacji w wysoce zmiennym oto‑
czeniu oraz niuanse powiązania przedsiębiorczości 
i zarządzania strategicznego stały się przyczyną sku‑
pienia uwagi badaczy na zarządzaniu strategicznym, 
przedsiębiorczości  i  ekonomii.  Przedsiębiorczość 
strategiczna  jest nowym pojęciem, które pojawiło 
się w literaturze do przedstawienia krzyżowania się 
(powiązania) strategii i przedsiębiorczości. 

Już kilka dziesięcioleci  temu P.F. Drucker  ra‑
dził, by w czasach burzliwych (a takie turbulentne 
i złożone otoczenie biznesu występuje dziś) zarzą‑
dzać  tak,  aby przedsiębiorstwa mogły wytrzymać 
nagłe nieprzewidywalne  ciosy  i  jednocześnie,  aby 
móc wykorzystać nagłe, nieoczekiwane szanse2). Do 
tego celu mogą być wykorzystane strategie przed‑
siębiorcze.

Celem artykułu  jest przedstawienie  istoty, wy‑
miarów, komponentów i wybranych modeli przedsię‑
biorczości organizacji (przedsiębiorstwa).

podejścia, istota, wymiary i komponenty 
przedsiębiorczości

ujęciu historycznym można wyróżnić trzy 
główne podejścia do przedsiębiorczośći3): 
zz przedsiębiorczość  jako  rola  podmiotu 

prowadzącego przedsiębiorstwo  (działalność gospo‑
darczą),
zz przedsiębiorczość jako proces tworzenia nowych 

przedsiębiorstw,
zz przedsiębiorczość  jako  tworzenie  i wykorzysty‑

wanie szans i szczególnych okazji w istniejących wa‑
runkach gospodarowania, zawierających w sobie od‑
nowę strategiczną funkcjonujących organizacji.

Przedsiębiorczość może odnosić się do organiza‑
cji gospodarczych oraz do organizacji publicznych 
i społecznych (sektor publiczny i non profit). Organi‑
zacje przedsiębiorcze są postrzegane jako zarządza‑
jące zmianami,  informacją  i wiedzą  (przedsiębior‑
czość intelektualna). Postępujące procesy globaliza‑
cji prowadzą do rozwoju przedsiębiorczości między‑
narodowej i globalnej.

Współczesna, wielowymiarowa i dynamiczna jed‑
nocześnie koncepcja przedsiębiorczości ma następu‑
jące wymiary:
zz ekonomiczny (kryterium efektywności),
zz podmiotowy (przedsiębiorca),
zz procesowy (realizowany proces działań),
zz edukacyjny (kształcenie),
zz instytucjonalny (organizacja),
zz otoczenia (otoczenie),
zz psychologiczny  (psychologiczne czynniki przed‑

siębiorczości),
zz osobowy (cechy osobowe wpływające na działania 

przedsiębiorcze),
zz kulturowy (ideologie, wartości  i normy kulturo‑

we oraz rytuały)4). 
Wielowymiarowość,  dynamiczność  oraz  złożo‑

ność (syndromatyczność) zjawiska, jakim jest przed‑
siębiorczość,  powoduje,  że  jest  ona przedmiotem 
zainteresowania wielu  dyscyplin naukowych. Nie 
ma też  jednej, powszechnie akceptowanej definicji 
przedsiębiorczości5).  Zasadniczo  pojęcie  przedsię‑
biorczości odnosi  się do pojedynczego, odpowied‑
niego działania, które kreuje wartość,  zawiera ry‑
zyko  i  jest  silnie powiązane z  innowacją;  stanowi 
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proces rozpoznawania szans (okazji) i poszukiwań, 
który  prowadzi  do wzrostu6).  Z  kolei  P.  Sharma 
i J.J. Chrisman definiują przedsiębiorczość korpo‑
racji jako proces, poprzez który jednostki lub grupy 
jednostek, w powiązaniu z funkcjonującymi organi‑
zacjami, kreują nową organizację lub są inspirowa‑
ni do odnowy lub wprowadzenia innowacji w tejże 
organizacji7). Także OECD  (The Organization  for 
Economic Co‑operation and Development)  akcen‑
tuje  krytyczną  rolę  przedsiębiorców  jako:  istotni 
agenci, którzy przyspieszają generowanie, aplikację 
i  rozpowszechnianie  innowacyjnych  idei oraz  jako 
działanie mające na celu nie tylko zapewnienie efek‑
tywnego wykorzystania  zasobów, ale  również  roz‑
szerzenie granic ekonomicznej działalności8). 

Najczęściej w literaturze uznaje się złożoną isto‑
tę przedsiębiorczości  i wyróżnia  trzy kluczowe  jej 
komponenty9):
zz innowacyjność,
zz przyjmowanie ryzyka,
zz proaktywność.

Są  to  istotne  cechy  przedsiębiorczości.  Przez 
długi czas innowacja i kreatywność stanowiły głów‑
ne  pole  dla  badaczy  przedsiębiorczości.  Zgodnie 
z klasycznym mechanizmem „twórczej destrukcji” 
J.A. Schumpetera generowanie  i wdrażanie  inno‑
wacji prowadzi do nierównowagi rynkowej. Przewa‑
ga konkurencyjna przedsiębiorstwa  jest ciągle kre‑
owana  i burzona w ciągłym procesie „twórczej de‑
strukcji”10). Wymaga  to ze  strony przedsiębiorstw 
podejmowania  działań  przystosowawczych  do wa‑
runków nierównowagi na rynku, aby doprowadzić 
do nowej względnej równowagi. J. Schumpeter za‑
uważył, że zmiany technologiczne, jako pewne ren‑
ty, stają się dostępne dla przedsiębiorców i następ‑
nie  w  formie  innowacji  zostają  wprowadzone  do 
praktyki gospodarczej. Te specyficzne renty zosta‑
ły później nazwane „rentami Schumpetera”11). Pro‑
ces  „twórczej destrukcji”  jest  istotnym atrybutem 
kapitalizmu. J.A. Schumpeter nawiązuje bezpośred‑
nio do poglądów J.B. Saya, który uznawał, że funk‑
cją  przedsiębiorcy  jest  kombinowanie  czynników 
produkcji i doprowadzenie do ich połączenia. W uję‑
ciu J.A. Schumpetera, przedsiębiorczość jest przede 
wszystkim czynnikiem rozwoju gospodarczego12). 

Wymaga dodania,  że  kreatywność,  jako  jedna 
z głównych cech przedsiębiorczości, bez koncentra‑
cji na działaniu stanowi tylko formę indywidualnych 
zachowań. Jednostka kreatywna, tworząc nowe roz‑
wiązania czy projekty, a nie dbając o  ich wprowa‑
dzanie w życie, popełnia ciężkie przewinienie wobec 
podstawowego wymogu każdego biznesu – działa‑
nia13). Kolejny problem dotyczy ryzyka związanego 
z radykalnymi zmianami w organizacji. Pracownicy 
jako członkowie organizacji muszą wtedy porzucić 
dotychczasowe zwyczaje,  sposób myślenia; zmianie 
ulegają  interakcje między pracownikami w przed‑
siębiorstwie oraz organizacja pracy. Podstawowymi 
błędami popełnianymi przez  inicjatorów  i  liderów 
zmian w  takich  sytuacjach  jest  zła  ocena  ryzyka 
i uznanie, że adaptacja ludzi do nowych warunków 
jest  kwestią  techniczną14).  Ponadto w XXI w. na‑
stępują duże zmiany w charakterze działań ekono‑
miczno‑biznesowych w postaci wzrostu wzajemnych 
zależności i interakcji. W świetle badań zmiana cha‑
rakteru pracy polega przede wszystkim na tym, że 
coraz większego znaczenia nabierają kompleksowe 

interakcje, wymagające radzenia sobie z niepewno‑
ścią otoczenia i stanowiące ukrytą wiedzę organiza‑
cji (tacit knowledge)15). 

wybrane modele przedsiębiorczości

yśl akademicka dotycząca przedsiębiorczości 
nawiązuje do wcześniejszej literatury ekono‑
micznej, w której definiuje się przedsiębiorcę 

jako arbitrażystę [R. Cantillon, 1931]. W późniejszej 
literaturze przedsiębiorcy byli określani jako koordy‑
natorzy produkcji i dystrybucji, tak jak nowocześni 
przywódcy (liderzy) i menedżerowie [J.B. Say, 1971]; 
koordynatorzy i arbitrażyści [L. Walras, 1954]; nio‑
sący niepewność  [F.H. Knight, 1921];  innowatorzy 
i kreatywni destruktorzy  [J.A. Schumpeter, 1934] 
i czujnie odkrywający możliwości zysku [I.M. Kirz‑
ner, 1973, 1979]. W historycznym rozwoju wyłoniło 
się kilka szkół myśli, a mianowicie: neoklasyczna teo‑
ria równowagi [R.E. Khilstrom, J.J. Laffont, 1979]; 
teoria psychologiczna [T.M. Begley, D.P. Boyd, 1987] 
i ekonomiczna szkoła austriacka [I.M. Kirzner 1973, 
1997; F.A. Hayek, 1945]. Każda z tych szkół oferuje 
różne założenia i definicje przedsiębiorczości. Więcej 
wpływowych perspektyw przedsiębiorczości wywodzi 
się z prac dwóch myślicieli w ekonomii – J.A. Schum‑
petera  i  I.M. Kirznera. Proponując różne sposoby 
przedsiębiorcom, spełniające ich role na rynku, moż‑
na dowodzić, że przedsiębiorcy w ujęciu I.M. Kirz‑
nera i J.A. Schumpetera mogą funkcjonować równo‑
cześnie, zarówno jako wcześniejsze angażowanie się 
w arbitraż, jak i późniejsze w innowację.

Do  centralnych  elementów konstrukcji  pojęcia 
przedsiębiorczości można zaliczyć:
zz szanse i okazje,
zz działanie ludzkie i zachowanie,
zz transfer (wymianę) wartości,
zz kreatywność i innowację,
zz internacjonalizację,
zz międzynarodowe  i narodowe  różnice w warto‑

ściach kulturowych16). 
W literaturze z zakresu przedsiębiorczości oraz 

zarządzania  strategicznego  można  znaleźć  wiele 
różnych modeli  przedsiębiorczości.  R.D.  Ireland, 
J.G. Covin i D.F. Kuratko prezentują dziewięć nastę‑
pujących modeli przedsiębiorczości:17) 
zz model R.A. Burgelmana (1983), procesowy, kon‑

centrujący się na przedsięwzięciach wewnętrznych 
oraz procesach,
zz model J.G. Covina i D.P. Slevina (1991) o orienta‑

cji przedsiębiorczej, model zachowania organizacji,
zz model G.G. Dessa, R.D.  Irelanda, S.A. Zahra, 

S.W. Floyda, J.J. Janneya, P.J. Lanea (2003) – cią‑
gła  regeneracja,  strategiczna  odnowa,  redefinicja 
domeny, organizacyjne odmładzanie,
zz model S.W. Floyda i P.J. Lanea (2000) skupiają‑

cy uwagę na strategicznej odnowie oraz procesach,
zz model W.D. Gutha i A. Ginsberga (1990), ukie‑

runkowany na przedsięwzięcia wewnętrzne i strate‑
giczną odnowę,
zz model J.S. Hornsby’ego, D.F. Naffzigera, D.F. Ku‑

ratki, R.V. Montagnoa (1993), interaktywny poziom 
jednostkowego (indywidualnego) zachowania przed‑
siębiorczego,
zz model D.F. Kuratki, J.S. Hornsby’ego, M.G. Golds‑

by’ego (2004), skupiający uwagę na poziomie indy‑
widualnego zachowania przedsiębiorczego,
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zz model  D.F.  Kuratki,  J.S.  Hornsby’ego,  J.W.  
Bishopa (2005) z  indywidualnym poziomem zacho‑
wania przedsiębiorczego,
zz model  G.T.  Lumpkina  i  G.G.  Dessa  (1996) 

o orientacji przedsiębiorczej.
Podstawę wyróżnienia powyższych modeli przed‑

siębiorczości stanowiło pięć kryteriów:
zz koncentracja na zjawisku przedsiębiorczości,
zz umiejscowienie przedsiębiorczości,
zz relacje między przedsiębiorczością i strategią,
zz przylegli, przyczynowi poprzednicy przedsiębior‑

czości,
zz przyległe wyniki przedsiębiorczości.

koncepcja strategicznej przedsiębiorczości

arówno przedsiębiorczość,  jak  i  zarządza‑
nie  strategiczne  są dynamicznymi proce‑
sami,  związanymi  z  wynikami  przedsię‑

biorstw. Zarządzanie  strategiczne  zaleca  firmom 
zdobycie  i  eksploatację  przewagi  konkurencyjnej 
w kontekście specyficznego środowiska, natomiast 
przedsiębiorczość promuje poszukiwania przewagi 
konkurencyjnej poprzez produkty, procesy  i  rynki 
innowacji. Nowe przedsięwzięcie  jest  zwykle kre‑
owane w celu wykorzystania okazji rynkowych po‑
chodzących z innowacji.

Przy próbie integracji przedsiębiorczości i strate‑
gii może być pomocne podejście dominującej logiki 
(dominant logic) odnoszące się do sposobu, w któ‑
rym menedżerowie obmyślają  biznes  i  podejmują 
decyzje  dotyczące  alokacji  krytycznych  zasobów 
[R. A. Bettis, C. K. Prahalad, 1995]. M.H. Morris, 
D.F. Kuratko  i J.G. Covin sugerują kreowanie dy‑
namicznej dominującej logiki w procesie rozwijania 
przedsiębiorczości, na bazie której  jest kreowana 
organizacja  i dokonywana  jest alokacja zasobów18). 
Zgodnie z dominującą logiką przedsiębiorczość pro‑
muje strategiczną zwinność, elastyczność, kreatyw‑
ność i ciągłe innowacje w całym przedsiębiorstwie. 
Ponadto koncentracja  firmy na  identyfikacji  szans 
i okazji, odkrywa nowe źródła wartości, produkty, 
innowacyjne procesy, które prowadzą do wyższej zy‑
skowności.

J.G. Covin i M.P. Miles uważają, że strategiczna 
przedsiębiorczość może przybierać  jedną z pięciu 
następujących form19): 
zz strategiczna odnowa (strategic renewal),
zz nieustanne odradzanie (sustained regeneration),
zz redefinicja domeny (domain redefinition),
zz odmładzanie organizacji  (organizational rejuve-

nation),
zz model rekonstrukcji biznesu (business model re-

construction).
Strategiczna przedsiębiorczość polega na  reali‑

zacji  i/lub  stymulacji  działań  przedsiębiorczych 
do osiągania  celów strategicznych20). Strategiczna 
przedsiębiorczość  jest definiowana  jako skompliko‑
wana identyfikacja i eksploatacja szans i okazji, pod‑
czas jednoczesnego kreowania i utrzymywania prze‑
wagi konkurencyjnej. Zarządzanie wiedzą  i przed‑
siębiorczość stanowią kluczowy zasób firmy, będący 
podstawą do rozpoznania jej szans. Integracja przed‑
siębiorczości ze strategią ma dwa krytyczne aspek‑
ty: przedsiębiorcza strategia  i  strategia dla przed‑
siębiorczości  [M.H. Morris, D.F. Kuratko, J.G. Co‑
vin, 2008]. Strategia przedsiębiorcza  jest określa‑

na  jako ukierunkowana wizja, szeroka podpora or‑
ganizacji dla zachowań przedsiębiorczych, które ce‑
lowo i w sposób ciągły odmładzają organizację i mo‑
delują  zakres  jej  operacji  poprzez  rozpoznawanie 
i eksploatację szans i okazji przedsiębiorczych. Na‑
tomiast strategia dla przedsiębiorczości ma miejsce 
wówczas, gdy zintegrowana przedsiębiorczość i stra‑
tegia dotyczy konieczności  rozwoju strategii ukie‑
runkowanej  szczególnie na działania przedsiębior‑
cze w organizacji.

Opierając  się na pionierskiej pracy D. Millera 
(1983), J.G. Covin i D.P. Slevin definiują orientację 
przedsiębiorczą  jako zawartość w organizacyjnym 
zachowaniu określonego przyjętego  ryzyka,  inno‑
wacyjności  oraz  proaktywności21).  G.T.  Lumpkin 
i G.G. Dess dodają do tej listy konkurencyjną agre‑
sywność oraz autonomię.

W  literaturze model  strategii  przedsiębiorczo‑
ści korporacji przedstawiają m.in. wspomniani  już 
R.D.  Ireland, J.G. Covin  i D.F. Kuratko22). Model 
ten uwzględnia:
zz poziomy analizy:
zpoziom najwyższego kierownictwa,
zpoziom członków organizacji,
zpoziom organizacji,
zz czynniki  poprzedzające  strategię  przedsiębior‑

czości korporacji (przedsiębiorstwa):
zwarunki  środowiskowe  zewnętrzne  (zmiany 
technologiczne, fragmentacja, produkt – rynek, 
rozwój rynków i produktów),
zpoznanie  indywidualnej  przedsiębiorczości 
(przedsiębiorcze: zaufanie, postawy, wartości),
zz elementy strategii przedsiębiorczości korporacji 

(przedsiębiorstwa):
zproprzedsiębiorcza  organizacyjna  architek‑
tura  (struktura,  kultura,  zasoby/umiejętności, 
systemy wynagradzania),
zprzedsiębiorcza strategiczna wizja,
zprzedsiębiorcze procesy  i zachowania  (rozpo‑
znanie szans i okazji, eksploatacja szans i okazji),
zz wyniki zastosowania strategii przedsiębiorczości 

korporacji (przedsiębiorstwa):
zkonkurencyjne umiejętności,
zreorientacja pozycji strategicznej.

podsumowanie

toczenie  globalnego  biznesu  XXI  wie‑
ku  charakteryzują:  wzrastające  ryzyko, 
zmniejszająca  się  zdolność  przewidywa‑

nia, płynność granic firm i sektorów, nowe typy 
struktur organizacyjnych oraz innowacyjne dzia‑
łania zarządcze. W turbulentnym otoczeniu mogą 
być  stosowane  strategie  przedsiębiorcze,  które 
proponują  sposoby  rewitalizacji  funkcjonujących 
organizacji oraz uczynienia  ich bardziej  innowa‑
cyjnymi. Zarówno przedsiębiorczość, jak i zarzą‑
dzanie  strategiczne  są dynamicznymi procesami 
związanymi  z wynikami  przedsiębiorstw  (korpo‑
racji).  Przy  próbie  integracji  przedsiębiorczości 
i strategii może być pomocne pojęcie dominującej 
logiki.

dr Jan Macias
Katedra Zarządzania i Marketingu

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 
im. W. Korfantego w Katowicach ,
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Summary
Entrepreneurship  is a growing phenomenon  in  the world 
markets. The article presents: essence, dimensions, compo‑
nents and choice models of entrepreneurship and the concept 
of strategic entrepreneurship. Within the entrepreneurship 
and strategic management domains there has been a move‑
ment by researches to combine certain aspects of both areas 
to create a new concept of strategic entrepreneurship.

wprowadzenie

latach sześćdziesiątych, mniej więcej wte‑
dy, gdy zaczynały pojawiać się zręby zarzą‑
dzania strategicznego, Pat Hughes, irlandz‑

ko‑kanadyjski poszukiwacz, doszedł do wniosku, że 
w życiu liczą się tylko ambitne cele, dla których war‑
to poświęcić większość posiadanych zasobów, nie li‑
cząc na szybkie zyski  i niekoniecznie ufając w to, 
co mówią inni. W głowie kołatała mu niecodzienna 
myśl – chciał w Irlandii odkryć wartościowe mine‑
rały. Właściwie czyste szaleństwo. Jak to, w Irlan‑
dii? W tym kraju słynącym co najwyżej z piwa, nie 
bardzo mlecznych krów i zielonych krasnoludków, to 
tam miałyby znajdować się cenne minerały? Poten‑
cjalni inwestorzy widzieli w Pacie Hughesie irlandz‑
kiego spryciarza, co to na kiepskie łgarstwo próbuje 
wyłudzić spore pieniądze. A jednak Hughes znalazł 
i ołów, i cynk, i miedź, i srebro. A to, co opowiadał 
inwestorom, to nie były irlandzkie baśnie, lecz mie‑
szanka odważnego myślenia i wyobraźni, które stały 
się zaczątkiem ogromnej fortuny i dowodem, że u po‑
czątków wielkiego biznesu znajduje się zawsze ory‑
ginalny pomysł i szczególna dalekowzroczność posia‑
danej wizji. Po prostu trzeba myśleć strategicznie.

cechy myślenia strategicznego

odobnych zdarzeń w historii biznesu nie bra‑
kuje. Nagromadziło się  ich tyle, że musieli 
na nie zwrócić uwagę również teoretycy za‑

rządzania, tworząc zbiór właściwości charakteryzują‑
cych myślenie strategiczne. Cechuje się ono:
zz długofalowością,
zz nadrzędnością wobec procesów myślowych poprze‑

dzających podjęcie innych niż strategiczne decyzji,
zz odwagą, gdyż decyzje podjęte w wyniku myśle‑

nia strategicznego wiążą najważniejsze zasoby przed‑
siębiorstwa i są trudno odwracalne (a czasem nieod‑
wracalne),
zz pragnieniem zdobycia ważnych  i ambitnych ce‑

lów,  zapewniających  wzrost  i  rozwój  organizacji 
przez długie lata.

W myśleniu strategicznym wyróżnia się trzy pod‑
stawowe składniki strukturalne, są to:
zz wnikliwy obraz teraźniejszości  (insight about the 

present),
zz przewidywanie przyszłości  (foresight about the 

future),
zz zdolność wizualnego myślenia (visual thinking) 1).

Pierwszy ze składników wiąże się z potrzebą po‑
siadania wiedzy o zjawiskach zachodzących na ryn‑
ku, o procesach tworzących ten rynek i ewokujących 
sukces organizacji, zmusza też do wniknięcia w istotę 
organizacji. Drugi składnik strukturalny kieruje uwa‑
gę ku przyszłości, bo to tam będą rozgrywać się stra‑
tegiczne zmagania i obecne decyzje muszą uwzględ‑
niać cechy przyszłego rynku. Związek pomiędzy te‑
raźniejszością a przyszłością, tak ewidentny w zarzą‑
dzaniu strategicznym, wymusza przyjęcie kreatyw‑
nej postawy wśród zarządzających i przesuwa akcen‑
ty z chłodnej kalkulacji ku obszarom imaginacji, twór‑
czości  i oryginalności,  tak ważnym w konkurencyj‑
nych zmaganiach, że kształtują one trzeci ze składni‑
ków strukturalnych myślenia strategicznego.
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