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intencje przedsiębiorcze,  
czyli co decyduje  
o przedsiębiorczości człowieka     

Agnieszka Kurczewska

wprowadzenie

imo bardzo dynamicznego rozwoju nauk 
o przedsiębiorczości, podstawowe pytanie 
dotyczące przyczyn czy charakteru mecha-

nizmów, powodujących działania przedsiębiorcze 
jednostki nie doczekało się jednoznacznej odpowie-
dzi. Poszukiwania wyjaśnienia fenomenu przedsię-
biorczości coraz częściej wychodzą poza zakres nauk 
ekonomicznych czy zarządzania, poszerzając obszar 
zainteresowań o nauki o człowieku. Powszechne sta-
je się w literaturze rozumienie przedsiębiorczości 
jako wieloetapowego procesu. Proces ten sięga eta-
pów, na które wpływ mają czynniki kognitywne  
(poznawcze), kształtujące percepcję człowieka, a kończy 
się założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. 
ostatnie lata przyniosły większe zainteresowanie 
etapami poprzedzającymi decyzję o założeniu firmy. 
Learned (1992) zakładanie przedsiębiorstwa określa 
jako czterowymiarowy proces, na który składają się: 
z skłonność do założenia firmy z towarzyszące 
temu intencje z poczucie sensu tego działania oraz  
ostatecznie z decyzja, by rozpocząć własną działal-
ność. Nie tylko Learned traktuje przedsiębiorczość 
jako kilkuetapowy proces. Shook (2003) dzieli go na 
następujące fazy: z fazę intencji przedsiębiorczych 
z poszukiwanie możliwości biznesowych z podejmo-
wanie decyzji, kończące się podjęciem działań służą-
cych otwarciu firmy. Przytoczeni autorzy, i wielu 
innych, wskazują coraz powszechniej istotną rolę  
intencji w procesie przedsiębiorczości. Z przeglądu 
literatury przedmiotu wynika, że w ramach obecnie 
panującego paradygmatu intencje są bardzo waż-
nym czynnikiem w rozumieniu procesu przedsię-
biorczości. Thompson na łamach „Entrepreneurship 
Theory and Practice” (2009) nazywa je nawet klu-
czowymi w badaniu fenomenu tworzenia przedsię-
biorstw. Dyskusja nad intencjami przedsiębiorczymi 
trwa w literaturze od ponad dwudziestu lat. Jej roz-
kwit przypadł na koniec lat 90. xx w. i początek 
xxI w. W połowie lat 90. rozwinął się bowiem w nauce 
o przedsiębiorczości nurt, w którym zaczęto coraz 
wyraźniej dostrzegać człowieka i jego indywidualizm 
jako centrum procesu przedsiębiorczego [Tounés, 
2006]. Dorobek psychologii i edukacji wdrożono do 
nauk o przedsiębiorczości. oprócz czynników  
zewnętrznych, kształtujących zachowanie człowieka, 
zajęto się czynnikami psychologicznymi i kognitywnymi. 

Zaczęto badać zatem kształtowanie się intencji 
przedsiębiorczych, szukając bodźców kształtujących. 
Powstało kilka modeli próbujących je zbadać i wyja-
śniać. Do najbardziej znanych zalicza się Model Zda-
rzenia Przedsiębiorczego Shapero i Sokola (1982) 
oraz Teorię Planowanego Zachowania Ajzena (1991). 
Większość podejmowanych na świecie badań empi-
rycznych powiela wymienione modele, stara się je 
zmodyfikować lub uszczegółowić. 

Celem artykułu jest dokonanie przeglądu świato-
wego dorobku z zakresu modeli intencji przedsię-
biorczych, jak również przedstawienie nowej koncep-
cji układu czynników wpływających na przedsiębior-
czość człowieka, podkreślającej wagę edukacji w roz-
woju jego intencji przedsiębiorczych. Znajomość  
intencji przedsiębiorczych ma szczególne uzasadnie-
nie w Polsce, zwłaszcza dla tworzenia programów 
edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości. Znajo-
mość czynników określających intencje przedsiębior-
cze umożliwi bowiem lepiej uprofilowaną edukację 
przedsiębiorczości. 

intencje jako predykator ludzkich  
zachowań przedsiębiorczych 

roblematyka przyczyn zachowań przedsię-
biorczych wydaje się tym ciekawsza, że 
mimo ewolucji podejść do przedsiębiorczości 

człowieka, wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi, 
co determinuje pomysł i chęć, a następnie decyzję 
o otworzeniu własnej firmy. Badacze problemu są 
zgodni, że działania przedsiębiorcze (prowadzące do 
rozpoczęcia działalności gospodarczej) są przejawem 
planowanego, zamierzonego zachowania [Katz 
i gartner, 1988]. Zamierzenia i plany wyrażają ludz-
kie chęci zrobienia czy wywołania czegoś. Coraz czę-
ściej słowem kluczowym do zrozumienia mechaniz-
mów zachowań przedsiębiorczych stają się więc  
intencje. Intencje nie są trudne do zidentyfikowania. 
Problemem staje się zrozumienie ich przyczyn i ich 
pomiar. W wyniku rozwoju podejścia kognitywnego 
do badań przedsiębiorczości rozwinęły się teorie 
tłumaczące decyzje przedsiębiorców jego wcześniej-
szymi intencjami. Tworzenie modeli opartych na 
intencjach i wyjaśniających proces uruchamiania 
przedsiębiorczości wydaje się być uzasadnione  
i racjonalne [Krueger i Brazeal, 1994]. Badając inten-
cje, sięgamy głębiej w mechanizmy uruchamiania się 
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przedsiębiorczości w człowieku. Intencje przedsię-
biorcze jednostki są wyrazem jej podejścia do zacho-
wania przedsiębiorczego, czyli zależą od sposobu 
postrzegania rzeczywistości. Można je nazwać 
zmiennymi poznawczymi. Podejście kognitywne do 
badań przedsiębiorczości (z elementami podejścia 
kulturalistycznego), a takie wykorzystuje się do bada-
nia intencji człowieka, daje możliwość wgłębienia się 
w złożone procesy przedsiębiorczości [Linan i Chen, 
2009]. Założenie teoretyczne można sprowadzić do 
stwierdzenia, że intencje poprzedzają zachowanie 
(w tym przypadku prowokujące do rozpoczęcia działal-
ności gospodarczej), więc znajomość ich daje lepszy 
i prawdziwszy obraz rzeczywistych źródeł przedsię-
biorczości. Z perspektywy psychologii intencje przed-
siębiorcze można uznać za najlepszy pojedynczy predy-
kator zachowań [Liñán i in., 2005, s. 1]. 

Czym jednak są intencje? Najprościej opisuje je 
Shook [2003, s. 380]. Według niego intencja jest to 
świadomy stan umysłu poprzedzający działanie. 
Shultz (1980, s. 131), prezentując stanowisko psycho-
logii, definiuje je jako stan umysłowy, który prowadzi 
do zachowania i który je porządkuje. opisuje je jako 
determinację do określonych poczynań lub przynoszą-
cą określone skutki. Upraszcza, nazywając je kombi-
nacją wiary (w sukces) i pragnień [White, 1995, 
s. 28]. Według Thompsona (2009) terminu „intencja 
przedsiębiorcza” używa się przede wszystkim do 
określenia świadomej i planowanej decyzji (postano-
wienia), prowadzącej do działań związanych z otwie-
raniem firmy. Nazywa ją „uznanym przez siebie prze-
konaniem o założeniu firmy i świadomym planowa-
niem działań z tym związanych w przyszłości” 
[Thompson, 2009, s. 687]. Ciekawą definicję intencyj-
ności przedstawia Bird (1988); określa ją jako stan 
umysłu, kierujący ludzką uwagę (więc doświadczenia 
i działania) ku specyficznemu celowi czy drodze do 
jego osiągnięcia (poprzez różnego rodzaju środki).  
Intencje wiążą się z percepcją rzeczywistości i siebie 
samego, czyli tym, jak czło-
wiek postrzega swoje możli-
wości i chęci. Intencje moż-
na nazwać pewnego rodza-
ju stanem kognitywnym, 
który w procesie urucha-
miania się przedsiębiorczoś- 
ci w człowieku zamienia się 
w konkretne zachowanie. 
Jak zauważa Thompson 
(2009), osoby z intencjami 
odróżniają się od pozosta-
łych po pierwsze świado-
mością możliwości rozpo-
częcia działalności gospo-
darczej przez nich samych, 
po drugie nieodrzucaniem 
takiej możliwości. 

Jeśli założy się, że 
przedsiębiorczość jest pro-
cesem, który ma miejsce 
przez pewien okres, to  
intencje przedsiębiorcze są 
pierwszym etapem rozwo-
ju pomysłu posiadania wła-
snego biznesu. Można więc 
uznać, że intencje przed-
siębiorcze są pierwszym 

i decydującym elementem kształtującym zachowanie 
przedsiębiorcze, prowadzącym do założenia firmy. 
Intencje wyprzedzają i wpływają na ludzkie zacho-
wanie, a wpływ ten nie jest niczym innym zakłóco-
ny. oczywiście na intencje wpływa wiele uprzednich 
czynników. Antecedencjami (zdarzeniami poprze-
dzającymi) mogą być: potrzeby, wartości, chęci, wie-
rzenia czy przyzwyczajenia danej osoby [Liñán 
i Chen, 2009]. Intencje są rezultatem procesu kogni-
tywnego (percepcji), wierzeń, oczekiwań i wartości 
[Chattopadhyay, ghosh, 2008]. W uproszczeniu pro-
ces przedsiębiorczości przedstawiono na rysunku 1. 

 Należy zwrócić również uwagę, że mimo że brak 
intencji przedsiębiorczych wyklucza praktycznie  
założenie firmy, jednakże ich posiadanie nie zawsze 
prowadzi do posiadania własnego przedsiębiorstwa. 
Ponadto nie u wszystkich ludzi wykształciły się  
intencje przedsiębiorcze. Co więcej, ich intensyw-
ność może zmieniać się w czasie i przybierać różny 
poziom u każdego człowieka [Thompson, 2009]. 

modele intencji przedsiębiorczych 

odele intencji przedsiębiorczych starają się, 
wykorzystując multidyscyplinarne podej-
ście, wyjaśnić zachowanie przedsiębiorcze, 

opisując wpływ poszczególnych czynników na kształ-
towanie się intencji przedsiębiorczych. W modelach 
tych zakłada się, że zmienne zewnętrzne (np. cechy 
demograficzne, cechy charakteru, czynniki gospodar-
cze i społeczne) nie oddziałują bezpośrednio na inten-
cje; ich wpływ jest pośredni poprzez oddziaływania 
na antecedencje i tym samym intencje przedsiębior-
cze [Chattopadhyay, ghosh, 2008]. Intencje można 
nazwać katalizatorem działania, modele przedsię-
biorczości oparte na intencjach opisują bowiem, jak 
zewnętrzne czynniki zmieniają intencje, a w rezulta-
cie wpływają na zachowanie człowieka-przedsiębiorcy 
[Weber, graevenitz i Harhoff, 2009, s. 4]. 

Rys. 1. Schemat procesu przedsiębiorczości 
Źródło: opracowanie własne.
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Istnieją dwie czołowe teorie związane z intencja-
mi przedsiębiorczymi. Pierwsza z nich nosi nazwę 
Modelu Zdarzenia Przedsiębiorczego (Model of the 
Entrepreneurial Event, MEE) i została stworzona 
przez Shapero i Sokola w 1982 r. Druga konstrukcja 
teoretyczna to Teoria Planowanego Zachowania 
(Theory of Planned Behavior, TPB), której podstawy 
stworzył Ajzen (1991). obie teorie doczekały się wie-
lu modyfikacji i udoskonaleń, poddane zostały rów-
nież wielu testom empirycznym. Bardzo ciekawą 
adaptację modelu intencji, włączającą do struktur 
determinujących zachowanie przedsiębiorcze eduka-
cję, wprowadził Liñán (2005). 

model zdarzenia przedsiębiorczego (mzp) 

odel Zdarzenia Przedsiębiorczego zakłada, 
że intencja jest pewnego rodzaju stanem  
poprzedzającym zachowanie przedsiębiorcze, 

które może mieć miejsce (zdarzyć się), jeśli będzie 
istniała taka możliwość. Realizacja „możliwości” zale-
ży wedle tej teorii przede wszystkim od tego, jak jednost-
ka postrzega i ocenia swoje chęci (perceived desirability) 
oraz wykonalność swoich zamierzeń (perceived feasibility), 
czyli jaką ma ich percepcję. oba czynniki uzależnio-
ne są od wpływów zewnętrznych. Trzecią determi-
nantą ludzkich intencji jest skłonność do działania 
(propensity to act). Twórcy teorii Shapero i Sokol 
(1982) szczególną rolę nadali tzw. zdarzeniom prze-
mieszczającym (displacing event), czyli pewnego rodza-
ju bodźcom, które pobudzają (inspirują) do podjęcia 
działalności gospodarczej, uznając je za katalizatory 
zachowania przedsiębiorczego. 

Teoria planowanego zachowania (Tpz) 

eoria Planowanego Zachowania jest w dużym 
stopniu wynikiem dorobku psychologii. 
Teoria ta łączy koncepcję postaw i nastawie-

nia człowieka (attitudes) z jego zachowaniem. Zakłada, 
że zachowanie człowieka jest wynikiem jego intencji, 
które z kolei determinowane są przez trzy czynniki 
związane z percepcją. Do czynników tych autor kon-
cepcji, Ajzen (1991), zalicza: 
zz postrzeganą atrakcyjność obiektu lub czynności, 

czy inaczej postawy, jakie wobec tych obiektów lub 
czynności przyjmujemy; 

zz postrzegane normy społeczne, tj. przeświadcze-
nia o akceptacji lub braku akceptacji społeczeństwa 
wobec danego zachowania; 
zz postrzeganą kontrolę nad zachowaniem (tzw. kon-

trolę behawioralną), czyli poczucie możliwości  
i ograniczeń (łatwości i trudności) związanych z danym 
zachowaniem. 

Jak widać, każdy z czynników związany jest 
z percepcją człowieka, jego podejściem do rzeczywi-
stości, przekonaniami i ocenami. Dwa pierwsze 
czynniki zgodne są z omówionym wcześniej podej-
ściem kulturalistycznym. Wszystkie czynniki współ-
oddziałują, czyli dochodzi do interakcji między nimi. 
Założenie teorii jest proste: ludzie decydują się na 
określony sposób zachowania, jeśli ich osobista oce-
na tego zachowania jest pozytywna, czyli zgodna 
z ważnymi dla nich kryteriami, a potrzebne zasoby 
i możliwości są dostępne [Tegtmeier i in., 2009]. 

oczywiście intencje nie muszą być stałe i pewne 
w realizacji, mogą zmieniać się dzięki następującym 
w otoczeniu zmianom, na przykład w wyniku uzyska-
nia nowych informacji, i tym samym ulegać modyfi-
kacji lub nawet zaniechaniu. 

Modele Ajzana i Shapero oraz będące ich następ-
stwem badania empiryczne potwierdzają istnienie co 
najmniej trzech decydujących sfer percepcji, kształtu-
jących potencjał przedsiębiorczy człowieka, które moż-
na wyrazić pytaniami [Reitan, 1997, s. 4]: Czy mogę 
to zrobić, czy chcę to zrobić, czy inni to zaakceptują? 

modele intencji przedsiębiorczych  
z komponentem edukacyjnym 

arto zauważyć, że Model Zdarzenia Przedsię-
biorczego i Teoria Planowanego Zachowania 
nie są teoriami przeciwstawnymi. Jak słusz-

nie zauważa Liñán (2005, s. 5), „postrzegana wyko-
nalność” (MZP) koresponduje z postrzeganą kontrolą 
zachowania (TPZ), z kolei chęci wcielenia danego zacho-
wania („postrzegane chęci”, MZP) mogą być uznane 
za element podejścia do tego zachowania i norm spo-
łecznych, jeśli przyjmie się je jako rezultat społecz-
nych i kulturalnych wpływów. Można więc spróbować 
stworzyć model łączący oba podejścia. Wraz z rozwo-
jem nauk o przedsiębiorczości coraz więcej badaczy 
zauważa również wpływ edukacji przedsiębiorczości 
na intencje założenia firmy. Przyjąć można, że eduka-

cja przedsiębiorcza sprzyja 
rozwojowi intencji przedsię-
biorczych. Wpływ edukacji 
dotyczyć może zarówno  
postrzeganej wykonalności, 
jak i postrzeganych chęci 
[Liñán, 2004]. Celem edu-
kacji jest przekazanie wie-
dzy; wiedza przedsiębiorcza 
może jednak również pły-
nąć ze zdobytego doświad-
czenia. Być może zatem 
dodatkowym elementem 
kształtującym intencje 
przedsiębiorcze bezpośred-
nio, jak i pośrednio poprzez 
wpływ na postrzegane  
chęci i postrzegane możli-
wości, jest wiedza przedsię-
biorcza. 

Rys. 3. Model Teorii Planowanego Zachowania 
Źródło: opracowanie własne. 
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Próbą integracji teorii Zdarzenia Przedsiębior-
czego i Planowanego Zachowania poszerzoną o kom-
ponent wiedzy przedsiębiorczej, zainspirowaną pra-
cami Liñána (2004, 2005, 2009) jest model przedsta-
wiony na rysunku 4. 

zakończenie 

ecyzja o rozpoczęciu działalności gospodar-
czej jest elementem końcowym procesu 
przedsiębiorczości. Poprzedzają ją intencje 

przedsiębiorcze, które z kolei kształtuje zestaw czyn-
ników wpływających na postrzeganie przez człowieka 
rzeczywistości. Czynniki te w dużej mierze związane 
są z percepcją rzeczywistości: własnych możliwości 
i chęci. Celem modeli intencji przedsiębiorczości jest 
opisanie mechanizmów i przyczyn przedsiębiorczości 
poprzez wyłonienie czynników ją determinujących 
oraz określenie ich siły. Znajomość intencji przedsię-
biorczych, choć może nie jest wystarczająca, by 
w pełni określić, dlaczego człowiek decyduje się na 
założenie firmy, jest na pewno elementem niezbęd-
nym, by proces ten zaistniał i tym samym pozwala 
przybliżyć zrozumienie fenomenu przedsiębiorczości. 

dr Agnieszka Kurczewska 
Katedra Finansów i Rachunkowości MŚP 

Uniwersytetu Łódzkiego 
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Summary
The decision to start up a business is a final step of an 
entrepreneurial process. It is proceeded and influenced by 
entrepreneurial intentions, shaped by set of factors 
connected with the human perception of reality (perception 
of feasibility and willingness). The most recognizable 
theories describing mechanisms and reasons of 
entrepreneurship are: Model of Entrepreneurial Event 
(Shapero and Sokol) and  Theory of Planned Behavior 
(Ajzen). The aim of the article is to review the output in field 
of models of entrepreneurial intentions and present new 
concept of factors influencing human entrepreneurship, 
emphasizing the role of education.

Rys. 4. Model intencji przedsiębiorczych z komponentem edukacyjnym 
Źródło: opracowanie własne.
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