Recenzje

Zbierowski, P., Dzyuma‑Zaremba, U. i Harasym, R.
(2016). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd
terytorialny szczebla gminnego: Diagnoza przedsiębiorczości na poziomie podregionów. Warszawa: Difin,
ss. 220.

Książka Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla
gminnego..., przygotowana w składzie autorskim: prof. UE dr hab.
Przemysław Zbierowski, mgr Ulyana Dzyuma‑Zaremba oraz mgr
Ruslan Harasym, podejmuje aktualny i bardzo ważny temat zarówno
z punktu widzenia dyskursu naukowego toczącego się w literaturze
przedmiotu, jak i praktyki życia gospodarczego. Dotyczy aktual‑
nych problemów ważnych dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,
zwłaszcza w układzie przestrzennym (analiza mezoekonomiczna).
W mojej opinii podjęta problematyka badawcza jest istotna dla prak‑
tyki gospodarczej, a kolejna próba empirycznej weryfikacji utartych
w literaturze stwierdzeń jest bardzo pożądana. Wiedza naukowa
w tym zakresie nadal nie jest w pełni ustrukturalizowana i zobiek‑
tywizowana w teorii przedsiębiorczości, choć należy podkreślić, że
książka ma przede wszystkim aplikatywny charakter.
Książka wychodzi z założenia, że przedsiębiorczość rozumiana
jest jako rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
jest to wprawdzie dość wąskie pojmowanie przedsiębiorczości, ale
w pełni uzasadnione i Autorzy mieli do niego prawo. Co więcej,
jest ono powszechnie stosowane na potrzeby operacjonalizacji ba‑
dań empirycznych tak przez polskich, jak i zagranicznych autorów.
Empiryczny charakter opracowania w pełni zatem, w moim przeko‑
naniu, usprawiedliwia takie podejście do analizowanej problematyki
badawczej.
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów, a także wstępu, oraz
spisów tabel, rysunków i aneksów. Struktura treści jest prawidłowa,
a wyodrębnienie pięciu rozdziałów celowe: Rozdział 1 pt. „Aktyw‑
ność przedsiębiorcza na poziomie podregionów. Wybrane wskaź‑
niki” zawiera ilościową analizę tendencji powstawania działalności
gospodarczych w podregionach, w tym m.in. takie zagadnienia: pod‑
mioty prywatne vs. państwowe; aktywność przedsiębiorcza, wyjście
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przedsiębiorcy (odejścia z przedsiębiorczości); podmioty według klas
wielkości. Rozdział 2 pt. „Działalność gospodarcza osób fizycznych,
fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych” analizuje działal‑
ność gospodarczą osób fizycznych, a także fundacji, stowarzyszeń
i organizacji społecznych – jako szczególnych przypadków podmio‑
tów gospodarczych. Interesująca jest również próba połączenia tych
dwóch zmiennych dokonana przez Autorów. Rozdział 3 pt. „Dyna‑
mika przedsiębiorczości w odniesieniu do istniejącego potencjału
ekonomicznego” przedstawia analizę zależności między powsta‑
waniem nowych przedsiębiorstw a istniejącym potencjałem ekono‑
micznym (podregionalny i powiatowy produkt brutto oraz istniejąca
baza spółek handlowych i osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą). Rozdział 4 pt. „Dynamika przedsiębiorczości w sek‑
torach własnościowych na poziomie podregionów” zawiera analizę
dynamiki działalności gospodarczej w sektorach gospodarki – w uję‑
ciu podmioty ogółem oraz osoby fizyczne. Rozdział 5 pt. „Aktyw‑
ność podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w polskich
regionach” prezentuje analizę działalności podmiotów z udziałem
kapitału zagranicznego w przekrojach regionalnym i podregional‑
nym, uwzględniającą takie kryteria analityczne jak m.in. struktura
podmiotów, kapitał, zatrudnienie, inwestycje, wymiana handlowa,
stymulatory.
Książka stanowi zwartą i poglądową pozycję polskiego piśmien‑
nictwa ekonomicznego w zakresie diagnozy trendów działalności
gospodarczej w Polsce w układzie podregionów. Ogólna teza przy‑
jęta przez Autorów recenzowanej monografii brzmi: „Poziom roz‑
woju gospodarczego, działania jednostek samorządu terytorialnego
oraz kapitał społeczny na poziomach podregionalnym, powiatowym
i gminnym mają wpływ na skalę podejmowania działalności go‑
spodarczej” i w moim odczuciu została poprawnie sformułowana,
a bogaty materiał empiryczny odpowiednią ją ilustruje i pośrednio
nawet weryfikuje.
Książka porusza bardzo aktualne zagadnienia, istotne zarówno
z poznawczego, jak i przede wszystkim z pragmatycznego – aplika‑
tywnego punktu widzenia. Zalety pracy to jej aktualność, komplek‑
sowość analiz danych zastanych i stopień szczegółowości. Mieści
się ona w nurcie praktycznym nauk ekonomicznych (na pograniczu
ekonomii i nauk o zarządzaniu). Książka ma zwartą oraz jednolitą
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strukturę, jest przemyślana i wewnętrznie spójna. Wysoka ocena
komunikatywności książki wynika z licznych i ciekawych rysunków,
schematów i tablic.
Krzysztof Wach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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