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Wstęp

Przedsiębiorczość jest motorem wzrostu i innowacji. Wspieranie działalności gospodarczej w sektorze prywatnym, szczególnie w kontekście kryzysu ekonomicznego, stało się w wielu krajach priorytetem gospodarczym
i politycznym. Ekonomiczne i strukturalne czynniki oraz anatomia sukcesu
przedsiębiorców stanowią przedmiot teoretycznych i empirycznych badań nie
tylko w naukach ekonomicznych, ale także społecznych. Istotnym źródłem
informacji na temat społecznego nastawienia do sektora prywatnego i przedsiębiorców są badania opinii publicznej. W Niemczech regularne badania sondażowe w tym zakresie prowadzi Instytut Demoskopii w Allensbach (Institut
für Demoskopie Allensbach) i Instytut Badawczy Polityki Kształtowania Ładu
Gospodarczego (Forschungsinstitut für Ordnungspolitik). Sondaże społeczne
na temat sposobu postrzegania przedsiębiorców przez społeczeństwo realizuje się coraz powszechniej również w Polsce. W ramach badań zleconych
analizy tego typu prowadziły m.in. GFK Polonia – Instytut Badania Opinii
Rynku i Konsumpcji, Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie czy
Dom Badawczy Maison. Wśród zleceniodawców znaleźli się m.in. Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Rzetelna Firma czy
Rzeczpospolita (por. Braziewicz-Kumor 2016; Trzeciakowski, Dąbroś 2016).
Sposób postrzegania przedsiębiorców przez opinię publiczną oraz zakorzenione społecznie stereotypy dotyczące sektora prywatnego stają się
coraz częściej przedmiotem pogłębionych rozważań naukowych w Polsce
i w Niemczech. Jedne z pierwszych międzynarodowych badań porównawczych, identyfikujących istniejące w świadomości społecznej wizerunki przedsiębiorców w Polsce, Czechach i Niemczech, zostały zrealizowane w latach
2002-2003 (por. Stephan i in. 2005). W Polsce temat ten zyskał na znaczeniu
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w okresie integracji i wstąpienia tego państwa w struktury UE (por. Hess
2007; Sasińska-Klas, Szymańska 2008, Cierniak-Szóstak 2008). Nadal brakuje
jednak empirycznych, międzynarodowych studiów porównawczych, które
uwzględniałyby rolę mediów w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorców.
W szczególności brakuje opracowań poświęconych analizie różnic i podobieństw w sposobie medialnego przedstawiania przedsiębiorczości kobiet
i mężczyzn. Nie ma badań porównawczych dotyczących powstawania (czy
też dalszego rozwoju) funkcjonujących w świadomości społeczeństw obrazów
przedsiębiorców, w kontekście międzynarodowym lub europejskim. Do zadań
niniejszej publikacji należy uzupełnienie tej wiedzy.
Książka, która trafia do rąk czytelników, jest efektem współpracy polsko-niemieckiego zespołu badawczego. Projekt W zwierciadle mediów: przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w niemieckiej i polskiej prasie.
Zmieniające się wizerunki (zwanym dalej W zwierciadle mediów) był realizowany przez Fachhochschule des Mittelstands (FHM) w Bielefeld oraz
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w okresie od czerwca 2015 roku do grudnia 2017 roku.
Realizację tego przedsięwzięcia naukowego umożliwiło wsparcie finansowe
Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Podstawowym założeniem
projektu było zbadanie przekazywanego przez niemieckie i polskie media obrazu przedsiębiorców i przedsiębiorczyń w latach od 2004 do 2013,
a więc w okresie dziesięciu lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zespół
ekspercko-badawczy tworzyli: Katja Brickwedde, Marianna Gevorski,
Agnieszka Hess, Małgorzata Winiarska-Brodowska, Krzysztof Nowak, Iga
Michalak-Maliszewska, Katarzyna Gad. W kodowaniu materiału badawczego uczestniczyli doktoranci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci Fachhochschule des Mittelstands:
Paulina Bulska, Katharina von dem Bussche, Paulina Czernek, Joanna
Grzechnik, Kendra Kalwa, Elin Kamińska, Wioletta Klytta, Jagoda Mytych,
Jan Niedośpiał, Paweł Nowak, Anna Oborska, Jessica Szczakiel, Joanna SzpytWiktorowska, Nele Wehmöller, Magdalena Wilk-Białek.
Autorzy publikacji przyjęli założenie, że media potrafią oddziaływać na postawy i zachowania swoich odbiorców w tym sensie, w jakim – wraz z innymi
aktorami – współtworzą agendę tematów i bieżących problemów, sugerują
nową (albo utrwalają już przyjętą) hierarchię ważności problemów czy też
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zgłaszają postulaty ich rozwiązań. Mechanizm wpływu mediów w tym zakresie wyjaśniają m.in. koncepcje agenda setting (por. Schulz 2003: 458), agenda
building (por. Schulz 2003: 460), framing (Noelle-Neumann, Schulz, Wilke
1999: 554), priming (Noelle-Neumann, Schulz, Wilke 1999: 690).
Walery Pisarek wyróżnia cztery zasadnicze orientacje w badaniach publicznej komunikacji medialnej, które oparte są na różnych determinizmach
poznawczych: determinizmie masowości, polityczno-ekonomicznym, kulturowym i technologicznym (Pisarek 2008: 200). W zwierciadle mediów przyjęto perspektywę determinizmu kulturowego, odpowiadającego podejściu
kulturalno-semiotycznemu. Skupia ono uwagę na przekazie medialnym,
który jest utożsamiany z kodem kultury – podstawą komunikacji i interakcji
społecznych (Lisowska-Magdziarz 2008: 21-22). Reprezentacje medialne
przedsiębiorczości traktowane są w tym podejściu jako pewnego rodzaju wybiórcze modele postrzegania rzeczywistości, powstające w wyniku interakcji
pomiędzy nadawcami i odbiorcami treści medialnych. Media w specyficzny
sposób weryfikują, zatwierdzają i pomagają w standaryzacji doświadczeń
zbiorowości społecznych, przyczyniają się do reprodukcji i ustalania porządku
społecznego. Podążając dalej tym tropem, media posiadają władzę symboliczną, a więc umiejętność konstruowania i utrwalania podstawowych kodów
kultury, postaw, założeń i przekonań, które zazwyczaj obejmują dziennikarzy,
odbiorców mediów oraz aktorów wydarzeń medialnych (Hess, Szymańska
2014). Reprezentacje medialne stanowią zatem interpretacje umożliwiające
wspólne i podzielane przez uczestników procesu komunikowania rozumienie
znaczenia informacji, opinii i obrazów przedsiębiorczości, przedstawianych
w sferze publicznej.
Perspektywa komunikologiczna w międzynarodowych badaniach porównawczych zakłada usystematyzowaną i zobiektywizowaną analizę mediów
pod kątem utrwalanych przez nie w sferze publicznej obrazów rzeczywistości
społecznej. W raportowanym projekcie wykorzystano metody ilościowe, które wsparte zostały metodami jakościowymi. Analiza zawartości prasy pełniła
w badaniach dwie funkcje. Stanowiła narzędzie obserwacji upublicznionych
w społeczeństwie niemieckim i polskim postaw, hierarchii, wartości i relacji w odniesieniu do problematyki przedsiębiorczości w badanym okresie
(McNair 1998: 40). Za pomocą analizy zawartości prasy starano się ponadto
zidentyfikować role i zachowania konkretnych mediów, rozpoznać ich postawy
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wobec problematyki przedsiębiorczości, osób, grup i organizacji działających
w sektorze prywatnym.
Zadanie międzynarodowych komunikologicznych badań porównawczych
polega na wyróżnieniu cech upodabniających i odróżniających, charakterystycznych dla medialnych sfer publicznych na poziomie państw. Celem
przeprowadzonych analiz porównawczych w ramach projektu W zwierciadle
mediów było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jak
zmienił się propagowany przez media wizerunek przedsiębiorców i przedsiębiorczyń na tle procesów europeizacji w ciągu dziesięciu lat (2004-2013)?
Jakie są podobieństwa i różnice w sposobie prezentacji kobiet i mężczyzn
w roli przedsiębiorców w przekazie medialnym w Polsce i w Niemczech? Czy
w okresie dziesięciu lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej można było
zaobserwować tendencje do upodabniania się czy polaryzacji propagowanych
przez media wizerunków przedsiębiorców i przedsiębiorczyń?
Z badań porównawczych, dotyczących społecznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez mężczyzn i kobiety w Polsce
i w Niemczech, wynika, że w obu krajach istnieją głęboko zakorzenione, stereotypowe role przypisywane kobietom i mężczyznom, które utrudniają przedsiębiorczość wśród kobiet (por. Hofstede 2000; Kruse i in. 2014). Zarówno
w Niemczech, jak i w Polsce kobieca przedsiębiorczość jest oceniana przez
społeczeństwa jako „odbiegająca od idealnego wyobrażenia” (por. Kruse
i in. 2014: 110-111). Wyniki badań z 2014 roku potwierdziły utrzymywanie
się stereotypu przedsiębiorcy, który kojarzy się raczej z rolą typowo męską.
Stereotyp ten zawiera wyobrażenia o cechach i sposobie zachowań, przypisywanych raczej mężczyznom niż kobietom. W uproszczonym obrazie
przedsiębiorcy, funkcjonującym w wyobraźni społecznej, dochodzi do wymieszania się wyobrażeń o roli zawodowej z pozycją zawodowo-społeczną
(Werner i in. 2006: 4; por. też. Haber, Richter 2010). Skoro stereotypowe role
(będące częścią tradycji kulturowych) wpływają na powszechne postrzeganie
przedsiębiorców, to media (będące elementami socjalizacji we współczesnym
społeczeństwie) mają znaczący wpływ na te tradycje (por. Lünenborg 2005).
Media poprzez dobór tematów oraz akcentowanie określonych znaczeń przyczyniają sie do kształtowania wizerunków poszczególnych grup społecznych,
dostarczają wzorów ról przypisywanych osobom różnych płci, dają możliwość
identyfikacji i tym samym odgrywają ważną rolę informacyjno-orientacyjną
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w społeczeństwie. Opinie przekazywane przez media mogą potwierdzać indywidualne doświadczenia lub prowadzić do sprzeczności z nimi. Stereotypowe
wyobrażenia przedsiębiorczości są więc w dużym stopniu kreowane przez
media. W centrum zainteresowania projektu W zwierciadle mediów znajdował się indywidualny przedsiębiorca, zatem istotnym elementem analizy
mediów stało się pytanie o sposób prezentowania w mediach przedsiębiorców
i przedsiębiorczyń. Chodziło o sprawdzenie, czy polskie i niemieckie media
przyczyniają się do utrwalania lub zmiany istniejących stereotypów.
Bardzo ważnym zadaniem, który postawił sobie zespół W zwierciadle mediów, było uchwycenie zmiany i opisanie ewolucji w sposobie przedstawiania
przedsiębiorców mężczyzn i kobiet przez dziennikarzy. Cel wiązał się ze swoistą rekonstrukcją mającego podstawę w mediach kształtowania się wizerunku
przedsiębiorców w obu krajach. Analiza zawartości objęła polskie i niemieckie
dzienniki opiniotwórcze („Gazetę Wyborczą”, „Rzeczpospolitą”, „Die Welt”,
„Süddeutsche Zeitung”) z okresu dziesięciu lat, od 2004 do 2013 roku. Na badanie prasy drukowanej zdecydowano się z kilku powodów. Po pierwsze, bardzo istotne było, aby badane media funkcjonowały na rynku przez cały okres
badawczy. Po drugie, chodziło o to, aby analizowane tytuły dało się porównać,
miały podobny charakter. Po trzecie, istotną rolę odgrywał dostęp do materiału badawczego. Wreszcie po czwarte, zadecydowały szczegółowe cele
wyznaczone w projekcie. Również okresu badawczego nie dobrano w sposób
przypadkowy. W 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, co miało
znaczący wpływ na zmianę myślenia polskich przedsiębiorców oraz wpłynęło na samo myślenie o polskiej przedsiębiorczości w kraju i w państwach
sąsiedzkich. Ponadto po akcesji zaktywizowały się kontakty biznesowe między
polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami, a zmiany instytucjonalnie w polskiej
gospodarce i przystosowywanie się sektora prywatnego do nowych warunków
polityczno-ekonomicznych przyciągały uwagę polskich i niemieckich mediów.
Obserwacja roli mediów w procesie budowania czy rekonstruowania
wizerunku przedsiębiorców w Polsce i w Niemczech (od momentu, gdy oba
te państwa należą do UE) jest istotna także ze względu na różnice w politycznych, ekonomicznych i społecznych warunkach zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej w tych krajach. Przedsiębiorczość i media w Polsce
i w Niemczech wyrastają z odmiennych tradycji, samoświadomości oraz
inaczej w tych krajach przebiegał ich rozwój. Istotne jest, aby w badaniach
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porównawczych uwzględniać warunki wyjściowe. Dlatego cel pierwszego
etapu projektu polegał na porównaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorczości i mediów w tych dwóch państwach w wybranym do badań
okresie. Ma to swoje odzwierciedlenie w strukturze niniejszej publikacji.
Pierwszy i drugi rozdział poświęcony został skrótowemu przedstawieniu
różnic i podobieństw w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i mediów w Polsce
i u naszych zachodnich sąsiadów. Uwagę skupiono na otoczeniu medialnym
i ekonomicznym we wskazanym dziesięcioleciu. Korzystano przede wszystkim
ze źródeł opublikowanych do 2014 roku. W części empirycznej starano się
z kolei ustalić, w jakim stopniu te zróżnicowane warunki wyjściowe znajdują
odzwierciedlenie w medialnym sposobie przedstawiania przedsiębiorców
i przedsiębiorczyń. Z racji objęcia przez badania dziesięciu lat po wstąpieniu
Polski do UE zastanawiano się również, czy w procesie europeizacji doszło
do ujednolicenia przekazywanych przez polskie i niemieckie media wizerunków przedsiębiorców.
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Rozdział 1
Przedsiębiorczość w Polsce
i w Niemczech

1.1.

Cechy przedsiębiorcy, przedsiębiorczość
i entrepreneurship

Osoba przedsiębiorcy odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorczości oraz w życiu gospodarczym całego kraju. W szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach okazuje się ona ważna, ponieważ nie tylko
pełni funkcję wykonawczą, ale także ponosi ryzyko finansowe i przyjmuje
osobistą odpowiedzialność.
Jeśli wziąć na początku pod uwagę definicję przedsiębiorcy z prawnego
punktu widzenia, okaże się, że z przepisów nie wyłania się jednolite pojęcie
„przedsiębiorcy”. Dla przykładu, w niemieckiej ustawie o podatku od towarów i usług (Umsatzsteuergesetz – UstG) o przedsiębiorcy mowa jest wtedy,
gdy „prowadzi on działalność zawodową lub gospodarczą samodzielnie.
Działalność zawodowa lub gospodarcza to każde długotrwałe czynności
mające na celu uzyskanie dochodów, nawet jeśli nie towarzyszy im chęć osiągnięcia zysku” (UstG, 2005). W niemieckim Kodeksie cywilnym (Bürgerliches
Gesetzbuch – BGB) przedsiębiorcą jest „osoba fizyczna lub prawna albo posiadająca zdolność prawną spółka osobowa, która dokonuje czynności prawnych w ramach działalności gospodarczej lub indywidualnej działalności
zawodowej” (BGB, 2017).
W Polsce obecnie funkcjonujący termin „przedsiębiorca” znajduje swoją
definicję w Kodeksie cywilnym, ustawie z 23 kwietnia 1964 r. (jednolity tekst
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ustawy Kodeks cywilny z 9 lutego 2017 roku) w art. 43¹. Przywołane dokumenty mówią, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Dz.U. 2017, poz. 459). Kwestie
form organizacyjno-prawnych dotyczące przedsiębiorczości reguluje również
Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037).
Pojęcie „przedsiębiorcy” jest również różnie rozumiane w świecie nauki,
zwłaszcza że fenomen przedsiębiorczości można badać interdyscyplinarnie.
Istnieją bowiem rozmaite perspektywy i punkty widzenia, stąd i definicje
tego pojęcia okazują się wielorakie. Przedsiębiorca pełni kluczową funkcję
w przedsiębiorstwie, a zarazem aktywnie kształtuje życie gospodarcze w kraju i wpływa na procesy rynkowe. Jego cechy i rola odgrywana w ekonomii
stanowią przedmiot badań już od ponad stu lat. By łatwiej śledzić rozwój znaczenia terminu „przedsiębiorca” i zmiany w jego pojmowaniu, dla przykładu
zostaną wymienione podstawowe założenia czy też kluczowe stwierdzenia
najważniejszych teorii mówiących o tym zagadnieniu.
Richard Cantillion (1680-1734) jako pierwszy wprowadził pojęcie entrepreneur. Za istotną cechę odróżniającą przedsiębiorcę od przedstawicieli
klasy robotniczej uznał on ryzyko, które przedsiębiorca ponosi, jak również
niepewność co do zysku czy dochodu. Założenie to rozwinął w późniejszych
latach Jean-Baptiste Say (1767-1832). Według niego entrepreneur to ktoś, kto
korzysta z kombinacji ziemi, kapitału i pracy i tak koordynuje swoje działania,
że gospodaruje swoimi zasobami produktywnie.
Adam Smith (1732-1790) definiował przedsiębiorcę jako kogoś, kto działa
racjonalnie we własnym interesie i ma na celu maksymalizację zysku i korzyści. Już w tym czasie dokonywano rozróżnienia pomiędzy zarządzającym
a przedsiębiorcą: podejmowane ryzyko jest w przypadku przedsiębiorcy dużo
większe (Stadler 2009: 38-39).
Według Karola Marksa (1818-1883) przedsiębiorca jest „uosobieniem kapitału”, a jednocześnie inicjatorem postępu technicznego, inwestycji i wzrostu
(Marx 1969: 247). Ludwig von Mises, należący wraz z Israelem M. Kirznerem
do przedstawicieli szkoły austriackiej (Neck 2008: 15), postrzega przedsiębiorcę jako osobę, która w sytuacji niepewności identyfikuje nowe możliwości
podejmowania decyzji i na te możliwości wpływa. Dla Kirznera przedsiębiorca
działa w świecie, o którym nie istnieje pełna wiedza. Przedsiębiorcy przypisuje
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się kluczową rolę, polegającą na aktywnym zdobywaniu i celowej ocenie informacji. W związku z tym najważniejszym zadaniem staje się dostrzeganie
i korzystanie z okazji w celu osiągnięcia zysku. A zatem przedsiębiorcą jest
ktoś, kto reaguje na zmiany i korzysta z nadarzającej się sposobności (Blum
2001:10). Z kolei Joseph Schumpeter (1883-1950) postrzega przedsiębiorcę
jako „kreatywnego destruktora” (Blum 2001: 10, por. również Glapiński
2012), który sam inicjuje czy też wywołuje zmiany. Przedsiębiorcę cechuje
innowacyjność i dynamizm, stanowiące warunek przeforsowania innowacji
na rynku. Dzięki dynamicznym przedsiębiorcom gospodarka narodowa nie
jest statyczna. Dlatego też przedsiębiorcę uważa się za decydującą siłę napędową gospodarki narodowej (Blum 2001: 10).
Bezpośredniej genezy polskiego pojęcia „przedsiębiorca” należy szukać
w pierwszym tłumaczeniu pracy J. B. Saya Katechizm ekonomii politycznej
z 1815 roku, w której słowo „entrepreneur” zostało przetłumaczone jako
„przedsiębiorący przemysł” (Portal Innowacji 2011).
Do najważniejszych współczesnych teoretyków, których tezy są podstawą
aktualnej dyskusji o pojęciu przedsiębiorcy, zaliczyć należy Marka C. Cassona.
Według niego przedsiębiorca specjalizuje się w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania ograniczonych zasobów (Casson 1982). Casson widzi
zatem przedsiębiorcę jako koordynatora, „który działa w sytuacji niepewności
i dynamicznych warunkach” (Stadler 2009: 41).
Z polskiej perspektywy filozof Tadeusz Kotarbiński określił przedsiębiorczość jako „pewien zbiór zachowań osób, służący uzyskaniu zamierzonego
celu poprzez realizowanie przedsięwzięć” (Popowska 2015: 15). Natomiast
przedsiębiorczość widziana z perspektywy ekonomicznej oznacza „takie łączenie i angażowanie do prowadzonego w warunkach niepewności i ryzyka
biznesu wymaganych czynników wytwórczych, aby zapewnić zysk osobie lub
grupie osób pełniących funkcje przedsiębiorcy” (Matusiak 2006: 28).
Pod pojęciem entrepreneurs czy też przedsiębiorczyń i przedsiębiorców
w ujęciu Bygrave’a rozumie się osoby, które dostrzegają nadarzające się okazje
i stwarzają organizacje pozwalające im z tych okazji korzystać. Działalność
przedsiębiorcy obejmuje w tym rozumieniu wszystkie funkcje i aktywności
umożliwiające dostrzeganie możliwości biznesowych. Można je wykorzystać
dzięki wdrażaniu odpowiednich zdolności, umiejętności i postaw entrepreneura (Bygrave 2010: 3).
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Jeśli w centrum rozważań umieści się atrybuty przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, można – w oparciu o przedstawione definicje – wymienić następujące ich cechy: skłonność do podejmowania ryzyka, działanie racjonalne
i we własnym interesie, dynamiczność, kreatywność i innowacyjność, łatwość
podejmowania decyzji, dostrzeganie i korzystanie z nadarzających się okazji,
działanie skierowane na maksymalizację zysku i korzyści.
Uwzględnienie omówionych założeń stanowi podstawę do analizy medialnych reperezentacji przedsiębiorców i przedsiębiorczyń.

1.2.

1.2.1.

Przedsiębiorczość w Niemczech

„Mittelstand”

Z punktu widzenia gospodarki narodowej mała i średnia przedsiębiorczość
(w krajach niemieckojęzycznych „Mittelstand”) ma decydujące znaczenie dla
rozwoju ekonomicznego kraju: tworzy nowe miejsca pracy, ożywia konkurencję, jest źródłem innowacji i odpowiada za wzrost gospodarczy.
Niemiecki „Mittelstand” ma długą historię i tradycję, co znajduje odbicie
w jego strukturach, socjoekonomicznym znaczeniu i wkładzie w rozwój gospodarczy. Obejmuje on małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz przedsiębiorstwa rodzinne, stanowiące w ten sposób określenia stosowane zamiennie
z tym terminem (Stephan 2002: 6). W literaturze przedmiotu natomiast istnieje całe mnóstwo teoretycznych założeń oraz rozliczne wyjaśnienia tego terminu, spośród których jednak żadne nie zdołało uzyskać rangi ogólnie wiążącej
definicji (Tappe 2009: 12). Zważywszy na kompleksowość i heterogeniczność
konstruktu, wydaje się rzeczą wątpliwą, czy w ogóle istnieje jednoznaczna
definicja, która tę złożoność i różnorodność mogłaby odzwierciedlić (Becker
2011: 18). Aby z jednej strony umożliwić kategoryzację przedsiębiorstw według wielkości, z drugiej zaś dokonać innego ich podziału, stosuje się kryteria
jakościowe i ilościowe. Pojęcia „Mittelstand” i przedsiębiorstwo rodzinne
wyróżnia się za pomocą kryteriów jakościowych, natomiast MŚP odgranicza się przy użyciu kryteriów ilościowych (np. liczba zatrudnionych, roczny
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obrót) (Becker 2011). Definicja Instytutu Badań nad Mittelstand (Institut für
Mittelstandsforschung – IfM) opiera się na kryterium jakościowym: do cech
charakterystycznych „Mittelstand” należy to, że „właścicielem przedsiębiorstwa jest ta sama osoba, która nim zarządza” (Welter 2014: 6). Zgodnie zaś
z definicją Komisji Europejskiej MŚP wyróżnia się na podstawie kryteriów
ilościowych, do których zalicza się liczbę zatrudnionych oraz roczny obrót,
a dodatkowym kryterium jest niezależność przedsiębiorstwa. Wynika stąd,
że wszystkie przedsiębiorstwa, przedstawiciele wolnych zawodów, a także inne
rodzaje indywidualnej działalności gospodarczej uznawane są za MŚP, o ile
zostaną spełnione podane kryteria (Fueglistaller 2012: 44).
Tabela 1. Podstawa umożliwiająca sformułowanie definicji,
która pozwala ustalić odsetek MŚP i „Mittelstand”
Definicja

MŚP
wg IfM Bonn
MŚP wg UE
„Mittelstand”
wg IfM Bonn

Kryteria ilościowe

Kryteria jakościowe

Połączenie kryteriów

1
liczba zatrudnionych

2
roczny obrót

3
całkowity bilans roczny

4

<500

<50 mln euro

-

niezależność
przedsiębiorstwa

1i2

<250

≤50 mln euro

≤ 43 mln euro

niezależność
przedsiębiorstwa

1, 2 albo 3, 4

własność i kierownictwo
firmy w jednym ręku

nie dotyczy

-

Źródło: Welter 2014: 5

Ponad 99% przedsiębiorstw w Niemczech należy do „Mittelstand”. Tak
zwany German Mittelstand cechuje się największą w Europie innowacyjnością: w latach 2008-2010 ponad połowa firm (57%) wypuściła na rynek innowacyjny produkt (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2014: 3).
W 2014 roku przeważająca większość (99,6%) spośród niespełna 3,65 mln
przedsiębiorstw zaliczała się do sektora MŚP. Generowały one 35% całkowitego obrotu i zatrudniały ponad 53% wszystkich pracowników podlegających
obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.
Przy czasowym porównaniu udziałów MŚP odnośnie wspomianych charakterystyk zmiany strukturalne nie są widoczne. Udział MŚP w „wartości
dodanej brutto” pozostał praktycznie niezmieniony w 2005 i 2011 roku, odpowiednio 47% i 48%. Zatrudnienie w sektorze pozostaje bez zmian na poziomie
59% w 2005 roku i 60% w 2011 roku (Söllner 2014: 45).
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Przy podziale przedsiębiorstw na podstawie osiąganego przez nie rocznego obrotu oraz liczby zatrudnionych należy odnotować, że około 3,25 mln
zaliczało się do mikroprzedsiębiorstw, 307 190 – do małych przedsiębiorstw,
71 117 – do średnich. Zaledwie 19 651 stanowiły duże przedsiębiorstwa, które
– bądź co bądź – wygenerowały niemal połowę rocznego obrotu i zatrudniały
ponad 45% wszystkich osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom
społecznym (por. IfM Statistik 2010-2014).
Jeśli chodzi o sektor MŚP w skali Unii Europejskiej, sytuacja przedstawia
się podobnie: spośród 19,5 mln przedsiębiorstw zarejestrowanych w UE jedynie 50 tys. nie jest uznawane za MŚP. Zatem 99,8% wszystkich przedsiębiorstw
w UE stanowią MŚP, a ich odsetek okazuje się nieznacznie większy niż liczony
w odniesieniu do Niemiec (Becker 2011: 44).
Przekrój branżowy niemieckich przedsiębiorstw pokazuje, że niespełna
połowa lokuje się ze swoją działalnością gospodarczą w sektorze „pozostałych usług”, następny w kolejności jest „handel” (19%), potem „budownictwo”
(11%) i „wytwórczość” (9%). Pod kątem osiągniętych w 2014 roku obrotów
przodującą pozycję zajęła „wytwórczość” (43%), z kolei udział „handlu” wyniósł 30%, „pozostałych usług” zaś zaledwie 14%.
Osobie rozpoczynającej działalność gospodarczą w Niemczech krajowe
prawodawstwo oferuje rozliczne formy organizacyjno-prawne, wśród których
należy rozróżnić dwie zasadnicze: prywatnoprawne oraz publicznoprawne
(Schierenbeck 2016: 36). Oprócz form stricte prawnych, do których zalicza
się przedsiębiorstwa samodzielne, spółki osobowe (np. spółka prawa cywilnego, spółka jawna), spółki kapitałowe (np. spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), spółdzielnie (np. spółdzielnia zarejestrowana),
dopuszczalne są również rozmaite kombinacje, czyli tzw. formy mieszane
(np. spółka komandytowa z ograniczoną odpowiedzialnością). Zasadniczym
kryterium odróżniającym poszczególne rodzaje firm jest zakres odpowiedzialności finansowej wobec wierzycieli. W przypadku spółek osobowych swoim
majątkiem ręczy konkretna osoba, a w spółkach kapitałowych gwarancję
stanowi majątek spółki. Do najczęściej wybieranych wariantów należy tzw.
„spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (sp. z o.o.). Według Federalnego
Urzędu Statystycznego (Statistisches Bundesamt) w 2015 roku było to ponad 40% nowo powstałych przedsiębiorstw. Na drugiej pozycji plasuje się
przedsiębiorstwo samodzielne (26%), spółka prawa cywilnego (12%) oraz
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spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (9%) (Statistisches
Bundesamt 2016).

1.2.2.

Tworzenie nowych przedsiębiorstw w Niemczech

Zakładanie nowych przedsiębiorstw to stały element funkcjonowania
gospodarki, ponieważ w ten sposób otwiera się nowe rynki, zwiększa wzrost
gospodarczy, a także tworzy dodatkowe miejsca pracy. Z danych dotyczących
podejmowania działalności gospodarczej, które w 2016 roku opublikował
w swoim „Monitorze” Bank Odbudowy (Kreditanstalt für Wiederaufbau –
KfW), rok wcześniej na samozatrudnienie odważyło się przejść 763 tys. osób
(wśród nich 284 tys. w pełnym wymiarze godzin). Dane te pokazują istotny
spadek w porównaniu do roku 2014. W ogólnym rozrachunku na samozatrudnienie zdecydowało się około 152 tys. osób mniej (-17%). Dla porównania,
w roku 2004 własną firmę założyło około 1 430 tys. osób. Ich odsetek liczony
w relacji do wszystkich osób w wieku produkcyjnym wynosił niemal 2% (KfW,
2005). Obecnie wynosi on 1,5% (KfW, 2016).
Statystyki z ostatnich lat potwierdzają, że począwszy od 2005 roku, powstawało coraz mniej nowych firm. Obecnie liczba ta utrzymuje się – z wyjątkiem
nieznacznych wahnięć – na jednakowo niskim poziomie. Z raportu Grupy
Roboczej „Mittelstand” (Arbeitsgemeinschaft Mittelstand – AGM) za 2015 rok
(Unternehmen stärken… 2015) wynika, że zainteresowanie podjęciem własnej
działalności gospodarczej jest stosunkowo niewielkie. Przyczynia się do tego
dominująca w społeczeństwie chęć zapewnienia sobie bezpieczeństwa socjalnego oraz powszechny brak uznania dla przedsiębiorczości. AGM wychodzi
z założenia, że pozytywny obraz przedsiębiorcy ma stymulujący albo owocny
wpływ na dynamikę powstawania nowych firm czy przechodzenia na samozatrudnienie (Unternehmen stärken… 2015: 7).
Na liczbę nowo powstałych firm wpływają dwa zasadnicze czynniki: koniunktura gospodarcza i sytuacja na rynku pracy. Dobra koniunktura może
działać jako czynnik ciągnący (pull factor), natomiast niekorzystny rozwój
sytuacji na rynku pracy odgrywa rolę czynnika pchającego (push factor) (KfW
2016: 2). Czynniki pchające to uwarunkowania zewnętrzne, które „zmuszają”
ludzi do samozatrudnienia. Natomiast o czynnikach ciągnących mowa jest
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wówczas, gdy taki krok zostaje poczyniony w wyniku wewnętrznego impulsu.
Czynniki te mogą wpłynąć na decyzję danej osoby o podjęciu działalności
gospodarczej, jeśli ma ona tego typu osobiste preferencje lub gdy istnieją pozytywne wzorce ról płciowych (Brixy 2011).
Szczególne znaczenie w tej dziedzinie przypisuje się startupom. Startupy
to nowo powstające firmy, oparte na technologii i wiedzy, które mają duży
wpływ na innowacyjność i ogólnie pojęty dobrobyt. W Niemczech wspiera
je klasa polityczna i środowisko naukowców, jak również tradycyjna gospodarka. Startupy należy wyraźnie odróżniać od samozatrudnienia czy klasycznej
działalności gospodarczej, ponieważ dzięki swojemu modelowi biznesowemu
i/lub wykorzystywanym technologiom charakteryzują się one innowacyjnością
i szybkim wzrostem (obrotu i/lub liczby zatrudnionych). Duża część startupów
funkcjonuje w dziedzinie gospodarki cyfrowej, jednakże spektrum ich działalności jest znacznie szersze i wykracza poza klastry skupiające innowacyjne
przedsiębiorstwa (BMBF 2017).

1.2.3.

Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn

Z analizy danych dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej
w ostatnich trzech latach wynika, że formę samozatrudnienia kobiety wybierają rzadziej niż mężczyźni. Co więcej, kobiety podejmują działalność gospodarczą raczej jako pracę dodatkową. Jednak warto odnotować, że liczba kobiet
w Niemczech zakładających własną firmę zwiększyła się w ostatnich 10 latach
o 10% i obecnie proporcje pomiędzy obiema płciami są bardziej zrównoważone. Od 2013 roku kobiety stanowią 43% wszystkich podejmujących działalność
gospodarczą. Kobiety zakładające własne firmy wywarły pozytywny wpływ
na ogólny odsetek osób z wyższym wykształceniem przechodzących na samozatrudnienie. W roku 2014 wyprzedziły one pod tym względem mężczyzn
(35%), spośród których tylko 29% ukończyło studia wyższe (KfW 2016: 4).
W Niemczech założenie przedsiębiorstwa jest możliwe w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. W 2008 roku udział kobiet rozpoczynających
działalność gospodarczą jako dodatkową aktywność zawodową osiągnął najwyższy poziom – 48%. Wybór sektora, ograniczenia czasowe oraz pogodzenie
pracy i obowiązków rodzinnych mają duży wpływ na decyzje o rozpoczęciu
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działalności jako dodatkowego zajęcia (BGA 2013: 5). Kobiety zakładają firmy
zwykle same. Działalność gospodarcza jako dodatkowe zajęcie oraz samodzielne zakładanie firmy zazwyczaj prowadzą do powstawania mniejszych
jednostek biznesowych, zatrudniających mniej pracowników (BGA 2013:7).
Rozpoczynając działalność, kobiety coraz częściej wybierają usługi oraz handel, w szczególności usługi zdrowotne i socjalne, administrację publiczną oraz
edukację (ibidem: 10).
Według Global Entrepreneurship Monitor (Sternberg i in. 2014: 6)
w 2014 roku kwota TEA (Sternberg i in. 2015: 9)1 wynosiła w przypadku mężczyzn 6,54%, podczas gdy u kobiet zaledwie 3,97% (Sternberg i in. 2014: 86).
W 2016 roku wartości te po raz kolejny spadły: w przypadku mężczyzn
zakładających własną firmę było to 6,0%, a w odniesieniu do kobiet – 3,1%
(Sternberg i in. 2016: 121). GEM zwraca uwagę, że również w porównywanych krajach istnieją różnice w kwestii przechodzenia na samozatrudnienie
między mężczyznami i kobietami, jednak rzuca się w oczy fakt, że różnice
te w Niemczech są wyjątkowo duże (14. miejsce wśród 29 krajów). Podczas
gdy w Niemczech na jedną nową samozatrudnioną kobietę przypada statystycznie 1,65 mężczyzn (Sternberg i in. 2014: 12), proporcje w Szwajcarii (lider
w rankingu) są bardziej wyrównane: jednej kobiecie przechodzącej na samozatrudnienie odpowiada 0,98% mężczyzny (Sternberg i in. 2014: 12). Według
informacji rządu niemieckiego w latach 1998-2005 zainwestowano ponad
miliard euro we wsparcie dla przedsiębiorczości kobiet (Bührmann 2010: 9),
ale pomimo tego nadal istnieje różnica w tym zakresie między płciami.

1

Kwota TEA (ang. Total Early-Stage Entrepreneurial Activity, czyli „całkowita przedsiębiorczość we wczesnym stadium”) wyraża odsetek ludzi danego kraju w przedziale wieku od 18 do 64, którzy „przechodzą na samozatrudnienie” albo tworzą
„nowe przedsiębiorstwo”, w stosunku do całej populacji we wskazanym przedziale
wiekowym (por. też dodatek, str. 26 i n.). Definicję tę należy uwzględnić przy porównywaniu wyników GEM z danymi na temat nowych firm, które publikują inne
instytucje (np. IfM czy KfW). Kwota TEA to jedyny wskaźnik uwzględniający nie
tylko już powstałe firmy („Young Entrepreneurs”), lecz również możliwy do udowodnienia za pomocą konkretnych aktywności zamiar utworzenia firmy (Sternberg i in.
(2015): Global Entrepreneurship Monitor – Unternehmensgründungen im weltweiten
Vergleich. Länderbericht Deutschland GEM-Monitor 2014, s. 9).
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1.3.

Przedsiębiorczość w Polsce

1.3.1.

Przedsiębiorczość w Polsce po 1989

Niewątpliwy wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości miała transformacja polityczno-gospodarcza. Już w ciągu pierwszych pięciu lat transformacji, dzięki bezprecedensowemu rozwojowi drobnej przedsiębiorczości, udział
podmiotów sektora prywatnego w liczbie podmiotów gospodarki narodowej
osiągnął 98%, któremu towarzyszył 25-krotny wzrost eksportu w ciągu ostatnich dwudziestu lat (Przedsiębiorczość w Polsce 2014: 5). Obok nowych szans
związanych z transformacją, zagrożenie bezrobociem i mniejsze możliwości
zatrudnienia przyczyniły się do wzrostu zainteresowania pracą na własny
rachunek. Dlatego zakładanie własnych firm na początku okresu transformacji najczęściej wynikało z uwarunkowań rynkowych, czyli ze strachu przed
bezrobociem, niż z własnego wyboru – chęci wykorzystania szansy na własny
biznes (Balcerzak-Paradowska i in. 2011: 93).
Po 1989 roku, wraz ze zmianami systemu polityczno-ekonomicznego,
polski rynek uległ głębokim przekształceniom. Z początkiem lat 90. można
było zaobserwować dynamiczny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który ustabilizował się pod koniec dekady, a kolejne lata odznaczały
się dynamiką „o nieco innym charakterze, wyrażającą się w tym, że powstają
nowe podmioty, podejmują działalność w coraz to nowszych obszarach i jeśli
skutecznie pokonają pierwszy rok działalności, mają znacznie większe szanse
na utrzymanie się na rynku” (Sasińska-Klas 2007: 22-23).
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej przedsiębiorstwa w sektorze
MŚP powinno się charakteryzować na podstawie danych ilościowych, czyli
liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwach i rocznego obrotu przedsiębiorstw.
Dodatkowym kryterium jest niezależność przedsiębiorstwa. Polski sektor MŚP
został zdefiniowany w oparciu o wspomniane wytyczne Komisji Europejskiej,
a zapis na ten temat zawiera ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
z 2004 roku (Dz.U. 2016, poz. 1829) w art. 104-106. Tabela 2 przedstawia
podział polskiej średniej przedsiębiorczości zgodnie z zapisami przywołanej
ustawy.
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Tabela 2. Podział przedsiębiorstw w sektorze MŚP w Polsce
Definicja

1 Liczba zatrudnionych

2 (netto) Roczny obrót

3 Całkowity bilans roczny

Mikroprzedsiębiorstwa (art. 104 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej)

< 10

< 2 mln €

< 2 mln €

Małe przedsiębiorstwa (art. 105 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej)

< 50

≤ 10 mln €

≤ 10 mln €

Średnie przedsiębiorstwa
(art. 106 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej)

<250

≤ 50 mln €

≤ 43 mln €

Sektor małej i średniej przedsiębiorczości stanowi dynamiczny czynnik
rozwoju współczesnej globalnej gospodarki (Lednický, Pyka, Vaněk 2010: 7).
Również w Polsce sektor ten tworzy ważny filar gospodarki. W 2013 roku
w Polsce funkcjonowało 1,77 mln aktywnych firm, a więc takich, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą. Struktura polskich przedsiębiorstw
w zasadzie od lat pozostaje niezmienna: mikroprzedsiębiorstwa stanowią
95,6%, małe 3,3%, średnie 0,9% i duże 0,2%. Sektor MŚP to zatem 99,8%
firm, a więc tyle samo, ile średnio w UE (Przedsiębiorczość w Polsce 2015: 7).
Na przestrzeni lat 1999-2013 można zaobserwować stopniowy spadek
udziału mikroprzedsiębiorstw – z 96,8% w 1999 roku do 95,6% w 2013 roku,
oraz wzrost udziału pozostałych grup przedsiębiorstw z sektora MŚP: szczególnie małych z 2,3% do 3,3% i w nieco mniejszym stopniu średnich: z 0,8%
do 0,9% (Tarnawa, Zadura-Lichota 2015: 38). W Polsce wzrosła liczba spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością (z 186 431 w 2004 roku do 317 698 w roku
2013) oraz spółek akcyjnych (z 8 633 w roku 2004 do 10 491 w roku 2013)
(GUS 2014).
Udział w tworzeniu PKB poszczególnych grup przedsiębiorstw według
liczby pracujących w Polsce w latach 2004-2011 przedstawia tabela 3.
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Tabela 3. PKB i wartość dodana brutto wytworzona przez przedsiębiorstwa
Wartość dodana brutto wytworzona przez przedsiębiorstwa
PKB
(mln PLN)

ogółem

2004

923 248

2005

983 302

2006
2007
2008
2009
2010
2011

MŚP
razem

mikro

małe

średnie

70,5%

48,6%

31,0%

7,6%

10,0%

70,3%

47,8%

31,5%

7,4%

8,9%

1 060 031

70,7%

47,8%

31,0%

7,4%

9,3%

1 176 737

70,8%

47,3%

30,4%

7,2%

9,8%

1 275 432

71,1%

47,2%

29,9%

7,4%

9,9%

1 343 366

72,3%

48,4%

30,4%

7,9%

10,1%

1 416 447

71,6%

47,6%

29,6%

7,7%

10,4%

1 528 127

71,8%

47,3%

29,4%

7,8%

10,1%

Źródło: Łapacz 2015: 48-49 na podstawie Łapiński i in. 2013: 1

Lata 2004-2011 nacechowane były tendencją wzrostową udziału dużych
firm w tworzeniu PKB w Polsce – z 21,9% w 2004 roku do 24,5% w 2010 roku
(Popowska 2015: 26). Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem liczby
zatrudnionych na rynku polskim dominuje sektor MŚP.
Z raportów Głównego Urzędu Statystycznego (dane za rok 2011) wynika,
że w Polsce utrzymuje się wyraźna dominacja pracujących w mikro i małych
przedsiębiorstwach, w których zatrudnienie znalazł co drugi pracujący (52%;
4,7 mln osób) w sektorze przedsiębiorstw, natomiast w dużych przedsiębiorstwach pracuje co trzeci zatrudniony (30%; 2,7 mln osób), zaś w firmach
średnich – co piąty zatrudniony (18,2%; 1,6 mln osób) (Popowska 2015: 27).
Analizując strukturę polskiej gospodarki od 2004 roku, należy zwrócić
uwagę na kilka kluczowych branż. Do jednej z nich niewątpliwie należy
rolnictwo. Polska jest trzecim w UE producentem zbóż (w 2012 roku 10,2%
zbiorów z całej UE pochodziło z Polski) (Dmochowska 2014: 36). W latach
2006-2013 skumulowany wzrost produkcji przemysłowej (dwukrotny wzrost
produkcji urządzeń elektrycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych
i optycznych, a także produkcji wyrobów z metali) wyniósł w Polsce 49% i był
to jeden z najlepszych wyników wśród wszystkich państw Unii Europejskiej
(Dmochowska 2014: 38). W latach 2006-2013 zaobserwowano także zmniejszenie o 11% produkcji w branży górniczej i wydobywczej, ale za to bardzo
wzrosła produkcja w budownictwie, bo aż o 59% (Dmochowska 2014: 40, 42).
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W okresie 2004-2013 nastąpił 15% wzrost obrotów handlu detalicznego, podczas gdy w UE zaobserwowano niewielkie obniżenie o 0,3% (Dmochowska
2014: 42). Polska stanowi również ważny podmiot UE w branży przewozowej.
W 2012 roku w Unii Europejskiej przewóz ładunków transportem samochodowym przekroczył 1 500 mld ton, z czego najwięcej przypadło na Niemcy
i Polskę (odpowiednio 307 mld ton i 222 mld ton) (Dmochowska 2014: 44).
Jeśli porównamy polskich przedsiębiorców z tymi w całej UE, to największe różnice dotyczą po pierwsze tego, że pracodawcy w Polsce są o około dwa
lata młodsi niż ogólnie w UE, po drugie, cechuje ich lepsze wykształcenie
od ich odpowiedników w UE oraz znajduje się wśród nich więcej kobiet niż
w UE – o 4% (Tarnawa, Zadura-Lichota 2015: 46).

1.3.2.

Tworzenie nowych przedsiębiorstw w Polsce

Liczba spółek handlowych wzrosła w pierwszych dziesięciu latach po wstąpieniu Polski do UE: w roku 2004 było ich 220 162, natomiast 10 lat później,
w 2013 roku, liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw wyniosła już 382 526
(GUS 2014). W 2014 roku liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w systemie REGON wyniosła 357 tys. Stanowiły one zatem ok. 8,7% podmiotów
gospodarki narodowej, zarejestrowanych w REGON. Wśród nowo powstających podmiotów zdecydowanie dominowały osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą (ponad 80% ogółu). W ujęciu sektorowym największy
wzrost w liczbie nowo rejestrowanych firm miał miejsce w następujących sekcjach: pozostała działalność usługowa (wzrost o 34%), transport i gospodarka
magazynowa (o 7,4%) oraz budownictwo (o 5%) (Przedsiębiorczość w Polsce
2015: 7).
Według wyników Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności w pierwszym kwartale 2008 roku w Polsce na samozatrudnienie (self-employed) zdecydowało się 2,97 mln osób, w tym 1,928 mln mężczyzn i 1,042 mln kobiet przy
15,515 mln ogólnej liczby zatrudnionych (GUS 2011). W pierwszym kwartale
2014 roku liczba osób pracujących na własny rachunek nieznacznie zmalała
w stosunku do tej z roku 2008 i wynosiła 2,863 mln, w tym 1,925 mln mężczyzn i 939 tys. kobiet, przy 15,573 mln ogólnej liczby zatrudnionych (GUS
2016). Statystyki pokazują, że wprawdzie w niewielkim stopniu, ale jednak
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maleje w Polsce liczba chętnych do zakładania własnych firm. Co istotne,
spada odsetek chętnych do samozatrudnienia przy jednoczesnym wzroście
ogólnej liczby zatrudnionych.
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być dominująca w Polsce
(aż w 42% przypadków) tzw. motywacja wypychająca do działalności gospodarczej (push), wynikająca z braku znalezienia zatrudnienia najemnego
(Kaczorowski 2012: 5). Jeśli się weźmie pod uwagę, że na polskim rynku
przybywa nowych ofert pracy i tym samym zmniejsza się liczba bezrobotnych,
to z tego może również wynikać malejąca liczba chętnych do pracy na własny
rachunek. Ci, którzy zdecydowali się na założenie własnej firmy, najczęściej
byli motywowani nadzieją na wyższe zarobki i niezależnością oraz „syndromem ucieczki w przód” (sam tworzę sobie miejsce pracy po to, by nie zostać
zwolnionym) (Drozdowski, Matczak 2004: 92).
Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, nowo powstające
firmy na polskim rynku, zwłaszcza typu startup, to najczęściej mikro lub małe
przedsiębiorstwa, które odgrywają ważną rolę w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce (PARP 2011). Niestety polskie przedsiębiorstwa
cechuje dość niski wskaźnik przeżycia. Spośród 275 300 przedsiębiorstw,
zarejestrowanych w 2009 roku, po 5 latach na rynku nadal funkcjonowało
86 300 jednostek, co stanowiło tylko 31,4% wyjściowej liczby (Płatek 2015: 35).
Po okresie transformacji ustrojowej w Polsce zaczęło przybywać przedsiębiorstw innowacyjnych2. Dane GUS wskazują, że w latach 2010-2012
zwiększył się odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w porównaniu z wynikami badań za lata 2009-2011. Wzrost ten dotyczy zarówno przedsiębiorstw
z sektora przemysłu – 16,5% (było 16,1%), jak i usług – 12,4% (było 11,6%)
(Zadura-Lichota 2015: 18).
Startupy to nowo powstałe przedsiębiorswa oparte na innowacyjnym pomyśle biznesowym i z potencjałem ponadprzeciętnego wzrostu. Większość
tych firm działa w branży IT. Polskie startupy są bardzo młode. Średni ich wiek
2

Innowacje wyjaśnia się jako proces twórczego wykorzystania wiedzy lub transformację wiedzy posiadanej przez organizację czy pozyskiwanej z zewnątrz w nowe
produkty, usługi bądź procesy (Kraśnicka 2013). Przedsiębiorstwem innowacyjnym
jest takie przedsiębiorstwo, w którym dokonano innowacji, czyli w ciągu ostatnich
trzech lat wprowadzono pewną nowość do praktyki, nowe lub znacząco ulepszone
rozwiązanie w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu
lub organizacji (Oslo Manual 2005; Łapacz 2015: 45).
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nie przekracza 2 lat (Onet Biznes, PAP 2016). Jako główne powody upadku
startupów w Polsce wskazuje się obciążenia podatkowe, ograniczenia prawne oraz niedostateczny dostęp do finansowania ze strony państwa. Jedynie
10% tego typu przedsiębiorstw w Polsce ma szanse na dłuższe utrzymanie
się na rynku. W wielu przypadkach pozyskanie funduszy jest utrudnione dla
początkujących projektów biznesowych tego typu. Polskie startupy w 72%
jako główne źródło finansowania wymieniały środki własne (Płatek 2014: 31).

1.3.3.

Rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce

W Polsce występuje 35,1-procentowy udział kobiet na rynku pracy prowadzących własną działalność gospodarczą, przy średniej w Unii Europejskiej
na poziomie 30,6% (Olejniczak 2016: 107). W 2011 roku Polska zajmowała
12 miejsce w Europie pod względem liczby przedsiębiorstw prowadzonych
przez kobiety wśród wszystkich samozatrudnionych, ale już 3 miejsce – zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Europie – pod względem udziału podmiotów prowadzonych przez kobiety wśród firm zatrudniających pracowników
(Tarnawa 2012). Pod koniec 2012 roku prawie co trzecia firma w Polsce została
założona i była prowadzona przez kobiety (GUS 2012). Rośnie również odsetek firm kierowanych przez kobiety w stosunku do przedsiębiorstw prowadzonych przez mężczyzn, w odniesieniu do przedsiębiorczości na wczesnym
etapie (rozpoczęcie działalności oraz działanie do 3,5 roku, TEA – Total Early
Stage Entrepreneurship). W latach 2011-2013 liczba firm prowadzonych przez
mężczyzn zmniejszyła się z 13,1% do 12,3%, zaś wzrosła dla kobiet z 5,1%
do 6,1% (Tarnawa 2014).
Przyjęty w polskiej kulturze tzw. tradycyjny model rodziny zakłada, że między płciami istnieją naturalne różnice. Wyrażają się one w oczekiwaniach
dotyczących zachowań i życiowych wyborów: kobiety są przede wszystkim
odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi, podczas gdy mężczyzna poświęca
się pracy zawodowej. Jednak nie zawsze tego typu wzorce mogą wpływać
na rozwój kobiecej przesdiębiorczości. Zgodnie z ekspertyzą Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości z października 2011 roku, zatytułowaną Prawo
sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Rekomendacje zmian, wskazano,
że do największych barier rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce należy
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przede wszystkim niewystarczający dostęp do taniej opieki nad dzieckiem
(do lat 5, w szczególności w wieku 0-3 lata) o odpowiedniej jakości i w elastycznych godzinach (Kurowska i in. 2011: 103). Ponadto zbyt długie urlopy
wychowawcze powodują, że kobiety tracą kontakt z biznesem. Brakuje również instytucji stanowiącej inną formę urlopu wychowawczego dla przedsiębiorczyń, np. możliwość obniżenia wysokości składek na ubezpieczenie
społeczne czy zdrowotne przy jednoczesnym zachowaniu pełni uprawnień
z tych zabezpieczeń, co jest szczególnie istotne w pierwszych miesiącach
opieki nad dzieckiem. Sytuację tę, przynajmniej w niewielkim stopniu, może
jednak poprawić wprowadzony w 2011 roku urlop ojcowski, tzw. tacierzyński. W 2014 roku skorzystało z niego 129 tys. ojców, tym samym ułatwiając
kobietom szybszy powrót na rynek pracy.
Na koniec, chcąc krótko scharakteryzować polską przedsiębiorczynię, należy powiedzieć, że z reguły jest to kobieta młodsza (35-45 lat) niż kobiety pracujące najemnie, najczęściej z wykształceniem policealnym i wyższym (54,4%
przedsiębiorczyń) w naukach humanistycznych i społecznych, posiadająca
przeciętnie mniejszą liczbę dzieci niż kobiety z pozostałych grup – średnio 0,9
dziecka, przy 1,13 u pracownic najemnych, realizująca model rodziny oparty
na podwójnym obciążeniu kobiety – praca we własnej firmie i wykonywanie
większości prac domowych (Balcerzak-Paradowska i in. 2011: 98-99). Warto
również zwrócić uwagę na dane dotyczące przedsiębiorczości polskich kobiet i mężczyzn pod względem branżowym (dane za rok 2010). Podczas gdy
przedsiębiorcy najchętniej prowadzili działalność w budownictwie (94,2%
udziału w całej branży) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (87,3%),
polska bizneswoman najchętniej zakładała firmy usługowe (72,7%), z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej (70,5%) oraz zajmujące się obsługą
rynku nieruchomości – 49,3% (Balcerzak-Paradowska i in. 2011: 24).
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Porównując polską i niemiecką przedsiębiorczość, sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest szczególnie istotny. W obu krajach, podobnie jak
w większości innych państwach europejskich, odgrywa on zasadniczą rolę
w gospodarce i społeczeństwie.
Większość firm, czyli ponad 99%, to MŚP. Małe i średnie przedsiębiorstwa
są ważnymi pracodawcami, zatrudniającymi ponad połowę wszystkich aktywnych na rynku pracy osób w obu krajach. Na przykład w 2011 roku ten sektor
w Polsce obejmował 52%, a w Niemczech 60% wszystkich zatrudnionych osób.
Kolejnym wskaźnikiem, który podkreśla znaczenie MŚP, jest wartość dodana
brutto: w obu krajach MŚP stanowiły 47% całości.
Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce unijna definicja klasyfikacji przedsiębiorstw stanowi podstawę ich rozróżniania. Można zatem przypuszczać,
że pojęcie MŚP odnosi się do tego samego rodzaju przedsiębiorstw. W tym
kontekście należy wskazać na specyfikę niemieckiej gospodarki: „niemiecki
Mittelstand”. Mittelstand ma w Niemczech długą historię i tradycję. Jest integralną częścią gospodarki, która tworzy innowacje i siłę roboczą, dlatego też
odgrywa kluczową rolę we wzroście gospodarczym. Mittelstand nie charakteryzuje wielkość firmy, ale jej jednostka własności i zarząd.
Zakładanie działalności gospodarczej stanowi ważną część gospodarki:
opracowywane są innowacyjne produkty, otwierają się nowe rynki i tworzone
są miejsca pracy. Rozpoczęcie działalności zależy w dużej mierze od stanu gospodarki i rozwoju rynku pracy. Niekorzystne warunki zewnętrzne, takie jak
wysokie bezrobocie, zmusza ludzi do samozatrudnienia. Porównując rozwój
w tworzeniu nowych przedsiębiorstw w latach 2004-2013, liczba nowo zarejestrowanych firm w Niemczech spadła z 1,43 miliona w 2004 roku do 886 tys.
w 2013 roku. Powodem tego spadku jest m.in. dobra sytuacja na rynku pracy,
gdzie ludzie są zatrudniani na stałe i nie odczuwają konieczności podjęcia
pracy na własny rachunek. Innym powodem było zniesienie środków wsparcia
rynku pracy, które weszły w życie w 2003 roku i spowodowały szybki wzrost
liczby nowo zakładanych firm. W Polsce liczba nowo powstających firm stale
rośnie, z 220 162 w 2004 roku do 382 526 w 2013 roku.
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W badanym okresie w obu krajach widać pozytywny trend, dotyczący
liczby firm zakładanych przez kobiety. W Niemczech w 2013 roku 43% wszystkich nowo tworzonych przedsiębiorstw przypadało na kobiety, w Polsce była
to jedna trzecia. Wśród całkowitej liczby samozatrudnionych w obu krajach
prawie jedną trzecią stanowią kobiety. Warto również wspomnieć o wzroście
poziomu wykształcenia wśród osób tworzących nowe przedsiębiorstwa, który pozytywnie wpłynął na kobiety rozpoczynające działalność gospodarczą.
W Niemczech w 2013 roku 35% wszystkich kobiet zakładających firmy posiadało wyższe wykształcenie.
Pomimo pozytywnego rozwoju, przedsiębiorczość w obu krajach pozostaje
domeną mężczyzn (GEM 2015 i 2017). Przyczyny luki między płciami mogą
być różnorodne, np. tradycyjne wzorce społeczne, które bardziej przypisują
kobietom rolę matki niż bizneswoman, a ponadto brak opieki oraz małe
wsparcie dla rodziny. Oprócz wyzwań społecznych istnieją także bariery ekonomiczne, takie jak dostęp do finansowania. W Polsce nie funkcjonuje także
dobrze rozwinięta sieć doradcza, a instrumentów wsparcia nie projektuje się
zgodnie z potrzebami.
Podczas gdy mężczyźni są konfrontowani z wyzwaniami ekonomicznymi,
kobiety w obu krajach często muszą walczyć także ze stereotypami społecznymi. Niski poziom akceptacji społecznej dla przedsiębiorczości kobiet można
również przypisać temu, że w sferze publicznej prezentowanych jest niewiele
wzorców zachowań, które zachęcają kobiety do samozatrudnienia.
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Rozdział 2
Systemy medialne
w Niemczech i w Polsce
„Nie ma tekstu bez reklamy, nie ma wygranej wyborczej wbrew opinii publicznej, nie ma kultury bez telewizji, nie ma zaufania publicznego bez public
relations”. Słowa niemieckiego komunikologa Klausa Mertena (1999: 188
i nast.) dobrze oddają cechy zmediatyzowanej współczesności. Określają istotę
koncepcji „społeczeństwa medialnego” (Goldman 1973; Saxer 1998; Merten
1999: 189; Michalczyk 2010: 151), czyli społeczeństwa współkształtowanego
przez media oraz te media kształtującego. System komunikowania masowego,
opinia publiczna, a zwłaszcza jej medialna forma mają – według tej koncepcji
– kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznego (Schade 2004: 118).
Media nie działają w próżni, lecz są „zanurzone w określonym środowisku” (Thomaß 2013a: 7). Ich rozwój przebiega w społecznych, kulturowych,
gospodarczych i politycznych warunkach, determinowanych przez państwa
narodowe. Granice nie ograniczają wprawdzie zasięgu poszczególnych koncernów medialnych i nadawców, ale media i dziennikarze – funkcjonujący
w ramach określonych systemów politycznych – muszą uwzględniać normy,
relacje i zwyczaje w nim obowiązujące. Co więcej, same media mają charakter
systemowy, cechują się złożoną strukturą wewnętrzną i wchodzą w interakcje
ze środowiskiem, chociażby za sprawą pełnienia określonych funkcji. Badania
medialnych reprezentacji przedsiębiorczości i przedsiębiorców w Niemczech
i w Polsce oraz zidentyfikowanie rysów wspólnych i różnic w sposobie przedstawiania tej problematyki w przekazach medialnych, wymagają uwzględnienia analizy obydwu systemów medialnych.
„Pojęcie systemu medialnego pozwala opisać fakt, że media to nie wyłącznie techniczne artefakty, ale również organizacje społeczne, które pozostają
na wiele różnych sposobów osadzone w uwarunkowaniach ekonomicznych,
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politycznych, społecznych i kulturowych oraz na te uwarunkowania oddziałują. Media stanowią wyraz samoświadomości kulturowej i społecznej” (Thomaß
2013b: 17, por. też eadem 2013a: 7 oraz Hallin, Mancini 2004).
W celu porównania „środowiska mediów” w Niemczech i w Polsce niniejszy rozdział przedstawia prawne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe
uwarunkowania, które wpływają na strukturę oraz mechanizmy działania
i efektywności systemu medialnego w obydwu krajach. Z uwagi na temat
projektu i charakter badań empirycznych punkt ciężkości położony został
na opisie niemieckich i polskich mediów drukowanych. Przy porównywaniu
systemów medialnych analizowanych krajów należy brać także pod uwagę
czynniki historyczne, w tym realia polityczne, w jakich rozwijały się media
w Polsce i w Niemczech do 1989 roku.
„Chcąc (…) pojąć warunki i dynamikę, które kształtują poszczególne
systemy medialne, należy uwzględnić historyczne zaszłości, a właśnie one
sprawiły, że do 1989 roku te systemy rozwijały się w zupełnie odmienny sposób” (Thomaß 2013c: 220). Co prawda postkomunistyczne państwa Europy
Środkowej szybko dostosowały się do medialno-politycznych i kulturowych uwarunkowań Europy Zachodniej, jednak pomocne jest ich odrębne
traktowanie.

2.1.

Media drukowane w Niemczech

Media drukowane (termin „prasa” jest stosowany jako synonim) rozumie
się dalej jako „wszystkie media ukazujące się periodycznie drukiem” (Behmer
2013: 101). Na mediach drukowanych – jak i na całym systemie medialnym –
odciskają się procesy polityczne, prawne, ekonomiczne i kulturowe. Ponieważ
jednak media drukowane stanowią najstarszy sektor całego systemu medialnego, historyczny rozwój swoistych dla danego kraju warunków pozostawił
na nich szczególnie wyraźny ślad (por. Thomaß 2013b: 21).

Media drukowane w Niemczech

2.1.1.
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Gazeta jako najstarsze periodycznie medium masowe z aktualnymi informacjami po raz pierwszy ukazała się w 1605 roku w niemieckim naówczas
Straßburgu (por. też dalej przegląd u Behmera 2013: 99, 105; idem 2010: 20).
Na początku rozwoju prasy niemieckiej popularne były przede wszystkim
małe gazety lokalne, co odpowiadało zdecentralizowanej strukturze federacji
państewek. Typowa dla pierwszych 150 lat istnienia prasy w Niemczech była
także silna koncentracja na przekazie informacji sensu stricte, z naciskiem
położonym na doniesienia lokalne i regionalne, pozbawione komentarza.
Upolitycznienie prasy zaczęto obserwować od czasów rewolucji 1848 roku,
natomiast wolność prasy zagwarantowało dopiero uchwalone w 1874 roku
Prawo prasowe Rzeszy (Reichspressegesetz).
Po zakończeniu II wojny światowej i upadku narodowosocjalistycznej
dyktatury odbudową mediów zajęli się alianci (por. dalej przykładowo Wilke
2010: 4 i nast.). Podczas gdy media w NRD podporządkowano kierownictwu państwowemu, te w RFN opierały się na fundamencie wolności prasy
i informacji oraz zakazie cenzury, które zakotwiczono w ustawie zasadniczej.
Do 1949 roku w Niemczech Zachodnich możliwość wydawania prasy zależała
od zezwolenia aliantów. W okresie licencjonowania powstało wiele niemieckich gazet, które dzisiaj postrzegane są jako prestiżowe. Po powstaniu RFN
media drukowane mógł wydawać już każdy, czego skutkiem był prawdziwy
wysyp nowych tytułów. Od połowy lat 50. XX wieku rozpoczął się trwający
do dziś proces koncentracji. Zmalała liczba jednostek publicystycznych (publizistische Einheit), tj. wydań redakcyjnych, które mają tę samą albo prawie
identyczną część informacyjną, tzw. „płaszcz” (Mantel), czyli z reguły strony
1 i 2 z aktualnymi wiadomościami z dziedziny polityki, gospodarki i kultury.
W ostatnim trzydziestoleciu ubiegłego wieku powstały też pierwsze koncerny
prasowe z nakładami przekraczającymi 100 tys. egzemplarzy.
W 2014 roku trzy największe niemieckie przedsiębiorstwa prasowe posiadały razem około jednej trzeciej udziałów w rynku. Były to:
• Axel Springer SE, wydawca takich tytułów jak „Bild” czy „Die Welt”
(ok. 16% udziału w rynku);
• Südwestdeutsche Medienholding z „Süddeutsche Zeitung”, „Stuttgarter
Zeitung” (ok. 10%);
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• Funke Mediengruppe (wcześniej WAZ-Gruppe), która publikuje np.
„WAZ”, „Berliner Morgenpost” i „Hamburger Abendblatt” (ok. 8 %).
Niemieckie wydawnictwa zachowały raczej strukturę średnich przedsiębiorstw. Podobnie jak w większości krajów Europy Zachodniej i Stanach
Zjednoczonych obserwuje się trend do internacjonalizacji i koncentracji
pionowej, wraz z towarzyszącymi tym procesom fuzjami przedsiębiorstw
medialnych z podmiotami gospodarczymi, które nie wywodzą się z branży
medialnej (por. Behmer 2013: 109).
Sektor prasy w Niemczech rozwijał się z sukcesem do późnych lat XX wieku. Wraz z nastaniem „ery nowych mediów” zaczął ponosić dotkliwe straty.
Największe na świecie stowarzyszenie wydawców prasy World Association
of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) odnotowało w latach
2006-2010 w Europie spadek dochodu o 12% (WAN-IFRA 2017)3. Główną
siłą napędową strat sektora mediów drukowanych i katalizatorem radykalnego przełomu całego niemieckiego systemu medialnego jest cyfryzacja. Będąc
początkowo nowinką czysto techniczną, oddziałuje obecnie w istotny sposób
na płaszczyźnie organizacyjnej, politycznej i ekonomicznej – w jednakowym
stopniu na odbiorców i komunikatorów. Technika cyfrowa daje pasywnemu
konsumentowi sposobność przeobrażenia się w aktywnego producenta (interaktywność). Jeśli zaś chodzi o komunikatorów, z jednej strony zmusza ich ona
do silniejszego zorientowania na potrzeby publiczności, z drugiej zaś oferuje
im środki, za pomocą których mogą rozpowszechniać swój przekaz multimedialnie i cross-medialnie na różnych nośnikach (por. też Blöbaum 2010: 58).
Szczególnym wyzwaniem dla mediów drukowanych jest konkurencja
online, która pociąga za sobą spadek nakładów, zmniejszenie wpływów z reklam i uszczuplenie zasobów. To z kolei ogranicza możliwości uprawiania
rzetelnego dziennikarstwa śledczego i prowadzi do obniżenia jakości przekazu (por. Behmer 2013: 106, 110). Wydawcy mediów drukowanych szukają
sposobów przeciwdziałania konkurencji online. Rozważa się pozyskiwanie
funduszy z alternatywnych źródeł finansowania (pozyskiwane np. przez foundraising, z różnych inicjatyw pożytku publicznego czy państwowych dotacji)
3

Behmer (2013: 99) zwraca uwagę, że na rynku prasowym w ujęciu globalnym mamy
do czynienia ze stagnacją na wysokim poziomie, ale w sporej części krajów rozwijających się można zauważyć wyraźną tendencję zwyżkową. I tak np. na obszarze
Azji Pacyficznej w latach 2006-2010 stwierdzono szesnastoprocentowy wzrost.
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oraz wprowadzenie płatnych treści (paid content). Dyskutuje się na temat
zawartości prasy i rozwiązań technicznych, mających na celu optymalizację
pozyskiwania odbiorców oraz ich utrzymania. Wydawcy prasy podejmują rozmaite strategie działania, skupione na poprawie ich sytuacji na rynku mediów.
Rozbudowują problematykę, obszerniej relacjonują wydarzenia, zwiększają
ofertę z zakresu usług i poradnictwa, uatrakcyjniają oprawę wizualną informacji, używają poręczniejszych formatów, tworzą oferty na urządzenia mobilne,
w sieciach i portalach informacyjnych. Poszczególne tytuły opierają się trendowi spadkowemu w branży, inwestując w jakość przekazu. Niemieccy badacze mediów zwracają uwagę na rolę prasy jako wiarygodnego dostarczyciela
i selekcjonera treści informacyjnych. Behmer ocenia (2013: 100), że „obecna
oferta wiadomości w World Wide Web po części (dzięki licznym odnośnikom)
obejmuje obszerniejszy zasób informacji i jest szybciej aktualizowana, jednak
z reguły nadal większą wiarygodnością cieszy się druk, a bez procesów selekcji
informacji dokonywanych przez dziennikarzy, takich jak ustalanie hierarchii
ważności i publicystyczna ocena wydarzeń na łamach prasy, nie sposób się
obyć” (Behmer 2013: 100).
Za przykład może posłużyć tutaj gazeta tygodniowa „Die Zeit”, która postawiła na rzetelne sprawozdawstwo i wyraziste komentarze, dzięki czemu
w ostatnich 15 latach zdołała zwiększyć swój nakład z 446 tys. do 553 tys.
egzemplarzy (IVW 2017)4.

2.1.2.

Uwarunkowania prawne

W wyroku z 1966 roku w sprawie wydawcy Spiegla Federalny Trybunał
Konstytucyjny orzekł:
„Wolna, niesterowana przez władzę publiczną, niepodlegająca cenzurze
prasa jest zasadniczym elementem wolnościowego państwa; zwłaszcza wolna,
regularnie ukazująca się prasa jest nieodzowna dla nowoczesnej demokracji
(…). W niej znajduje swój wyraz opinia publiczna” (BVerfGE 20, 162: 174
i nast. – wyrok w sprawie wydawcy Spiegla z 5 sierpnia 1966 r. – 1 BvR 586/62,
610/63 i 512/64; zob. także Behmer 2013: 101; Thomaß 2013c: 230).
4

Źródło IVW, nakład rozpowszechniony 4/2010 i 4/2014.
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Zadanie publiczne (öffentliche Aufgabe) niemieckich mediów wywodzi
się z konstytucyjnej zasady wolności prasy i informacji. Funkcją mediów
jest pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji oraz krytyczne komentowanie spraw ogólnego znaczenia, a przez to współdziałanie w tworzeniu się
wolnej, indywidualnej opinii publicznej (por. dalej Branahl 2010a: 9 i nast.;
idem 2010b: 6 i nast.). Do nieodzownej części zadania publicznego mediów
należy gwarantowana przez Federalny Trybunał Konstytucyjny niezależność
od państwa. Media nie mogą być poddane wpływom rządzących, gdyż ich
rola polega na kontrolowaniu i krytykowaniu organów państwa. Wymóg pluralizmu systemu medialnego – różnorodności publicystycznej (publizistische
Vielfalt ) – kryje w sobie z kolei ideę, że wolna opinia publiczna może powstać
w społeczeństwie tylko wówczas, gdy w różnorodnych mediach znajdują odbicie odmienne poglądy reprezentowane w społeczeństwie.
Kolejną regulacją dotyczącą zadania publicznego mediów jest nakaz oddzielania w przekazie treści redakcyjnych od reklamy, jak również jej wyraźne
oznaczanie. Wynika to z refleksji, że odbiorca powinien móc jednoznacznie
rozpoznać, które treści pochodzą od dziennikarzy, a kiedy ma on do czynienia
z treściami opłacanymi. Zważywszy, że niemal wszystkie media przynajmniej
po części finansują się z wpływów z reklam, mamy do czynienia z regulacją
o poważnych praktycznych konsekwencjach.
W uzupełnieniu do tego krótkiego omówienia postanowień prawnych,
dotyczących zasad funkcjonowania mediów w Niemczech, warto wspomnieć
o organach samokontroli. Są to organizacje, które ustanawiają, ogłaszają
i – w miarę możliwości – sankcjonują zasady dobrego i odpowiedzialnego
dziennikarstwa (por. też dalej Eberwein 2010: 11). Przykładem instytucji dbającej o zachowanie zasad etyki w mediach drukowanych jest Niemiecka Rada
Prasowa (Deutscher Presserat). Rada upatruje swoich zadań m.in. w tworzeniu
kodeksu prasowego, zawierającego wytyczne dla pracy dziennikarzy, oraz
udzielaniu nagan w przypadku naruszenia zasad (por. DeutscherPresserat
2017).
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Uwarunkowania ekonomiczne

Punktem wyjścia dla opisania niemieckiego systemu prasowego w kontekście jego uwarunkowań ekonomicznych jest zestawienie danych dotyczących
elementów strukturalnych tego systemu, do których zalicza się m.in. liczbę
tytułów ukazujących się na rynku, nasycenie prasą, typ gazet, ich nakład,
czytelnictwo czy zasięg (Behmer 2013). Na tle tych makrostruktur można
rozpatrywać cechy mikrostruktury prasy, np. charakteryzować poszczególne działy, analizować przebieg pracy lub podział kompetencji w redakcjach
(por. Thomaß 2013b: 22)5 . Dane dotyczą okresu, w którym prowadzone były
badania.
Liczba tytułów: w Niemczech jest ponad 1500 wydań gazet, ponad 350
wydawnictw i 134 jednostki publicystyczne (stan na 2010 rok, por.
Behmer 2013: 103; idem 2010: 19 i nast.)6. Nasycenie prasą: Federalny
Związek Niemieckich Wydawców Prasy (BVDZ) ustalił, że w 2012 roku
przypadało 279 egzemplarzy dzienników w przeliczeniu na 1000
mieszkańców. Wynik ten plasuje Niemcy w górnych granicach średniej
europejskiej (por. WAN-IFRA 2017; BVDZ 2017).
Rozkład regionalny: Niemiecki rynek prasy cechuje się silnym udziałem prasy lokalnej i regionalnej, co wynika z federalnej struktury
państwa. Jednak przy bliższym spojrzeniu na – jak się pozornie wydaje – silnie reprezentowaną i różnorodną prasę lokalną i regionalną
trzeba stwierdzić, że w niemal trzech piątych wszystkich powiatów
oraz miast dostępna jest tylko jedna gazeta z doniesieniami lokalnymi. Dotyczy to zwłaszcza wielu regionów we wschodnich Niemczech,
gdzie dominującą pozycję na rynku zajmuje tylko jedno medium (por.
5

6

Behmer (2013: 103 i nast.) wskazuje na trudności w zestawieniu tych danych strukturalnych i możliwości ich międzynarodowego porównania. Wynikają one np. z korzystania z różnych źródeł informacji przy pozyskiwaniu danych (o odmiennym stopniu
wiarygodności) oraz wielorakich definicji. Dla przykładu, liczba tytułów zmienia
się zasadniczo w zależności, czy bierze się pod uwagę jednostki publicystyczne, czy
też wydania gazet.
Opisane powyżej procesy koncentracji staną się ewidentne, jeśli uzmysłowić sobie,
że w 1954 roku istniało 225 jednostek publicystycznych.

42

Systemy medialne w Niemczech i w Polsce

też dalej Behmer 2013: 105; idem 2010: 20; Thomaß 2013b: 21; eadem
2013c: 224). Dopiero od zjednoczenia Niemiec i przeniesienia stolicy
do Berlina można dostrzec zaczątki swego rodzaju prasy stołecznej,
charakterystycznej dla klasycznych europejskich państw scentralizowanych, takich jak Anglia, Francja czy Polska. Wprawdzie w Berlinie
ukazuje się obecnie więcej gazet niż w innych niemieckich miastach
(osiem jednostek publicystycznych), jednak berlińskie gazety nie cieszą
się ogólnokrajowym zainteresowaniem. Tego typu uwagą cieszą się natomiast gazety ponadregionalne, ale spośród nich tylko nieliczne uznaje
się za jakościowe (por. np. Behmer 2010: 20). Do największych należą
„Süddeutsche Zeitung” (nakład 364 tys.), „Frankfurter Allgemeine
Zeitung” (275 tys.) oraz „Die Welt” (195 tys.)7.
Zasięg i czytelnictwo: Według danych Federalnego Związku
Niemieckich Wydawców Prasy (BDZV 2015) w każdym dniu wydania sprzedaje się 16,8 mln egzemplarzy dzienników w Niemczech.
Trzy na pięć osób w wieku powyżej 14 lat regularnie czytają dzienniki
w wersji drukowanej, 30,9 mln użytkowników zapoznaje się z ofertą
gazet w internecie, 9,6 mln użytkowników korzysta z oferty wydawnictw na urządzenia mobilne (smartfony i tablety). W przeprowadzanych przez BDVZ ankietach czytelnicy podają, że na lekturę gazety
poświęcają codziennie około pół godziny. Tym samym BDVZ kreśli
pozytywny obraz własnej branży. W innych źródłach zwraca się uwagę,
że w latach 1990-2010 odsetek czytelników gazet w Niemczech zmniejszył się z 71% do 44%, a tendencja jest spadkowa (por. Schweiger 2010).
Obroty i finansowanie: Roczny całkowity obrót niemieckich wydawnictw wynosi niespełna 8 miliardów euro (stan na 2013 rok, por. też
dalej BDVZ 2015; Behmer 2010: 20; idem 2013: 106 i nast.). Około
60% tej kwoty przypada na dystrybucję, a 40% na wpływy z ogłoszeń
i sprzedaży dodatków (finansowanie mieszane/różnorodność finansowania). Tym samym wpływy z reklam w ostatnich latach istotnie
7

Dane IVW za 3. kwartał 2015 roku, rozpowszechniony nakład, wliczając e-papier,
każdorazowo od poniedziałku do piątku, w przypadku „Die Welt” razem z „Welt
kompakt”.
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się zmniejszyły. Jeszcze 10 do 15 lat temu stosunek był odwrotny
i obowiązywała żelazna zasada: 2/3 wpływów z reklam, 1/3 ze sprzedaży. Odwrócenie proporcji wyraźnie pokazuje zmiany strukturalne
w branży. Pozostaje faktem, że media są silnie uzależnione finansowo
od przemysłu reklamowego. Można to dostrzec w ostatnich latach
na przykładzie dotkliwych środków racjonalizacyjnych, będących
reakcją na silny spadek wpływów z reklam w mediach drukowanych.

2.1.4.

Uwarunkowania kulturowe

Pytanie o kulturę dziennikarską w Niemczech pozwala bliżej określić,
jakimi kryteriami posługują się dziennikarze w swojej pracy oraz jak ich samoświadomość przekłada się na wykonywanie zawodu. Hanitzsch (2013: 185)
definiuje kulturę dziennikarską jako „specyficzne w dziennikarstwie porządki
kulturowe o charakterze kognitywnym, ewaluatywnym i performatywnym,
za pomocą których dziennikarze kreują własną rzeczywistość jako pełną
znaczenia i które w postaci kolektywnych porządków wiedzy umożliwiają
i zarazem ograniczają ich działanie”.
Pod pojęciem porządków kognitywnych rozumie się procesy postrzegania i przetwarzania informacji, np. decyzję odnośnie do tego, co jest ważne.
Porządki ewaluatywne kierują oceną dziennikarzy, choćby poprzez to, w jaki
sposób pojmują oni swoją własną rolę. Porządki performatywne wreszcie
określają np. konkretne metody zdobywania informacji.
W kontekście niniejszego projektu jest rzeczą ciekawą, że w badaniach
nad kulturą dziennikarską można dokonywać analiz komparatystycznych
z różnorakich perspektyw, w których porównuje się kultury dziennikarskie
po względem terytorialnym, społecznym czy genderowym (por. też dalej np.
Hanitzsch 2013: 185 i nast.).
Rozpatrywanie kultur dziennikarskich pod kątem terytorialnym wychodzi
od założenia, że kultura jest przestrzenią definiowaną geograficznie. Z badań
nad homogenicznością względnie heterogenicznością tego typu kultur dziennikarskich wyłania się jednak niejednolity obraz. Widać to wyraźnie choćby
na przykładzie badań europejskich, w których ankietowano dziennikarzy
w różnych krajach. Podczas gdy w niektórych z analiz stwierdzono różnice
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między tak rozumianymi kulturami dziennikarskimi, w innych podkreślono
wyraźne podobieństwa ponad granicami w zakresie orientacji zawodowej
ankietowanych dziennikarzy, mówi się nawet o wspólnej, transnarodowej
europejskiej kulturze dziennikarskiej (por. przegląd u Hanitzscha 2013: 186).
Przyczyną niejednolitości wyników badań może być coraz większa mobilność,
która przyczynia się do powstania transnarodowych przestrzeni społecznych,
odznaczających się cechami obu krajów, czyli form hybrydowych (por. Kruse
i in. 2014: 18).
W podejściu skoncentrowanym na wartościach porównuje się kultury
dziennikarskie nie według granic terytorialnych, lecz wartości i postaw społecznych. Pouczająca dla tej perspektywy jest na przykład analiza samoświadomości niemieckich dziennikarzy odnośnie własnej roli, której dokonali
Weischenberg/Malik/Scholl (2006; por. też eidem 2010). W ankiecie przeprowadzonej na reprezentatywnej grupie respondentów, dziennikarze mieli
opisać siebie samych, swoją pracę, ambicje i oczekiwania. W efekcie najbardziej rozpowszechniony w Niemczech okazał się autowizerunek dziennikarza informacyjnego, który swoje główne zadanie postrzega w informowaniu
i przekazywaniu treści. Natomiast autowizerunek krytycznego, politycznego
dziennikarza adwokata, który definiuje siebie poprzez krytykę, kontrolę i zaangażowanie, jest rozpowszechniony w mniejszym stopniu (por. w tej kwestii
także Blöbaum 2010: 58; Thomaß 2013c: 230).
Aspekty genderowe w dziennikarstwie rozpatruje się pod pojęciem nadrzędnym esencjalistycznych kultur dziennikarskich (por. też dalej Hanitzsch
2013: 188). W esencjalistycznym punkcie wyjścia zakłada się, że osobowe
cechy dziennikarzy, takie jak płeć, ale też wiek czy pochodzenie etniczne, stanowią „jądra kondensacji” subkultur. Na podstawie tych cech stara się zatem
wyjaśnić różnice lub podobieństwa w działaniach dziennikarskich. Do typowych tematów należy zaliczyć wpływ płci na produkcję treści dziennikarskich
lub na szanse zawodowe w branży.
Badacze są stosunkowo zgodni, że kobiety w dziennikarstwie są jako aktorzy niedoreprezentowane, jeśli zaś chodzi o zarobki i karierę – dyskryminowane. Jednak odsetek kobiet uprawiających dziennikarstwo – tak w Niemczech,
jak i na całym świecie – jest coraz większy: o ile pod koniec lat 70. XX wieku
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kobiety stanowiły 17%8 wszystkich pracujących dziennikarzy, w roku 2005
było już ich 37%. Ale trzeba zaznaczyć, że w redakcjach naczelnych odsetek
ten był niższy i wynosił 29% (por. Lünenborg 2010: 43; por. też dalej idem
2013: 213 i nast.).
Z pytaniem, jak silną reprezentację posiadają kobiety w dziennikarstwie
jako aktorzy, wiąże się w niniejszym projekcie zasadnicza kwestia, do jakiego
stopnia są one jako obiekty przekazu obecne w mediach. Klaus/Lünenborg
(2013: 204 i nast.) mówią w tym kontekście o dwóch płaszczyznach genderyzacji systemu medialnego: osobowej i treściowej. Na płaszczyźnie osobowej
chodzi o właściwe dla płci struktury systemu medialnego, czyli na przykład
o kwestię stosunków pracy, obszarów zadań i ról zawodowych (p. wyżej).
Na płaszczyźnie treściowej dotyczy to sposobu przedstawienia mężczyzn
i kobiet w mediach, np. nakreślone role. Treściową płaszczyzną genderyzacji
systemu medialnego zajmują się Gender Media Studies9, jak choćby Global
Media Monitoring Projekt (GMMP 2015). Od 1995 roku międzynarodowy
zespół badaczy przeprowadza w ponad stu krajach powtarzane analizy tego,
jak aktywne są kobiety jako osoby pracujące w mediach (media makers) oraz
jak często i w jakim kontekście pojawiają się w mediach przekazy o kobietach
(media subjects). Dla przykładu, badanie z 2015 roku pokazuje, że w porównaniu do lat wcześniejszych zwiększył się procentowy udział kobiet pracujacych
w mediach do 45,7%.
Również jako bohaterki w medialnych przekazach informacyjnych kobiety
występują częściej, jednak nadal tylko jedna trzecia spośród wymienionych
w wiadomościach osób to kobiety.
Wątpliwe, by między płaszczyzną osobową i treściową istniała współzależność. Czy np. rosnący odsetek bohaterek w treściach medialnych pozostaje
w związku z rosnącym procentowym udziałem twórców mediów oraz czy
niedostateczna reprezentacja kobiet w przekazie wiąże się ze słabą reprezentacją dziennikarzy w dziale wiadomości?
8
9

W różnych źródłach można znaleźć po części odmienne wyniki. Klaus, Lünenborg
(2013: 201) mówią na przykład o udziale kobiet rzędu 13% w latach 80. XX wieku.
Teoretyczną podstawą dla Gender Media Studies jest założenie, że różnice płciowe
są skutkiem genderyzacji społeczeństwa, a zatem wynikają z uwarunkowanych kulturowo, właściwych danej płci atrybucji i różnic społecznych między mężczyznami
i kobietami (por. obszernie Klaus, Lünenborg 2013: 203 i nast.).
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W ramach niniejszej pracy istotną rolę odgrywają spostrzeżenia Gender
Media Studies, mówiące o tym, że poszczególne kultury wyraźnie różnią się
od siebie pod względem znaczenia przypisywanego płciom i ich działaniom.

2.2.

Media drukowane w Polsce

Na kierunek przemian rynku medialnego w Polsce po transformacji systemowej z 1989 roku wpłynęły trzy zasadnicze czynniki. Po pierwsze, były
to problemy prawne związane z likwidacją instytucji zarządzających mediami w Polskiej Republice Ludowej. Po drugie, polski rynek mediów musiał
zmierzyć się z dylematem braku rodzimego kapitału inwestycyjnego. Trzecim
czynnikiem okazał się problem wymiany pokoleniowej w środowisku dziennikarskim (Bajka 1998: 21). Przy omawianiu polskiego systemu medialnego
należy uwzględniać te uwarunkowania.

2.2.1.

Rozwój mediów drukowanych w Polsce

Pierwszym polskim periodykiem był „Merkuriusz Polski”. Ostatni numer „Merkuriusza” ukazał się 22 lipca 1661 roku. Jednak dopiero oświecenie
przyniosło prawdziwy rozwój polskiej prasy. Gazety zaczęły wówczas pełnić
funkcję edukacyjną, miały również wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Najważniejszą gazetą tego okresu był „Monitor”, poddający krytyce ówczesne obyczaje (Bajka 2008: 169). Prasa w Polsce zaczęła się intensywniej
rozwijać dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Był to okres zaborów, na ziemiach polskich panowała ścisła cenzura. Czasopisma ukazywały się przede
wszystkim na emigracji, a ich głównym celem była obrona języka polskiego,
zakazanego w szkołach i urzędach. Okres międzywojenny przyniósł rozwój
prasy literackiej. Czas II wojny światowej to likwidacja wszystkich polskich
wydawnictw i zastąpienie ich wydawnictwami powołanymi przez okupanta – przykład to „Nowy Kurier Warszawski”. Wraz z nastaniem „demokracji
ludowej” aż do 1989 roku prasa podporządkowana była partii rządzącej
i stanowiła własność państwa. Dominowały wówczas czasopisma o ideologii
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marksistowsko-leninowskiej, ale funkcjonowały także pisma katolickie,
jak „Gość Niedzielny” czy „Tygodnik Powszechny”, ukazujący się od marca
1945 roku do dziś, z przerwą w latach 1953-1955 (PWN 2017).
Wraz z upadkiem komunizmu w Polsce nastąpiło zniesienie cenzury oraz
odzyskanie swobody wyrażania poglądów przez prasę. Biorąc pod uwagę
zmianę modelu czytelnictwa, Ryszard Filas (2010: 27-54) wyróżnia sześć
zasadniczych faz rozwoju mediów drukowanych w Polsce po 1989 roku.
Pierwszy okres, trwajacy od 1989 do 1993, był czasem „wielkiego przewartościowania”. Masowo zaczęły się wtedy pojawiać nowe, niskonakładowe
pisma. Rozwijały się również przedsiębiorstwa prasowe, takie jak imperium
Hersanta. Wtedy także ujrzały światło dzienne luksusowe miesięczniki dla
kobiet („Pani”, „Twój Styl”) oraz prasa bulwarowa („Skandale”). Kolejny okres,
przypadający na lata 1994-1997, oznacza czas „bezkrytycznego próbowania”.
W tym czasie prasa codzienna przechodziła kryzys, ale rosły nakłady czasopism. Jednocześnie nastąpiło masowe wkroczenie na polski rynek prasowy
kapitału niemieckiego. Wtedy to Passauer Neue Presse przejął imperium
Hersanta. Pojawiły się również wysokonakładowe, bardzo tanie, kolorowe
tygodniki kobiece (plotkarskie) niemieckich wydawnictw, takich jak Axel
Springer, Gruner+Jahr, H. Bauer czy Burda. Koncerny te nazywano niemiecką
„wielką czwórką”. Trzeci okres przypada na lata 1998-2000. Filas nazywa ten
czas fazą „nowego podziału rynku mediów oraz wielkiej selekcji”. Zawęził się
wówczas rynek prasy codziennej, ale poszerzyła się oferta pism dla wąskiego grona odbiorców (pism hobbistycznych, fachowych). Czytelnictwo prasy
zaczęło mieć charakter dorywczy. W latach 2001-2003 nastała faza „rosnącej
dominacji mediów elektronicznych”, a w okresie od 2004 do 2008 rozpoczęła
się faza „przebudowy oferty mediów tradycyjnych wobec inwazji nowych
technologii medialnych”, która trwa do dzisiaj. Następuje wzrost rozpowszechniania prasy darmowej (w 2003 roku było to 7%, a w 2006 kolportaż darmowej
prasy przekroczył 20%), poszerza się rynek płatnych dzienników ogólnopolskich (48-55% globalnej dystrybucji), a następnie tygodników opinii (Filas
2010: 43-44). Jest to faza walki prasy opiniotwórczej o utrzymanie zaufania
odbiorców i utrzymanie czytelników. Na poziomie regionalnym obserwujemy
jeszcze mocniejszy duopol rynku prasowego, następujący poprzez łączenie
się dzienników regionalnych. Natomiast od 2008 roku systematycznie spada sprzedaż zarówno dzienników ogólnopolskich, jak i regionalnych (Filas
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2010: 44-50). Warto zwrócić uwagę, że badania wizerunku przedsiębiorczości,
realizowane w raportowanym w tej książce projekcie, prowadzone były w tym
właśnie okresie.

2.2.2.

Uwarunkowania prawne

Podstawowym aktem normującym funkcjonowanie środków masowego
przekazu w Polsce jest Konstytucja RP przyjęta w 1997 roku, której art. 14 zapewnia wolność prasy i innych środków przekazu. Zagadnienia dotyczące
mediów drukowanych reguluje ustawa prawo prasowe z 1984 roku, która
podlegała wielu nowelizacjom. Dokumentem określającym funkcjonowanie
mediów elektronicznych w Polsce pozostaje ustawa o radiofonii i telewizji
przyjęta w 1992 roku. Regulacją i nadzorem sektora audiowizualnego zajmuje
się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT), do której kompetencji nie
zalicza się bezpośrednio działalności związanej z nowymi technologiami, gdyż
uprawnienia w tym względzie posiada Urząd Komunikacji Elektronicznej
(UKE). Pod względem rynkowym krajobraz medialny w Polsce podlega także
krajowemu prawu kartelowemu – ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i innym odpowiednim regulacjom.
Obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące mediów oraz obecna
struktura własności medialnej są m.in. wynikiem dylematu kapitału, który
miał miejsce w okresie prywatyzowania polskich mediów w latach 90. XX wieku. Brak rodzimego kapitału i doświadczenia w zarządzaniu mediami wymusił
na ówczesnych decydentach liberalne przepisy przeciwdziałające koncentracji
tytułów, a duży i chłonny rynek czytelniczy w Polsce przyciągnął obcy kapitał.
W 2006 roku spośród 5 największych wydawców prasy w Polsce – Agory S.A.,
Grupy Orkla, Axel Springera Polska sp. z o.o., Grupy Polskapresse, Bonnier
Business Polska/ZPR – aż 4 należało do zagranicznych właścicieli, z łączną
liczbą nakładu na poziomie 71,2% (IWP 2017). W Polsce, w przeciwieństwie do Niemiec, prawo nie ogranicza własności krzyżowej w mediach. Stąd
właściciele stacji radiowych i telewizyjnych mają także portale internetowe
i wydają prasę. Przykładem jest Agora, Bauer Media Group czy ZPR Media
(KRRiT 2015: 68).
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Eksperci krytycznie oceniają politykę medialną Polski. Twierdzą, że błędem był brak wprowadzenia ograniczeń dotyczących udziału w strukturze
własności kapitału obcego (por. Szot 2017; SDP 2017) oraz wskazują na potrzebę zmian (Sobczak 2014: 33 i nast.). Prawo prasowe, choć znowelizowane
1991 roku, pochodzi z 1984 roku i jest archaiczne, niedostosowane do orzecznictwa europejskiego i nowych technologii.
Pozycję zawodową dziennikarzy w Polsce należy ocenić jako słabą. Przyczyna takiego stanu rzeczy wiąże się także z okresem przemian
po 1989 roku. Zjawisko tzw. „wymiany pokoleniowej” w środowisku oraz
gwałtowny ilościowy rozwój mediów spowodowały, że bardzo łatwo było
w tym okresie zostać dziennikarzem. Wyznaczając standardy zawodowego
profesjonalizmu, mniej zajmowano się wtedy etyką, a zdecydowanie bardziej
koncentrowano się na umiejętnościach warsztatowych. Nie zadbano też o rangę zawodu i prawną ochronę dziennikarzy.
W Polsce istnieje kilka stowarzyszeń dziennikarskich, które zajmują
się problemami zawodowymi dziennikarzy. Są to m.in.: Stowarzyszenie
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, które zostało utworzone w 1989 roku
w miejsce istniejącego w poprzednim systemie Stowarzyszenia Dziennikarzy
PRL (utworzone w 1951 roku, w 1981 roku zdelegalizowane i 1989 roku
reaktywowane), czy też Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, istniejące
od 1991 roku. Organizacje te jednak bardziej rywalizują niż współpracują
ze sobą. To wszystko sprawia, że nie udało się dotychczas wprowadzić satysfakcjonujących środowisko zasad pracy i płacy. Stowarzyszenia dziennikarskie w ograniczonym zakresie pełnią funkcję tzw. organów samokontroli.
Nie ma jednej silnej organizacji, która ustalałaby zasady i rozwiązywałaby
dylematy etyczne i zawodowe dziennikarzy.
W Polsce działa kilka organizacji, które zajmują się monitoringiem i analizą poszczególnych sektorów rynku mediów. Należą do nich m.in. Związek
Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP), Centrum Monitoringu Wolności Prasy,
Polska Izba Druku, Polskie Badania Czytelnictwa sp. z o.o. Istnieją też organizacje zrzeszające podmioty działające na polskim rynku mediów, np. Izba
Wydawców Prasy (IWP), Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie
Prasy Lokalnej, Stowarzyszenie Polskich Mediów.
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Uwarunkowania ekonomiczne

Rok 2014 roku, na którym kończą się badania w projekcie, był ósmym
z rzędu okresem spadku sprzedaży dzienników ogólnopolskich, regionalnych
i tygodników w Polsce (KRRiT 2015: 67). Od 2006 roku systematycznie malały budżety reklamowe przeznaczone na prasę. Tytuły coraz powszechniej
inwestowały w wydania internetowe, co jednak nie rekompensowało utraty
czytelników w wydaniach papierowych. Sytuację polskiej prasy drukowanej
obrazują dane zaprezentowane na wykresie 1, dotyczące sprzedaży największych dzienników.
Wykres 1. Spadek sprzedaży największych dzienników w latach 2006-2014 (w tys.)

Źródło: Opracowanie Biura KRRiT na podstawie danych Związku
Kontroli Dystrybucji Prasy (KRRiT 2015: 67)

Elementy strukturalne systemu prasowego przedstawiały się w okresie
badawczym w Polsce następująco:
Liczba tytułów: W 2013 roku w Polsce ukazywało się 7 405 tytułów
prasy (w stosunku do 2012 roku ubyło 422 tytułów), które w sumie
osiągnęły nakład 2 045 266 egzemplarzy (Biblioteka Narodowa 2015)
oraz było 19 wydawców gazet kontrolowanych przez Związek Kontroli
Dystrybucji Prasy (ZKDP 2014).
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Nasycenie prasą: Na podstawie danych o ruchu wydawniczym Biblioteki
Narodowej oraz danych dotyczących liczby mieszkańców Polski (dane
GUS za 2013 rok) obliczono, że w 2013 roku przypadało 20,35 egzemplarzy dzienników w przeliczeniu na 1000 mieszkańców10 (Biblioteka
Narodowa 2015b: 18; Rocznik 2014: 203).
Rozkład regionalny: Do 2013 roku na rynku polskich dzienników regionalnych dominowały dwa koncerny: grupa Polskapresse (polska filia
niemieckiej Verlagsgruppe Passau) oraz Orkla Press Polska, która w lecie 2006 roku została przejęta przez brytyjski fundusz Mecom i od tego
czasu działała pod szyldem spółki Media Regionalne (Bukowski, Flis,
Hess, Szymańska 2016: 84). W 2013 roku Polskapresse odkupiła Media
Regionalne od Mecomu. Poziom koncentracji w polskiej prasie drukowanej na przestrzeni ostatnich 25 lat można określić jako średni, ponieważ udział w nakładzie globalnym czterech największych wydawców
– Bauera, Ringiera Axel Springera Polska, Agory i Polskiej Press Grupy
– nie przekraczał 50% (Dzierżyńska-Mielczarek 2016: 410). Obecnie
na polskim rynku dzienników regionalnych dominuje jedna firma,
działająca pod nazwą Polska Press Grupa (w miejsce Polskapresse).
Media Regionalne istnieją jeszcze jako podrzędny podmiot w ramach
PPG, ale integracja ich struktur w koncernie jest daleko posunięta.
Aktualne badania pokazują jednak, że wprawdzie tradycyjne drukowane media regionalne tracą na swoim znaczeniu, ale w znacznym
stopniu decydują o tym, o czym mówi się lokalnie (Bukowski, Flis,
Hess, Szymańska 2016: 83).
Zasięg i czytelnictwo: Z danych Polskich Badań Czytelnictwa wynika,
że w 2010 roku prasa tradycyjna była czytana przez ponad 90% badanych Polaków w wieku 15-75 lat, tj. ponad 27,5 mln osób, spośród
których co czwarty (ok. 7,3 mln) czytał zarówno prasę tradycyjną, jak
i e-wydania (Mielczarek 2012: 27). W 2014 roku sprzedaż dzienników
ogólnopolskich spadła o 6,9%. Łączna dzienna sprzedaż dzienników
ogólnopolskich wyniosła w 2014 roku prawie 850 tys. egz., natomiast
10 783 439,7 globalna liczba wydrukowanych dzienników podzielona przez 38,496 mln

mieszkańców Polski razy 1000.
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sprzedaż dzienników regionalnych i lokalnych spadała w 2014 roku
o 10,7% i wyniosła 460 tys. egz. (KRRiT 2015: 69). Najwyższy udział
w sprzedaży i czytelnictwie prasy mają pisma telewizyjne, kobiece, pisma dla mężczyzn, dla dzieci, opiniotwórcze i hobbystyczne.
Obroty i finansowanie: W Polsce maleje sprzedaż dzienników, natomiast rośnie sprzedaż e-wydań. W 2014 roku rynek prasy codziennej
zmalał o 8% – 10 dzienników ogólnopolskich sprzedawało codziennie
średnio 848 tys. egz., czyli o 6,9% mniej niż rok wcześniej, zaś suma
sprzedaży egzemplarzy dzienników regionalnych i lokalnych spadła
o 10,6% do 462 tys. egz. (Wirtualne Media 2015). Zmniejszająca się
sprzedaż prasy powoduje spadek jej wpływów z reklam. Przez pierwsze
trzy kwartały 2014 roku prasa kolorowa zanotowała spadek wpływów
reklamowych o ponad 15%, a gazety o 6,4%, choć cały rynek reklamy
po dwóch latach spadków odnotował wzrost o 2,6%, a reklama w interencie nawet o 10% (KRRiT 2015: 70). Udział w przychodach reklamowych prasy drukowanej w Polsce spadł z 24% w 2001 roku do 12%
w 2014 roku (Dzierżyńska-Mielczarek 2016: 412).

2.2.4.

Uwarunkowania kulturowe

Pojęcie kultury dziennikarskiej (Hanitzsch 2007), o którym była już mowa,
jest również kluczowe w kontekście prób analizy kondycji polskiego dziennikarstwa. Polska literatura nadal nie dostarcza wystarczającej wiedzy o kulturze
dziennikarskiej. Na podstawie analiz prowadzonych po 1989 roku (Bajka 1991,
2000; Olędzki 1998; Mocek 2006; Stępińska, Ossowski 2010; Dobek-Ostrowska,
Barczyszyn 2016) można jednak wnioskować na temat zmian, jakie zachodziły
w środowisku dziennikarskim w Polsce po transformacji systemu.
Badania dotyczące autowizerunku (self-image) dziennikarzy przeprowadzone przez Stanisława Mocka w 2006 roku wykazały, że jednym z wyróżników polskiego dziennikarstwa na początku XXI wieku było utrzymujące
się w środowisku przekonanie, że nadrzędną rolą tej grupy zawodowej jest
„stanie na straży” społeczeństwa. Dziennikarze postrzegali swoją działalność raczej w kontekście misji niż zawodu, bardziej interesował ich wpływ
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na rzeczywistość niż przekazywanie „czystej” informacji. Liderzy środowiska
dziennikarskiego poczuwali się do roli przewodników społeczeństwa i wykazywali się stosunkowo dużym idealizmem (Mocek 2006: 45). Zdecydowanie
bardziej pesymistyczny obraz autowizerunku dziennikarzy przyniosły badania
przeprowadzone przez Adama Szynola wśród młodszego pokolenia dziennikarzy regionalnych i lokalnych – przedstawiciele tej grupy zdecydowanie
czuli się bardziej zależnymi od wydawców rzemieślnikami niż przewodnikami
wypełniającymi misję (Szynol 2007).
Na szczególną uwagę w kontekście problematyki niniejszego opracowania
zasługują wyniki międzynarodowego projektu badawczego Journalism in change. Journalistic cultures in Russia, Poland and Sweden, współrealizowanego
przez badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego
w latach 2011-2014 (Dobek-Ostrowska, Barczyszyn 2016). Celem projektu
była analiza zmian kultury dziennikarskiej w trzech porównywanych krajach, w których występują odmienne systemy polityczne i medialne. Badania
te koncentrowały się na zdiagnozowaniu zmian praktyk zawodowych oraz
myśleniu o zawodzie. Istotne było ustalenie zakresu autonomii zawodowej
oraz zbadanie, jaki wpływ na prace i wykonywany zawód mają czynniki zewnętrzne, takie jak rozwój technologiczny i presja ekonomiczna.
Badania te wykazały, że istotnym elementem kultury dziennikarskiej
w Polsce jest historyczna koncepcja dziennikarstwa jako zawodu istotnego
społecznie, działającego dla dobra interesu obywateli i cieszącego się pewnym
prestiżem. Za najważniejsze obowiązki dziennikarskie polscy przedstawiciele
tego zawodu uznali: przedstawianie różnych opinii, prezentowanie informacji obiektywnie, bycie niezależnym od określonych interesów, krytykowanie
niesprawiedliwości, kontrolowanie władzy publicznej. Jednocześnie polscy
dziennikarze bardzo mocno akcentowali konieczność zachowania niezależności zawodowej i odpowiedniego dystansu miedzy dziennikarstwem a polityką. Dziennikarze powszechnie uważają, że nie powinno się łączyć zawodu
dziennikarza z aktywną działalnością polityczną (ponad 90% respondentów).
Nie ma tutaj różnicy pomiędzy dziennikarzami pracującymi w mediach publicznych i prywatnych (Dobek-Ostrowska, Barczyszyn 2016: 39-42).
Na kulturę dziennikarską w Polsce spory wpływ okazują się mieć czynniki
ekonomiczne. Jak twierdzą dziennikarze, w ostatnich kilku latach znacząco
wzrosły wpływy właścicieli na zawartość mediów. Pracownicy organizacji
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medialnych bywają zmuszani do wytwarzania materiałów o sprecyzowanym
charakterze. Zjawisko to jest postrzegane w środowisku jako zagrożenia
dla autonomii dziennikarskiej (Dobek-Ostrowska, Barczyszyn 2016: 156).
Z omawianych badań wynika również, że „polscy dziennikarze stosunkowo
często spotykają się z problemami związanymi z ekonomicznym interesem
przedsiębiorstwa i presją reklamodawców niż z wpływami ze strony polityków”
(Dobek-Ostrowska, Barczyszyn 2016: 147).
Do ważnej cechy polskiej kultury dziennikarskiej należy stosunek do wykształcenia i przygotowania do zawodu. W Polsce utrzymuje się opinia,
że „dziennikarzem może być każdy”. Odsetek osób nieposiadających wyższego
wykształcenia w środowisku dziennikarskim jest wysoki, o czym świadczą
badania porównawcze (Dobek-Ostrowska, Barczyszyn 2016: 37-39). Polscy
dziennikarze częściej niż ich koledzy po fachu z innych państw ignorują studia
dziennikarskie, uznając, że nie są im potrzebne do wykonywania zawodu. Dla
porównania, prawie 80% respondentów z Szwecji i Rosji (biorących udział
w przywołanych badaniach porównawczych) miało wykształcenie dziennikarskie, a tylko 54% ankietowanych z Polski. Wśród polskich dziennikarzy
często pojawia się opinia, że inny zawód może być pomocny w pracy w mediach (Dobek-Ostrowska, Barczyszyn 2016: 65, 75).
Płeć żeńska jest coraz liczniej reprezentowana w polskim dziennikarstwie
(Ossowski, Stępińska 2011: 17-29). Kobiety rzadziej niż mężczyźni są zatrudnione w wymiarze czasu odpowiadającym pełnemu etatowi, natomiast częściej od mężczyźn deklarują freelancing (samozatrudnienie, przedsiębiorstwo
własne) jako formę zatrudnienia w branży medialnej (Dobek-Ostrowska,
Barczyszyn 2016: 118). Występuje brak równowagi między funkcjami pełnionymi przez kobiety i mężczyzn. Mężczyźni wyraźnie dominują jako menedżerowie, redaktorzy naczelni, komentatorzy i felietoniści, natomiast kobiety
przeważają w researchingu. Kobiety nadal mają trudności z dostępem do stanowisk decyzyjnych (Dobek-Ostrowska 2014) i gorzej niż mężczyźni oceniają
swoje zarobki i sytuację materialną (Dobek-Ostrowska, Barczyszyn 2016: 124).
Pewnych danych na temat charakteru pracy dziennikarek dostarcza analiza
wyników konkursu o prestiżową nagrodę „Dziennikarz Roku”, organizowanego przez ogólnopolski miesięcznik dziennikarski ,,Press”. Kobiety zdobyły
ten tytuł 5 razy na 20 edycji (1997-2016). Wygrywały najczęściej w kategoriach, w których praca w mediach wymaga kontaktu z drugim człowiekiem
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– w reportażu oraz dominowały w wywiadzie. W kategoriach specjalistycznych,
śledczych i newsowych triumfowali mężczyźni (Press 2017).
W literaturze przedmiotu polskiemu dziennikarstwu przypisuje się wysoki poziom politycznego paralelizmu i niski poziom dziennikarskiego
obiektywizmu (por. Ociepka 2017). Z wyników badań Centrum Badania
Opinii Społecznej wyłania się bardzo niespójny obraz dziennikarza i jego roli.
W hierarchii zawodów dziennikarze zajmują wysokie miejsca (w pierwszej 10).
Polacy oczekują od nich przede wszystkim rzetelnego dostarczania informacji
na temat otaczającej ich rzeczywistości oraz, co ważne, kontroli władz. Ale
w tzw. badaniach oceniających dziennikarzy Polacy zarzucają im nierzetelność,
łamanie praw osób trzecich, brak obiektywizmu, czyli sprzyjanie konkretnej
opcji politycznej, a często przedkładanie korzyści finansowych nad dobro
publiczne w pracy zawodowej (CBOS 2012).
Dotychczasowe rozważania dotyczące rozwodu dziennikarstwa i obserwacja środowiska mogą prowadzić do konkluzji, że kultura dziennikarska
w Polsce jest zróżnicowana, niejednolita i cechuje się niskimi standardami.
Można raczej mówić o kilku podkulturach niż o względnie zintegrowanej
całości (Piskozub 2011).

2.3.

Media w Niemczech i w Polsce
– analiza porównawcza

Odnajdując podobieństwa i różnice w funkcjonujących na świecie instytucjach medialnych, Daniel C. Hallin i Paolo Mancini w monografii Systemy
medialne: trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym (2007) prezentują rezultaty jednych z najważniejszych badań umożliwiających zrozumienie
współczesnego komunikowania politycznego. Odnosząc się do kontekstów
kulturowych, politycznych, ekonomicznych i społecznych, autorzy wyróżniają
trzy podstawowe modele systemów medialnych: północno-środkowoeuropejski (demokratycznego korporacjonizmu), śródziemnomorski (spolaryzowanego pluralizmu) oraz północnoatlantycki (liberalny). Publikacja ta jest ważna
w kontekście prowadzonych badań polskiej i niemieckiej prasy chociażby
ze względu na analizy, których dokonali Hallin i Mancini, kładąc szczególny
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nacisk na rynki prasowe. System medialny Niemiec został wpisany w model
demokratycznego korporacjonizmu. Charakteryzuje się on m.in. rozwiniętym
rynkiem medialnym, stosunkowo wysokim poziomem czytelnictwa oraz silną
profesjonalizacją zawodu dziennikarskiego. Systemy medialne państw Europy
Środkowo-Wschodniej nie zostały w tej pracy omówione, niemniej polski
system medialny opisały w nawiązaniu do Hallina i Manciniego m.in. Wyka
(2008) i Dobek-Ostrowska (2011), wskazując na jego italianizację. W swoich badaniach odniosły się one do znaczącej roli państwa, silnych związków
między politykami a dziennikarzami, stronniczości mediów, ograniczonego
rozwoju prasy oraz relatywnie słabych norm i niskiego poziomu profesjonalizacji zawodu dziennikarza. W literaturze przedmiotu wskazuje się jednak,
że nie można wprost przypisać współczesnego polskiego systemu medialnego do któregokolwiek z zaproponowanych przez Hallina i Manciniego
modeli, gdyż posiada on także cechy przyporządkowywane państwom tzw.
demokratycznego korporacjonizmu, jak i krajom przypisanym do modelu
liberalnego (por. Konarska 2014; Dobek-Ostrowska 2011). Na trudności związane z zakwalifikowaniem systemów medialnych państw Europy ŚrodkowoWschodniej do któregoś z trzech wymienionych modeli zwraca uwagę także
K. Voltmer (2008).
Równocześnie biorąc pod uwagę trendy globalizacyjne, oba systemy medialne ewoluują w stronę modelu liberalnego. Media, w szczególności te drukowane, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech w każdym aspekcie ulegają
nieustannej transformacji, którą wymuszają mechanizmy rynkowe oraz rozwój
nowych technologii. Świadczy o tym kompozycja własności rynku medialnego
oraz zmieniający się poziom wykorzystania internetu. Współczesne polskie
i niemieckie media, pomimo historycznie uwarunkowanych odmienności,
mają coraz więcej wspólnego. Wymienić tu należy współwystępowanie silnych
mediów komercyjnych oraz dominację kilku dużych nadawców. Konarska
(2014) zaznacza, że „wspólnemu dla obu rynków zjawisku koncentracji towarzyszy proces przenikania kapitału. Zatrzymana ustawami antykartelowymi
akumulacja na niemieckim rynku medialnym znalazła ujście w latach 90.
w inwestycjach zagranicznych, m.in. w Polsce. Tym samym niewykształcony
wówczas system regulacji polskich mediów pozwolił na zdominowanie rynku prasowego, przede wszystkim czasopism kolorowych, przez niemieckie
grupy medialne”. Natomiast na niemieckim rynku medialnym ukształtowały
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się silne krajowe przedsiębiorstwa, a zagraniczne podmioty występują tam
w stosunkowo niewielkim stopniu (por. Williams 2008: 139).
Konarska (2014) zwraca uwagę, że paralelizm polityczny (czyli stopień
i charakter powiązań pomiędzy mediami a partiami politycznymi oraz odzwierciedlanie przez system medialny głównych podziałów politycznych
w społeczeństwie) zauważa się „w sektorach prasowych obydwu państw, jednak w Niemczech rozumiany jest jako forum debaty politycznej dla reprezentacji różnych grup społecznych, politycznych, ekonomicznych czy kulturowych, natomiast w Polsce częściej jako narzędzie wpływania i oddziaływania
na postawy społeczne”. Pluralizm należy do cech charakterystycznych prasy
niemieckiej, w odróżnieniu do prasy w Polsce, gdzie mała liczba tytułów prasowych nie sprzyja występowaniu pluralizmu (Media Pluralism Monitor 2015).
Warto jednak podkreślić, że współczesne systemy medialne omawianych
dwóch państw mają coraz więcej wspólnego. Z jednej strony przyczynia się
do tego obecność niemieckiego kapitału na polskim rynku, z drugiej zaś
przynależność do organizacji międzynarodowych i procesy globalizacji, które
oddziałują na rozwój obydwu systemów. Jest to szczególnie widoczne w Unii
Europejskiej, gdzie Polska i Niemcy jako państwa członkowskie opierają się
na wspólnocie wartości i norm prawnych. W kontekście prowadzonych badań nad wizerunkami przedsiębiorczości kobiet i mężczyzn w polskiej i niemieckiej prasie należy wspomnieć o Global Media Monitoring Project, który
jest kompleksowym badaniem społeczno-kulturowej tożsamości płciowej
w mediach informacyjnych w perspektywie międzynarodowej. Kluczowego
znaczenia w tym projekcie nabiera określenie obecności kobiet w telewizji,
radiu i prasie (zarówno jako media makers, czyli osoby tworzące przekazy
medialne, jak i ze względu na tematykę pojawiającą się w tych przekazach
– media subjects). Wyniki badań dotyczące Polski wskazują jednoznacznie
na brak równości płci w polskich mediach. Jednocześnie równouprawnienie
uznane zostało za kwestię „bardzo zaniedbaną” (GMMP 2015a). Nie bez
znaczenia pozostaje również fakt, że Karta etyki, będąca dokumentem Rady
Etyki Mediów, nie odnosi się w żaden sposób do kwestii równouprawnienia
płci (idem).
Zgodnie z wynikami badań z 2015 roku dysproporcja pomiędzy udziałem
kobiet i mężczyzn w polskim przekazie medialnym jest wyraźna. Jako temat
mediów (media subject) kobiety stanowiły zaledwie 23 % w informacjach

58

Systemy medialne w Niemczech i w Polsce

prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz tylko 16% w informacjach internetowych. Zwraca się także uwagę na stereotypowe przedstawienie kobiet
w mediach. Analogiczne badanie przeprowadzone w Niemczech wskazuje, że zarówno „prawodawstwo, jak i wrażliwość społeczna koncentrują się
na równości płci” (GMMP 2015b). Widać to m.in. w kampaniach mających
na celu zwiększenie odsetka kobiet w organach decyzyjnych, takich jak redakcje i rady nadzorcze. W rzeczywistości odsetek kobiet jako media makers
i media subjects wzrósł. Jednak w programach informacyjnych kobiety jako
ich bohaterki nadal są niedostatecznie reprezentowane (32,6%) i niemiecki
wynik tylko o około 10% przewyższa wyniki polskie.
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Rozdział 3
Medialna konstrukcja rzeczywistości

3.1.

Media rdzeniem sfery publicznej

Jednym z integralnych elementów, cechujących współczesne społeczeństwa
informacyjne, jest zjawisko mediatyzowania codzienności (mediatyzacja11
– przez media) (por. Schulz 2008: 324). Na początku XXI wieku życie bez
mediów okazuje się niemożliwe, codzienność i media przenikają się bowiem
wzajemnie. Mediatyzacji codzienności towarzyszy z jednej strony indywidualizacja wykorzystania mediów i przekazywanych przez nie treści, z drugiej
zaś konieczność znajomości i posługiwania się przez jednostkę symbolami
i kodami kultury zapożyczonymi lub konstruowanymi przez media i stającymi
się podstawą komunikacji bądź interakcji społecznych.
Środki masowego komunikowania są instrumentem konstrukcji rzeczywistości w podwójnym sensie: same ją konstruują oraz pomagają każdemu
z członków społeczeństwa w tworzeniu własnej, subiektywnej rzeczywistości
(por. Michalczyk 2010: 110). Medialna konstrukcja rzeczywistości, w zależności od poziomu wiedzy i predyspozycji emocjonalnych odbiorców, może
sprzyjać strukturalizacji, standaryzacji, uniwersalizacji czy nawet trywializacji obrazu świata funkcjonującego w świadomości społecznej. Zdolność
do kształtowania hierarchii ważności bieżących problemów, dokonywania
selekcji wydarzeń i możliwość różnorodnych sposobów prezentowania tematów i zjawisk przekładają się na znaczenie mediów dla powstawania opinii

11 Winfried Schulz rozróżnia pojęcia mediatyzacji (przez media) i medializacji (która

oznacza zmiany zachodzące zarówno w sferze mediów, jak i w społeczeństwie).
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publicznej (zob. m.in. Pfetsch, Adam 2008; Massing 2004; Hombach 2004;
Boventer 2004; Soroka 2003).
Demokratyczne państwo, aby skutecznie działać, musi być wrażliwe na sferę publiczną. Wprawdzie system polityczny stale oddziałuje na otoczenie
(ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturalne), ale relacja ta ma charakter
symetryczny. W każdym z podsystemów państwa można usytuować media
jako środki komunikowania się, środki kształtowania opinii, narzędzie socjalizacji politycznej czy instrument kształtowania kultury politycznej obywateli.
Bez mediów i ich technologii proces komunikowania nie byłby na współczesną
skalę możliwy. Dlatego koncepcje sfery publicznej koncentrują się na funkcjach realizowanych przez media masowe w demokratycznych systemach
politycznych.
Paolo Mancini postrzega sferę publiczną jako wszystkie akty komunikowania oraz relacje koncentrujące się na zagadnieniu interesu publicznego,
w kontekście którego władza polityczna i instytucje medialne wzajemnie
na siebie oddziałują (por. Mancini 1991: 138). W ujęciu Briana McNaira masowe środki przekazu są centralnym elementem sfery publicznej, składającej
się w swej istocie z instytucji komunikacyjnych społeczeństwa, umożliwiających przepływ faktów i opinii, oraz ze środków, dzięki którym budowany jest
wspólny zasób wiedzy, będący podstawą kolektywnego działania politycznego
(por. McNair 1998: 40).
Do jednej z podstawowych funkcji przypisywanej mediom w ustrojach
demokratycznych należy tworzenie opinii publicznej. W tej funkcji media
masowe działają jak kanał umożliwiający powstawanie opinii publicznej.
„Dostarczając [odbiorcom] informacji, media sprawiają, że opinia publiczna
nie ogranicza się wyłącznie do niewielkiej przestrzeni osobistej komunikacji
i osobistego doświadczenia” (por. Donges 2010: 7; por. też dalej Donsbach
2010: 55; Behmer 2013: 101). Media są równocześnie czynnikiem kształtowania opinii publicznej.

Rzeczywistość i rzeczywistość medialna

3.2.
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Podejścia oparte na teoriach systemowych (por. np. Luhmann 1996: 147)
idą o krok dalej i opisują media masowe jako system społeczny, którego rola
polega na reprodukowaniu rzeczywistości. „Wiedzę na temat społeczeństwa,
ba, w ogóle wiedzę o świecie, w którym żyjemy, zdobywamy za pośrednictwem
mediów masowych” (Luhmann 1996: 9).
Teoria społeczeństwa Niklasa Luhmanna wyjaśnia istotę społecznych
funkcji mediów. Systemy są konstruowane przez wydarzenia komunikacyjne
(komunikację), projektujące różnicę, czyli operację, dzięki której system trwa
i reprodukuje się12. Wydarzenia komunikacyjne zachodzą w skali jednostek
(mikro), organizacji (mezo) i całego społeczeństwa (makro). Na każdym z tych
poziomów komunikacja operuje innymi kodami, które charakteryzują się
niejednoznacznym rozumieniem. Podstawowymi elementami każdego postrzegania są rozróżnienie i dyferencja oraz samoreferencja i referencja obca
(por. Luhmann 2009: 17). „Jeśli każde poznanie musi zostać wypracowane
na podstawie rozróżnienia samoreferencji i referencji obcej, oznacza to jednocześnie, że każde poznanie (a tym samym każda realność) jest konstrukcją”
(Luhmann 2009: 11).
Medialna sfera publiczna stanowi zatem konstrukcję, a nie odbicie rzeczywistości. Odbiorcy z konieczności obserwują procesy społeczne „z drugiej
ręki”. Media wytwarzają „produkt”, który może być obserwowany przez inne
podsystemy społeczne (por. Luhmann, 1996: 147; Habermas, 2005). Medialna
sfera publiczna jest swoistym barometrem nastrojów i zmian społecznych.
Odbiorcy niejednokrotnie zapominają, że ukazywana w mediach rzeczywistość nie stanowi jej prawdziwego odbicia, lecz wynik obserwacji drugiego
rzędu. W selekcyjnych procesach doboru i przetwarzania informacji media
je filtrują, skracają, opracowują, montują. Medialny obraz rzeczywistości –
choć nie odzwierciedla on rzeczywistości jako takiej – odciska piętno na naszym sposobie postrzegania świata. Wpływ ten jest tym większy, im bardziej
12 Trójczłonowa konstrukcja aktu/wydarzenia komunikacyjnego w teorii Luhmanna

składa się z informacji, przekazu i rozumienia, przy czym rozumienie projektuje różnicę. Akceptacja lub odrzucenie informacji stanowi jej czwarty element, ale
należy on już do następnego aktu komunikacji, co zapewnia ciągłość, a zarazem
sekwencyjną jedność systemu komunikacji. Więcej zob. Luhmann 2007: 132-135.
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kurczy się obszar osobistego doświadczenia w silnie zróżnicowanym i nieprzejrzystym otoczeniu.
Pokusa, by w pełni polegać na obserwacji rzeczywistości za pośrednictwem mediów, wynika między innymi stąd, że media masowe pełnią nader
wygodną dla społeczeństwa rolę: upraszczają złożoność (kompleksowość)
rzeczywistości. Za ich sprawą relacje czasowe i przestrzenne ulegają zredukowaniu.W związku z tym Berghaus (2004: 176) używa określenia „rzeczywistość dająca alibi”.
Poszczególni obserwatorzy mogą oczywiście podawać w wątpliwość informacje przekazywane przez media masowe. Jednak weryfikują je zazwyczaj
za pomocą informacji zaczerpniętych również z mediów (np. inna gazeta, inny
program albo inny nadawca). Tym samym media kierują naszym sposobem
postrzegania społeczeństwa.
W tym kontekście Donsbach (2010: 55) mówi o wzmocnieniu władzy
mediów, o „mediatyzacji” oznaczającej proces przesuwania się środka ciężkości władzy na korzyść mediów, kosztem sfery polityki i ekonomii. Inne
cząstkowe systemy społeczne dostosowały się do reguł gry narzucanych przez
media. I tak na przykład dobra prezencja telewizyjna decyduje o wyborze
pracowników telewizji, imprezy organizuje się wedle kryteriów medialności,
a wiarygodność kredytowa przedsiębiorstw zależy od przekazu mediów na temat danej firmy: „Sposób przedstawienia w mediach instytucji, projektów,
programów i osób [decyduje] o ich renomie, a tym samym niekiedy nawet
o ich losie” (idem).

3.3.

Reprezentacje i wizerunki medialne

Reprezentacje medialne stanowią pewnego rodzaju wybiórcze modele postrzegania rzeczywistości, które stanowią wynik interakcji pomiędzy
nadawcami i odbiorcami treści medialnych. Uznaje się je za interpretacje
umożliwiające wspólne i podzielane przez uczestników procesu komunikowania rozumienie znaczenia informacji, opinii i obrazów przedstawianych
w sferze publicznej (por. Szymańska, Hess 2014: 14). Media w specyficzny
sposób weryfikują, zatwierdzają i pomagają w standaryzacji doświadczeń
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zbiorowości społecznych, przyczyniają się do reprodukcji i ustalania porządku
społecznego. Podążając dalej tym tropem, media posiadają władzę symboliczną, a więc umiejętność konstruowania i utrwalania podstawowych kodów
kultury, postaw, założeń i przekonań, które są zazwyczaj wspólne dla dziennikarzy, odbiorców mediów oraz aktorów wydarzeń medialnych. Co więcej,
środki przekazu rozpowszechniają przyjęte w danej kulturze wyobrażenia,
obrazy, jak również stereotypy (por. Medien… 2006: 330).
Rysunek 1. Schemat przyporządkowania różnych form konstrukcji rzeczywistości

UPRZEDZENIA

STEREOTYP

wysoki poziom ideologii
sztywny pogląd




WIZERUNEK

niski poziom ideologii
pogląd podlegający zmianie

Źródło: Schwan 2011: 100

Pojęcia stereotypu nie należy utożsamiać z pejoratywnie nacechowanym
pojęciem uprzedzenia, stanowi on bowiem swoisty etap pośredni (por. rys. 1)
pomiędzy mocno nacechowanymi uprzedzeniami a w pełni wartościowym
poznawczo wizerunkiem (Schwan 2011: 94-103; Maletzke 1996: 108-112).
Stereotypy to swoisty skutek uboczny procesu poznawczego, który w pewnym zakresie posługuje się uproszczonym schematem myślenia o bliżej nieznanych zjawiskach. Pozostaje on w tym ujęciu aktualny i przydatny dopóty,
dopóki nie zostanie zastąpiony przez schemat bardziej złożony i zróżnicowany
w swej treści, czyli wizerunek. Człowiek w swoim widzeniu świata może się
posługiwać wizerunkami wraz ze zwiększającym się zakresem zdobywanych
kompetencji i wiedzy.
Media masowe, a konkretnie ich przekaz, są najważniejszym generatorem stereotypów i wizerunków (Schwan 2011: 103). „Tylko to, co zaistniało
w mediach, można przyjąć jako powszechnie znane. Media masowe odgrywają w ten sposób centralną rolę w procesie kształtowania wizerunków.
Przyczyniają się bowiem nie tylko do rozpowszechniania wiedzy i opinii na ich
temat, ale też stwarzają wrażenie, że potencjalnie wszyscy odbiorcy stykają się
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z tymi samymi treściami, dzięki czemu mogą sobie wyrobić to samo pojęcie
o danym obiekcie” (Brickwedde 2007: 171). Poprzez swój zasięg oraz pełnioną
funkcję multiplikatora – dzielenie treści z wieloma innymi – media konstruują
i przekazują wizerunki.

3.4.

Wpływ mediów na wizerunek
przedsiębiorczości

W odniesieniu do tematu Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce
i Niemczech powiązanie mediów z budowaniem obrazu rzeczywistości nabiera szczególnego znaczenia. Wizerunek przedsiębiorczości stanowi bowiem
czynnik, który współkształtuje nastawienie do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz wpływa na to, czy założenie firmy i kierowanie nią przez
kobietę/mężczyznę społeczeństwo postrzega jako coś realistycznego, rokującego sukces, wartego starań. Tym samym wizerunek – choć jest on wielkością
na wskroś fikcyjną – niesie ze sobą poważne rzeczywiste konsekwencje, przejawiające się np. w chęci założenia własnej firmy albo liczbie kobiet i mężczyzn
podejmujących działalność gospodarczą.
Z aktualnych badań różnic pomiędzy chęcią założenia własnej firmy przez
kobiety i przez mężczyzn w Polsce i Niemczech (por. Kruse i in. 2014) wynika, że jedną z przyczyn dysproporcji płciowych w zakresie rozpoczynania
działalności gospodarczej jest odczucie mówiące o gorszym traktowaniu
biznesmenek w porównaniu do biznesmenów. Przedsiębiorczynie z Polski
i Niemiec, które ankietowano w ramach międzynarodowego projektu, wskazują (w obu krajach!) na silnie zakorzenione tradycyjne role płciowe. Utrudniają
one przedsiębiorczość kobiet, ponieważ postrzega się ją jako odstępstwo
od typowego idealnego obrazu przedsiębiorcy (por. podobne wyniki u Haber,
Richter 2010).
Znajduje to potwierdzenie w innych badaniach (por. np. Kay 2005;
Kollmann i in. 2015; Walter i Block 2015; Werner i in. 2005; Welter 2006).
Powody podjęcia decyzji o założeniu działalności gospodarczej nie są wyłącznie racjonalne. I tak choćby brak identyfikacji jako przedsiębiorca/przedsiębiorczyni albo obawa przed niepowodzeniem może wpłynąć negatywnie
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na chęć założenia firmy. Z badań wynikło również, że w miejscach o pozytywnym wizerunku przedsiębiorczości edukacja jej poświęcona w większym
stopniu przyczynia się do tego rodzaju aktywizacji zawodowej.
Teza, że analiza przekazywanego przez media obrazu przedsiębiorczości
pozwoli lepiej zrozumieć przedsiębiorcze zaangażowanie, aktywność lub pasywność, opiera się na dwóch omówionych założeniach. Po pierwsze, wizerunki oraz stereotypy ról płciowych jako składniki kulturowego oddziaływania
współdecydują o wizerunku przedsiębiorczości, a co za tym idzie o przedsiębiorczym zaangażowaniu. Po drugie zaś, w nowoczesnych społeczeństwach
to media jako agenci socjalizacji znacząco wpływają na to kulturowe oddziaływanie, kształtując nasze wyobrażenia o świecie i dając nam o nim pojęcie
(por. też Lünenborg 2005; Stephan i in. 2005).

3.5.

Selekcja tematów i atrybucje medialne

Sposób przedstawiania, a następnie przebieg zainteresowania tematem
nigdy nie wywodzi się wyłącznie z rzeczywistych okoliczności, obiektywnych faktów i rozwoju sytuacji, ale zależy od wielu czynników (por. Schulz
2006: 115-116). Media kształtują u odbiorców sposób widzenia rzeczywistości
poprzez dobór, formę i treść przekazywanych informacji. Kwestia, dlaczego
niektóre ze zjawisk społecznych stają się przedmiotem uwagi i zostają podjęte
jako tematy, a inne nie, stała się inspiracją wielu hipotez. Funkcja tzw. agendy została po raz pierwszy sformułowana przez Waltera Lippmanna, który
twierdził, że publiczność reaguje na obrazy istniejące w głowach odbiorców,
a nie na rzeczywiste wydarzenia rozgrywające się w jej otoczeniu (Lippmann
1922; zob. też Dobek-Ostrowska 2008). Paul Lazarsfeld, który wprowadził
pojęcie agendy setting, definiował ją jako zdolność mediów do konstruowania
listy najważniejszych wydarzeń. Przedstawiona w 1972 roku przez Maxwella
McCombsa i Donalda Shawa hipoteza agenda setting opierała się na złożeniach, że środki przekazu w istotny sposób wpływają na formowanie opinii
publicznej, ukierunkowując uwagę odbiorców na jedne wydarzenia, a inne
ignorując (Dobek-Ostrowska 2008).
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Kryteria selekcji hamują jednocześnie równomierny rozkład informacji
i powodują systematyczne zniekształcanie „prawdziwego” charakteru wydarzeń. Co więcej, reguły i kody stanowiące o wartości informacyjnej tematu
zmieniają się pod wpływem ewolucji mediów i przeobrażeń dokonujących
się w obrębie systemów społecznych i politycznych, w których one funkcjonują. Tony Harcup i Deirdre O’Neil zwrócili uwagę na rozwój czynników
atrakcyjności medialnej informacji, których nie obejmują koncepcje stworzone w XX wieku (por. Harcup, O’Neil 2001: 261-280). Badacze wymienili
następujące czynniki zwiększające szansę informacji na medialną ekspozycję:
1. związek z elitami,
2. celebrity (znana osobistość),
3. element rozrywki,
4. element zaskoczenia,
5. złe wiadomości,
6. dobre wiadomości,
7. skala wydarzenia (zasięg skutków),
8. istotność (dla odbiorców),
9. kontynuacja (sprawy, które już wcześniej były obecne w przekazie
mediów),
10. agenda własna (obszar zainteresowań danego medium)13. 
Od stosowanych przez media kryteriów selekcji w doborze publikowanych
treści i sposobu prezentowania przez nie poszczególnych wydarzeń i obiektów
zależy postrzeganie zjawisk społecznych przez opinię publiczną oraz to, czy
w ogóle jakieś kwestie ona dojrzy. Zależność ta wynika m.in. z natłoku informacji i wydarzeń, którym media nie są w stanie poświęcić tyle samo uwagi
i czasu, co zmusza je do dokonywania selekcji. Media mają więc wpływ na to,
które tematy stają się przedmiotem publicznego zainteresowania oraz jakie
znaczenie zostanie przypisane każdemu z nich (Pfetsch, Perc 2004: 38 i nast.).
Teoretycznym założeniem przyjętym w niniejszej pracy, dającym podstawę do analizy rzeczywistości przekazywanej przez media, jest Agenda Setting
Second Level (por. McCombs, Shaw 1972; McCombs 2006, zamiast innych
Kunczik, Zipfel 2005). Na jej podstawie przyjmuje się, że:
13 Omówienie koncepcji dotyczących selekcji informacji z perspektywy współczesnych

zjawisk i czynników wpływających na widzialność medialną przedstawia Piontek
(2011: 77-97).
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• za pomocą zestawu tematów media przekazują obiorcom wrażenia
na temat społecznego znaczenia tematów i grup;
• za pomocą atrybucji media dostarczają ocen, skryptów ról płciowych
i oferty identyfikacyjnej.
Opierając się na tym założeniu, można poszukać odpowiedzi na sformułowane w projekcie pytania badawcze:
• W jaki sposób niemieckie i polskie media przedstawiają przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w obu tych krajach?
• W jakim stopniu przedstawia się przedsiębiorczość jako zjawisko istotne pod względem społecznym i gospodarczym?
• Czy pokazuje się raczej szanse, czy ryzyko przedsiębiorczości, pozytywne czy negatywne przykłady?
• Jakimi cechami odznaczają się w mediach przedsiębiorstwa, które osiągnęły sukces, a jakimi te, które poniosły porażkę (prowadzone przez
kobiety/mężczyzn, branża, wielkość…)?
• Jaki przekazuje się wizerunek przedsiębiorców/przedsiębiorczyń (pracowitość, wytrwałość, asertywność, chęć sprawowania władzy…)?
• Jak kształtuje się wizerunek, który jest wielkością zmienną (por.
Brickwedde 2007), wraz z upływem czasu na tle społecznych, politycznych i gospodarczych tendencji rozwojowych?
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Międzynarodowe badania porównawcze stanowią duże wyzwanie dla
badaczy. Zespoły eksperckie, składające się z przedstawicieli różnych państw,
najczęściej napotykają na problemy związane z niejednolitością tradycji i doświadczeń badawczych oraz różnych uwarunkowań wyjściowych, występujących w krajach, które uczestniczą w realizacji projektów. Bardzo istotnym
problemem jest często nie w pełni jednolite rozumienie samych pojęć, które
wyznaczają obszar zainteresowań międzynarodowych zespołów naukowych.
Kluczowym założeniem raportowanego projektu było sprawdzenie, w jakim
stopniu różne – polityczne, ekonomiczne i społeczne – uwarunkowania oraz
odmienna tradycja przedsiębiorczości, występujące w Polsce i w Niemczech,
znajdują odbicie w medialnych reprezentacjach przedsiębiorców w obu tych
krajach.
Przekaz mediów można badać poprzez ilościową i jakościową analizę
zawartości i analizę dyskursu. Metody te są właściwie jedynymi narzędziami opisu zawartości periodycznych kanałów masowych. Analiza zawartości
jest przy tym szczególnie przydatna do badania jawnej treści przekazu i jego
wymiernych składników. Na jej podstawie formułuje się przede wszystkim
wnioski na temat dominujących cech przekazu mediów. Pod warunkiem
wystarczająco obszernego materiału badawczego można także stwierdzić rozbieżności między rzeczywistością medialną a światem realnym. Za pomocą
analizy zawartości ujawnia się obraz świadomie bądź podświadomie ukształtowany przez nadawcę, a zrekonstruowany faktycznie lub potencjalnie przez
odbiorców, zgodnie lub niezgodnie z intencją nadawcy (Pisarek 2007: 62).
W komunikowaniu masowym indywidualne preferencje poszczególnych twórców podporządkowane są systemowi wartości, norm i przekonań
kulturowych społeczeństwa, do którego należą. Suma tych subiektywnych,
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uproszczonych przekazów tworzy strumień informacji masowej, który dla
odbiorcy staje się odbiciem rzeczywistości (Hess 2013: 145).
Analiza zawartości jako empiryczna metoda badań nad mediami pozwala sformułować wnioski dzięki podziałowi treści medialnych na policzalne
jednostki. Jednostki te poddaje się systematycznej i intersubiektywnie zrozumiałej ocenie według kryteriów formalnych, np. długości artykułu, informacji
o miejscu i czasie wydania, a także kryteriów treściowych, np. tematycznego
punktu ciężkości i wartościowania (por. Früh 2011). Analiza zawartości służy
więc przede wszystkim gromadzeniu, opisowi i opracowywaniu danych (por.
Pisarek (red.) 2006: 6).

4.1.

Założenia i hipotezy badawcze

Na podstawie analizy zawartości w niniejszym projekcie starano się ustalić
następujące kwestie:
• W jaki sposób w latach 2004-2013 kształtował się przekazywany przez
media wizerunek przedsiębiorczości, przedsiębiorcy i przedsiębiorczyni
na tle procesu integracji europejskiej?
• Jakie były podobieństwa i różnice w sposobie prezentacji mężczyzn
i kobiet w rolach przedsiębiorców w przekazie polskich i niemieckich
mediów w tym okresie?
• Czy w badanym okresie można było zaobserwować tendencje do upodabniania się lub polaryzacji wizerunków przedsiębiorców i przedsiębiorczyń przekazywanych przez polskie i niemieckie media?
Analiza porównawcza prowadzona była na dwóch płaszczyznach:
• zestawiono ze sobą medialne wizerunki przedsiębiorców i przedsiębiorczyń w obydwu krajach (szczególną uwagę poświęcono identyfikacji cech, które świadczyły o upodabnianiu się lub polaryzacji tych
wizerunków na przestrzeni lat);
• zestawiono ze sobą poszczególne cechy, transkrypty ról płciowych
i wzorce identyfikacyjne medialnych wizerunków przedsiębiorców
i przedsiębiorczyń w obydwu krajach.
Analizie zawartości poddano następujące aspekty treściowe:
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• Uwagę mediów – jak często prezentowano przedsiębiorców i przedsiębiorczynie w polskich i niemieckich dziennikach?
• Analizę tematów – które tematy i wydarzenia znajdowały się w centrum
zainteresowania mediów? W jakich kontekstach tematycznych pisano
o przedsiębiorcach i przedsiębiorczyniach? Które branże, przedsiębiorstwa, uwzględniając wielkość i typ, cieszyły się szczególną uwagą
mediów?
• Nacechowanie przekazu – jaki był klimat przekazu mediów (pozytywny, neutralny, ambiwalentny, negatywny) na temat przedsiębiorców i przedsiębiorczyń? Jakie cechy przypisywano przedsiębiorcom
i przedsiębiorczyniom? Czy przekazy medialne utrwalały istniejące
stereotypy, a jeśli tak, to jakie?
• Wartości i cechy – jakie wartości i cechy przypisywano przedsiębiorcom
i przedsiębiorczyniom w przekazach medialnych?
Na podstawie analizy materiałów zastanych oraz wtórnej analizy wyników
badań opinii publicznej, dotyczących warunków funkcjonowania przedsiębiorczości i wizerunków istniejących w świadomości społeczeństw w obu
krajach, postawiono następujące hipotezy badawcze:
H1:

Zakres informowania o przedsiębiorczości jest w Niemczech i Polsce
zależny od wielkości firmy: im większe przedsiębiorstwo, tym większe
zainteresowanie mediów.

H2:

Polskie media oceniają przedsiębiorczość w sposób mniej pozytywny
niż media niemieckie.

H3:

Niemieckie media używają mocno spersonalizowanej formy do opisu
przedsiębiorczości, traktują indywidualnych przedsiębiorców jako
centrum firmy.

H4:

Typowe atrybuty używane w Niemczech do opisywania przedsiębiorczości to: innowacyjny, dynamiczny lub aktywny, gotowy do podjęcia
ryzyka, nastawiony na zysk i racjonalny. Przedsiębiorcy są opisywani
jako siła napędowa gospodarki, jej kluczowi gracze.
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H5:

Typowe atrybuty i cechy, jakimi polskie media opisują przedsiębiorców,
nie są spójne. Z jednej strony przedsiębiorcy są prezentowani jako zaradni, kreatywni innowatorzy, dzięki którym rozwija się gospodarka.
Z drugiej pokazuje się ich jako osoby sprytne, które swoją zaradność
wykorzystują w prowadzeniu biznesu poprzez wyszukiwanie luk prawnych, uchylanie się od płacenia podatków i nawiązywanie kontaktów
w sferach politycznych. Przedsiębiorcy są skandalizowani w mediach.

H6:

W zależności od płci przedsiębiorcy, informacje w mediach różnią się
w odniesieniu do takich aspektów, jak wielkość firmy i branża, ocena
przedsiębiorczości i prezentowany wizerunek.

H7:

Media koncentrują uwagę na przedsiębiorcach-mężczyznach.

H8:

Przedsiębiorczość kobiet jest prezentowana jako fenomen. Jej wyjątkowość wynika z faktu, że kobieta samodzielnie i z sukcesem prowadzi
firmę.

H9:

Informacje dotyczące przedsiębiorczości są w niemieckich i polskich
mediach nacechowane wartościująco.

H10: Sposób przedstawiania przedsiębiorczości przez dziennikarzy i dziennikarki różni się od siebie.
H11: Różnice w sposobie przedstawiania przedsiębiorczości w niemieckich
i polskich mediach zmniejszają się wraz z upływem czasu.

4.2.

Wyzwania metodologiczne

Aby procedury międzynarodowych badań porównawczych i ich wyniki
były intersubiektywnie zrozumiałe, musi zostać spełnionych kilka podstawowych warunków. Kluczowe założenie dotyczące międzynarodowych badań
porównawczych sformułowała Thomaß (2012: 28):

Dobór próby badawczej

73

„W opisie zjawisk i wydarzeń w danym (innym) kraju należy wystrzegać
się własnego etnocentryzmu. Innymi słowy, nie wolno sobie pozwolić na to,
by przyswojone w rodzimej kulturze kryteria uniemożliwiły poznanie innych
uwarunkowań”.
W uporaniu się z tym wyzwaniem w raportowanym projekcie pomogły
interkulturowość i interdyscyplinarność zespołu badawczego. Nie tylko kierownictwo naukowe projektu, ale także zespół kodujący tworzyli badacze
polscy i niemieccy. Pozwoliło to zapobiec jednostronnemu kategoryzowaniu
zaobserwowanych zjawisk medialnych.
Interkulturowość zespołu okazała się nieoceniona także w radzeniu sobie
z kolejnym wyzwaniem analiz porównawczych, wyróżnianym przez Thomaß,
tzw. wykrywaniem ekwiwalentów funkcjonalnych (2012: 32). W niniejszym
projekcie problem ten dotyczył – na poziomie opisowym – operacjonalizacji
odmiennie rozumianych w Polsce i Niemczech pojęć, różnic w kompetencjach instytucji zajmujących się podobnymi sprawami czy odmiennych zasad
funkcjonowania systemów medialnych. Na poziomie profilowania badań empirycznych interkulturowe kompetencje zespołu okazały się niezwykle ważne
przy doborze próby (należało wybrać takie media, które były porównywalne
w całym okresie badawczym) oraz przy definiowaniu słów kluczowych (należało zdefiniować hasła będące kryterium doboru jednostek badawczych
– artykułów; hasła te miały być w tłumaczeniu pojęciowymi ekwiwalentami).

4.3.

Dobór próby badawczej

Wizerunek nie powstaje w krótkim czasie, lecz jest wynikiem pewnego
procesu (por. Brickwedde 2007; Winiarska 2005). Transformacja, z którą
Polska zmagała się w ostatnich latach, obejmowała zmiany nie tylko w sektorze gospodarczym, ale też w przestrzeni społecznej i kulturowej. Aby móc
nakreślić rozwój wizerunku przedsiębiorcy i przedsiębiorczyni w Niemczech
i w Polsce pod wpływem procesów europejskich, zdecydowano się na ujęcie
dynamiczne (zamiast statycznego). Analizą objęto okres od 1 stycznia 2004
do 31 grudnia 2013 roku, który pokrywa się z pierwszymi 10 latami członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
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Wizerunek medialny przedsiębiorczości jako zjawisko ogólnokrajowe można zaobserwować w ponadregionalnych, kluczowych mediach w Niemczech
i Polsce. Pomimo silnej konkurencji mediów online dzienniki cieszą się –
w porównaniu z innymi mediami – wysokim zaufaniem i tym samym istotnie
przyczyniają się do tworzenia agendy tematycznej, a także mają zdolności
kształtowania, utrwalania lub zmiany wizerunków przedsiębiorców14.
Wykres 2. Zaufanie do mediów
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Źródło: Badanie zaufania do mediów [BR-Studie]. 2016. Baza danych: 1 000
wywiadów telefonicznych przeprowadzonych przez TMS Emnid

Istotnym kryterium włączenia do próby badawczej, oprócz ponadregionalnego charakteru i prestiżu mediów, było posiadanie przez nie obszernego
działu ekonomicznego oraz szeroki, w porównaniu z innymi mediami w danym kraju, zasięg. Mając te względy na uwadze, do analizy wybrano „Die Welt”
i „Süddeutsche Zeitung”, natomiast jeśli chodzi o Polskę – „Gazetę Wyborczą”
i „Rzeczpospolitą”.
„Süddeutsche Zeitung” (SZ) to ukazujący się od 1945 roku dziennik ponadregionalny, którego główna redakcja mieści się w Monachium (por. też
dalej swmh.de). Jego wydawcą jest monachijski Süddeutscher Verlag (właściciel: Südwestdeutsche Messeholding z 81,25% udziałów oraz Münchener
Verlegerfamilie Friedmann – 18,75%). SZ wychodzi w około 365 tys. egzemplarzy (4. kwartał 2014 r., IVW), codziennie dociera do 1,1 mln czytelników
14 Ostatecznie decyzja o tym, by analizować media drukowane, poparta została wzglę-

dami pragmatycznymi, ponieważ w mediach polskich dostęp do źródeł online jest
po części ograniczony.
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i tym samym zalicza się do głównych gazet niemieckich. Dziennik posiada
następujące działy: polityka, gospodarka, felieton, panorama, media, sport
oraz nauka i według własnej charakterystyki hołduje pluralizmowi poglądów,
polityce partyjnej, różnym światopoglądom i niezależności (por. SZ 2017).
Dziennik ponadregionalny „Die Welt” ukazuje się od1946 roku i również
zalicza się go do najważniejszych mediów w Niemczech. Jego wydawcą jest
Axel Springer SE, a siedziba głównej redakcji znajduje się w Berlinie. Sprzedaż
gazety utrzymuje się na poziomie 180 tys. egzemplarzy dziennie. Jeśli chodzi
o takie tematy, jak polityka, gospodarka, finanse, wiedza, kultura, podróże,
nieruchomości, czas wolny i sport, oferuje ona – jak sama podaje – informacje na temat tła wydarzeń i umożliwia czytelnikowi zorientowanie się. Sama
opisuje się jako reprezentującą wyraziste opinie i dostarczającą odbiorcom
inteligentnych, przejrzystych i zrozumiałych artykułów („Die Welt” 2017).
„Gazeta Wyborcza” jest dziennikiem społeczno-politycznym wydawanym od 8 maja 1989 roku przez Agorę SA. Dziennik ten uznaje się za jeden
z najważniejszych tytułów powstałych w wyniku transformacji ustrojowej.
Dziennik na początku był organem prasowym organizacji Solidarność i miał
być wydawany do 4 czerwca 1989 roku, czyli pierwszych po wojnie w części
wolnych wyborów parlamentarnych. Jednak później kontynuował działalność
jako niezależne medium. Sam dziennik określa się jako „ważna płaszczyzna
debaty publicznej” i nie stroni od zaangażowania społecznego (por. GW 2017).
„Gazeta Wyborcza” dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to zbiór felietonów autorstwa osób związanych z redakcją pisma, znajdujący się na drugiej stronie
gazety. Wśród kolejnych sekcji pojawiają się wiadomości z Polski i z zagranicy, reportaże poświęcone sprawom społecznym, opinie, artykuły dotyczące
kultury, nauki oraz sportu. Dziennik zajmuje czołowe miejsca pod względem
sprzedaży – ze sprzedażą ogółem wynoszącą w 2014 roku ponad 160 tys. egzemplarzy (Spada sprzedaż dzienników 2015). Według raportów Instytutu
Monitorowania Mediów „Gazeta Wyborcza” jest również jednym z najczęściej
cytowanych polskich mediów (IMM 2015).
Dziennik „Rzeczpospolita” po raz pierwszy ukazał się w 1920 roku. Ma on
charakter społeczno-polityczny i ekonomiczno-prawny. To jedyny w Polsce
dziennik konserwatywno-liberalny (por. RP 2017). Wydawcą jest Gremi
Media SA (dawniej Presspublika). Gazeta dzieli się na cztery główne części:
ogólnoinformacyjną (w której można znaleźć informacje na temat aktualnych
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wydarzeń politycznych z kraju i ze świata, jak również komentarze i opinie
ekspertów), prawną (koncentrującą się na zmianach w przepisach i ustawodawstwie oraz analizach prawnych), gospodarczą (dostarczającą informacji
i analiz dotyczących rynków, przedsiębiorstw, finansów, a także aktualnych
notowań giełdowych) oraz regionalną (prezentującą ważne dla lokalnych
społeczności wiadomości z poszczególnych części Polski). „Rzeczpospolita”
oferuje wiele dodatków tematycznych (np. „Dobra Firma”, „Nieruchomości”,
„Moje Pieniądze”) oraz dodatki specjalistyczne (jak „Rzecz o Prawie”, „Prawo
w Biznesie” i in.). Odbiorcą dziennika są głównie kadry zarządzające oraz specjaliści. W 2007 roku zmieniono format gazety z klasycznego formatu broadsheet na bardziej nowoczesny, kompaktowy. W 2014 roku jej sprzedaż wynosiła 55 tys. egzemplarzy (Spada sprzedaż dzienników 2015). „Rzeczpospolita”
została uznana za najbardziej opiniotwórcze medium dekady (2004-2013)
(IMM 2014).
Materiał badawczy został dobrany na podstawie próby interwałowej.
Wyłoniono tydzień konstruowany (TK) dla każdego z badanych dzienników.
Dobór próby zaczęto od poniedziałkowego wydania gazet w pierwszym tygodniu kalendarzowym 2004 roku. Następne dni dobierano w rytmie dwutygodniowym, z okresu kolejnych dziesięciu lat, aż do ostatniego tygodnia
grudnia 2013 roku. Dzienniki wychodzące w jednym państwie dobierano
naprzemiennie (np. TK1: poniedziałkowe wydanie „Die Welt”, TK3: wtorkowe wydanie „SZ”, TK5, środowe wydanie „Die Welt” itd.). Jeśli któryś dzień
był świąteczny i nie ukazywały się gazety, do próby kwalifikowano następny
dzień roboczy. Nie analizowano dodatków do dzienników. Kodowano sam tzw.
„trzon” gazety, czyli wszystkie działy tematyczne ukazujące się w dziennikach
regularnie od poniedziałku do piątku.
W celu wyselekcjonowania z całego materiału badawczego artykułów, które
odnosiły się bezpośrednio do analizowanej problematyki, zestawiono słowa
klucze w języku polskim i niemieckim.
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Tabela 4. Słowa klucze pozwalające na wyselekcjonowanie artykułów do badań
NIEMCY

POLSKA

Unternehmertum

przedsiębiorczość

Unternehmer/Unternehmerin

przedsiębiorca/przedsiębiorczyni

Selbstständige/Selbständiger

przedsiębiorca

Entrepreneur/Entrepreneurin

biznesmen/bizneswomen

Eigentümer/Eigentümerin

właściciel/właścicielka

Inhaber/Inhaberin

właściciel/właścicielka

Gründer/Gründerin

-

Źródło: zestawienie własne

Artykuły zidentyfikowane w procesie zautomatyzowanego wyszukiwania
haseł w archiwach mediów, poddano manualnie selekcji i odrzucono te, które
nie wiązały się z tematem projektu (np. „właścicielka ogrodu…”).
Ostatecznie, na podstawie trzech kryteriów doboru próby (przedziału
czasowego, typu mediów, słów kluczy) oraz wykorzystując metodę konstruowanych tygodni dla każdego z badanych dzienników do selekcji całego
materiału badawczego, wybrano do badań reprezentatywną próbę (n=1815)
jednostek wypowiedzi prasowej.

4.4.

Narzędzie badawcze

Klucz kategoryzacyjny jako narzędzie służące zbieraniu danych pozwala
zoperacjonalizować i sformułować pytania oraz perspektywy, pod kątem
których analizowane są treści medialne. Umożliwia on zatem przekształcenie
sformułowanego w hipotezach celu badawczego na konkretne pytania. W kluczu kategoryzacyjnym wyszczególniono wszystkie etapy zbierania danych,
natomiast pytaniom badawczym nadano postać zmiennych. Zawiera on również listę i opis wszystkich zmiennych wraz z ich przejawami, a także reguły
i instrukcje kodowania dla osób przeprowadzających analizę zawartości treści.
Opracowanie funkcjonalnego, jednoznacznego klucza kategoryzacyjnego miało zasadnicze znaczenie dla powodzenia raportowanego projektu.
Narzędzie badawcze przygotowywano w trzech etapach, na które złożyło
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się: 1. stworzenie kwestionariusza oraz aplikacji internetowej dla koderów, 2.
badania pilotażowe prowadzone jednocześnie w zespołach polskim i niemieckim, 3. szkolenie koderów. Zobiektywizowana procedura pozwoliła uzyskać
porównywalne wyniki (klucz kategoryzacyjny został zamieszczony w aneksie).
Za jednostkę badawczą uznano poszczególne artykuły w gazetach. Reklamy,
ogłoszenia, program radiowy i telewizyjny oraz prognozę pogody wykluczono jako nierelewantne. Ze względów technicznych w badanym materiale nie
uwzględniano zdjęć, infografik i tabel. Oprócz zmiennych formalnych (tj. państwo, osoba kodująca, tytuł gazety, data, autor, płeć autora, obszerność artykułu, gatunek dziennikarski) sedno analizy stanowiły zmienne treściowe. Za ich
pomocą badano następujące aspekty przekazu na temat przedsiębiorczości:
• tematyczny punkt ciężkości artykułów (np. zatrudnienie, gospodarka,
polityka, produkty i usługi, filozofia przedsiębiorstwa lub przedsiębiorczości);
• waga tematu (przedsiębiorczość jako główny lub poboczny wątek tematyczny artykułu);
• terytorialny kontekst przedstawienia (tzn. czy treść artykuł związana
jest z krajem autora lub autorki, czy z innym krajem; czy ma ona charakter międzynarodowy, czy raczej regionalny);
• poziom prezentacji (czy przedsiębiorczość przedstawiana jest na poziomie makro – jako temat społeczny, gospodarczy, polityczny, na poziomie mezo – temat związany z wewnętrznym funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa lub relacji między przedsiębiorstwami bądź organizacjami, czy też na poziomie mikro, kiedy akcent kładziono na osobę
prowadzącą przedsiębiorstwo);
• nacechowanie przekazu na temat przedsiębiorców (czy jest ono pozytywne, negatywne, neutralne czy ambiwalentne. Istotne było też, który
aktor występujący w artykule odpowiada za wywołanie tego wrażenia).
Aby zidentyfikować wizerunek przedsiębiorców i przedsiębiorczyń w przekazach medialnych, szukano odpowiedzi na następujące pytania:
• Czy w artykule wymieniono konkretnego przedsiębiorcę/przedsiębiorczynię?
• Czy znalazły się w nim informacje na temat jego/jej wieku, życia osobistego itd.?

Środki służące zapewnieniu jakości danych
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• Czy w odniesieniu do kariery danej osoby przedsiębiorczość przedstawiano raczej jako wyzwanie, czy też w formie szansy?
• Czy przedsiębiorczość kobiet opisywano jako fenomen, coś nietypowego lub wyjątkowego (w ujęciu zarówno pozytywnym, jak i negatywnym)?
Aby zidentyfikować wizerunek przedsiębiorstwaw przekazach medialnych,
analizowano następujące kwestie:
• nazwę przedsiębiorstwa i inne dane szczegółowe (np. nazwiska osób),
• dane ramowe na temat przedsiębiorstwa: branżę, wielkość przedsiębiorstwa, formę prawną, czas funkcjonowania na rynku.
W kluczu kategoryzacyjnym zawarto również pytania jakościowe, które
zakładały subiektywną opinię koderów. Chodziło o ustalenie, jakie były ogólne
ramy przedstawiania przedsiębiorczości (ramowanie, framing) w przekazach
medialnych w badanych krajach (Noelle-Neumann, Schulz, Wilke 1999: 554).
• Jaki obraz przedsiębiorców przekazują media, np. innowatorzy, tradycjonaliści, ludzie bez sukcesu, pasywni.
• Czy istnieją różnice pomiędzy oceną przedsiębiorczości ogólnie a oceną
konkretnej osoby w jednym artykule?
• W jakich ramach oceniających umieszczony jest temat przedsiębiorczości przez dziennikarzy? Czy chodzi np. o sukces lub niepowodzenie,
o regulacje czy skandale?

4.5.

Środki służące zapewnieniu jakości danych

Aby zapewnić wysoką jakość danych, opracowano kilkustopniową procedurę,
w ramach której podejmowano kolejno niżej przedstawione działania.
• Narzędzie badawcze poddano testowi wstępnemu (badania pilotażowe).
Kluczem kategoryzacyjnym przeanalizowano jeden artykuł z każdego roku
w jednym i w drugim kraju (n=20). Wyniki omówiono w trakcie spotkania
roboczego, klucz kategoryzacyjny zaś odpowiednio zmodyfikowano.
• Zespół kodujący składał się z osób pochodzących z Polski i Niemiec (po części posługujących się obydwoma językami). W ramach szkolenia koderów
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zapoznano z kluczem kategoryzacyjnym, przeprowadzono testy kodowania
krzyżowego.
• W trakcie kodowania monitorowano na bieżąco jego jakość. Na spotkaniach
roboczych, które odbywały się w regularnych odstępach czasu, zespoły kodujące dostawały informację zwrotną. Po zakończeniu kodowania przeprowadzono kontrolę danych w celu zapewniania jego obustronnej rzetelności.
Po pierwsze, losowo wybrano po jednym artykule z każdego roku i z każdego
medium (n=40 artykułów) i powtórnie go zakodowano. Po drugie, przeprowadzono kontrolę danych na zasadzie wymiany – osoba kodująca z Polski
ze znajomością niemieckiego skontrolowała 10 niemieckich artykułów, osoba
kodująca materiał niemiecki ze znajomością języka polskiego skontrolowała
10 zakodowanych materiałów polskich (n=20). Wyniki kodowania krzyżowego pokazały wysoki stopień zgodności zarówno wyników wewnętrznych
(kodowanych w grupie koderów polskich i grupie koderów niemieckich), jak
i w grupie międzynarodowej.
• Przed analizą baz danych poddano je czyszczeniu technicznemu, dzięki czemu
wyeliminowano błędy formalne.
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Rozdział 5
Przedsiębiorczość w mediach
– wyniki badań

5.1.

Opis próby badawczej

Niemiecka próba analizy składa się z 640 artykułów, które zostały opublikowane na przestrzeni lat 2004-2013. Podczas analizy nie zaobserwowano
wyraźnych nasileń lub spadków zainteresowania tematem (wykres 3).
Wykres 3. Częstotliwość doniesień medialnych w Niemczech (n=640)

W Polsce w ramach badań przeprowadzonych przez 10 koderów zidentyfikowano 1175 artykułów, w których pojawiło się co najmniej jedno z określonych słów kluczowych. W porównaniu z niemiecką próbą polska jest nie
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tylko większa, ale też nie tak równomiernie rozdzielona na dziesięcioletni
okres badania (wykres 4).
Wykres 4. Częstotliwości doniesień medialnych w Polsce (n=1171*)
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*cztery odpowiedzi własne koderów, niemożliwe do ujęcia statystycznego

Wyraźnie widać trend w niemieckich publikacjach, że doniesienia
o przedsiębiorczości pojawiają się częściej w gazecie ,,Süddeutsche Zeitung”
(SZ) niż w ,,Die Welt”. Różnicy nie można wytłumaczyć różną objętością
obu gazet (średnia objętość obu mediów: 37 stron). Wskazuje to na fakt,
że ,,Süddeutsche Zeitung” kładzie większy nacisk na tematykę gospodarczą
(wykres 5).
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Wykres 5. Porównanie częstotliwości ukazywania się tematu
przedsiębiorczości w ,,Süddeutsche Zeitung” i „Die Welt” (n=640)

60,2%
39,8%

Süddeutsche Zeitung
Die Welt

Również w Polsce występuje różnica w intensywności zainteresowania tematem w obu gazetach: 68,9% badanych artykułów pochodziło
z „Rzeczpospolitej”, 31,1% z „Gazety Wyborczej”, co pozwala wnioskować,
że ten pierwszy tytuł koncentruje się na kwestiach gospodarczych bardziej
niż drugi (wykres 6).
Wykres 6. Porównanie częstotliwości ukazywania się tematu przedsiębiorczości
w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej” (n=1175 artykułów)

68,9%

31,1%
Gazeta Wyborcza
Rzeczpospolita
W oparciu o tak określoną próbę badawczą przeprowadzono weryfikację
hipotez. Analizę wyników badania podzielono na trzy części. Pierwszą część
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poświęcono wizerunkowi przedsiębiorczości, przedsiębiorców i przedsiębiorczyń (hipotezy 1-8), druga część (hipotezy 9-10) dotyczy systemu mediów
w Polsce i w Niemczech, a trzecia (hipoteza 11) wiąże się ze zmianami sposobu
informowania o przedsiębiorczości na przestrzeni lat, a także analizuje wpływ
procesu europeizacji na medialny wizerunek przedsiębiorczości.

5.2.

Weryfikacja hipotez badawczych

WERYFIKACJA HIPOTEZY 1. 
Zakres informowania o przedsiębiorczości jest
w Niemczech i Polsce zależny od wielkości
firmy: im większe przedsiębiorstwo, tym
większe zainteresowanie mediów.
U podstaw tej hipotezy leży uzasadnione przekonanie, że wielkie przedsiębiorstwa stanowią istotną część krajobrazu gospodarczego państw, będąc także
ważnym graczem na rynku pracy. Są więc w naturalny sposób częściej obecne
w mediach niż małe i średnie przedsiębiorstwa, bardziej rozproszone i z racji
jednostkowego działania mające najczęściej mniejszy wpływ na gospodarkę.
Z punktu widzenia czytelnika nie bez znaczenia pozostaje także rozpoznawalność firm/marek, która wynika nie tylko z rozmiaru przedsiębiorstw, ale
również z ich wieloletniej działalności na rynku. Dlatego w analizie wzięto
pod uwagę wielkość i wiek przedsiębiorstwa.
Analiza niemieckich doniesień potwierdza hipotezę: w dwóch trzecich
artykułów (68,3%) pojawiają się konkretne przedsiębiorstwa. Około połowę
wszystkich doniesień (48,8%) poświęcono dużym firmom (ponad 250 pracowników, roczny zysk ponad 50 mln). Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
(MŚP) odgrywają podrzędną rolę (8,1%)15. Co interesujące, objętość publikacji
15 Zarówno w niemieckich, jak i w polskich doniesieniach prasowych brakowało da-

nych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa (trudno było stwierdzić, czy przekaz
dotyczy mikro-, małych czy średnich firm).
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(liczba znaków w artykule) nie zależy jednak od wielkości przedsiębiorstwa,
tzn. gdy tekst dotyczy sektora MŚP, ma taką samą objętość jak w przypadku
wielkich koncernów. Odnosi się to również do długich form dziennikarskich,
takich jak reportaże, które równie często przedstawiają przedsiębiorstwa
o zróżnicowanych rozmiarach (wykres 7).
Wykres 7. Reprezentacja różnej wielkości firm w niemieckich
doniesieniach prasowych (n=640*)
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* uwzględniano pierwsze przedsiębiorstwo wzmiankowane w artykule

Również w przypadku polskich mediów można potwierdzić hipotezę 1.
W 45,4% artykułów nie pojawia się konkretne przedsiębiorstwo. Tym samym odsetek doniesień, w których przedsiębiorczość traktuje się w sposób
abstrakcyjny, bez przywoływania nazwy konkretnej firmy, jest większy niż
w Niemczech. Natomiast jeśli chodzi już o bezpośrednie odniesienie do testowanej hipotezy 1, to 31,4% doniesień dotyczyło dużych firm, które zatrudniają
ponad 250 pracowników, podczas gdy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zostały wymienione zaledwie kilka razy, łącznie w 2,3% przypadków.
W 20,9% artykułów wielkość firmy nie wynikała ani z treści, ani z wiedzy
czytelnika (wykres 8).
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Wykres 8. Reprezentacja różnej wielkości firm w polskich
doniesieniach prasowych (n=1175*)
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Choć w niemieckich mediach doniesienia koncentrują się na dużych
przedsiębiorstwach, nie powoduje to, że mają one większe znaczenie w artykułach. Wręcz przeciwnie: w artykułach dotyczących dużych firm przedsiębiorczość jest częściej tematem pobocznym. Podejmując się próby wytłumaczenia
tego zjawiska, można zaryzykować stwierdzenie, że duże przedsiębiorstwa
działają często na rynku globalnym, dlatego na pierwszy plan wysuwają się
takie tematy, jak np. wyzwania międzykulturowe. Natomiast małe firmy muszą
się bardziej koncentrować na rynku lokalnym/regionalnym. To objawia się
np. ukazywaniem ducha przedsiębiorczości jako kluczowej cechy niezbędnej
do podejmowania działalności gospodarczej (wykres 9).
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Wykres 9. Firmy różnej wielkości jako temat główny i poboczny
niemieckich doniesień prasowych (n= 364*)
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W polskich mediach ta tendencja rysuje się jeszcze wyraźniej. Jeśli artykuł
dotyczy mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość
jest z reguły głównym tematem. Natomiast jeśli artykuł dotyczy dużej firmy,
w 80% przypadków przedsiębiorczość odgrywa rolę tematu pobocznego. Może
to wynikać z faktu, że nazwy firm były przywoływane nie tylko w artykułach
poświęconych gospodarce. Odsetek artykułów, w których przedsiębiorczość
traktowano wyłącznie jako temat poboczny, okazał się w przypadku „Gazety
Wyborczej” wyższy niż w „Rzeczpospolitej”, co bez wątpienia wynika z różnych
profili obu gazet. „Rzeczpospolita” koncentruje się na kwestiach gospodarczych i prawnych, podczas gdy na łamach „Gazety Wyborczej” zamieszcza się
również reportaże i teksty o tematyce społecznej (wykres 10).
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Wykres 10. Firmy różnej wielkości jako temat główny
i poboczny polskich doniesień prasowych (n= 395*)
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Natomiast jeśli chodzi o obecność danej firmy na rynku, to w niemieckich
mediach nacisk kładzie się na doniesienia o firmach o ustabilizowanej pozycji.
Startupy odgrywają podrzędną rolę (4%) (wykres 11).
Wykres 11. Częstotliwość niemieckich doniesień prasowych
na temat startupów i firm o ustabilizowanej pozycji (n=437*)
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Podobna tendencja dotyczy polskich doniesień prasowych. Firmy, które
działają na rynku dłużej niż trzy lata, pojawiają się w dwóch trzecich badanych
materiałów (70,8%), natomiast firmy o historii krótszej niż trzy lata w zaledwie 2,8% doniesień. W 26,4% przypadków na podstawie artykułu ani wiedzy
czytelnika nie udało się określić wieku firmy (wykres 12).
Wykres 12. Częstotliwość polskich doniesień prasowych na temat
startupów i firm o ustabilizowanej pozycji (n=641*)
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WERYFIKACJA HIPOTEZY 2. 
Polskie media oceniają przedsiębiorczość w sposób
mniej pozytywny niż media niemieckie.
Analiza nacechowania, w jakim niemieckie media piszą o przedsiębiorczości, wykazuje bardzo zrównoważony obraz: doniesienia pozytywne, neutralne i negatywne obejmują po ok. 25% artykułów. Odnotowano
duży odsetek tekstów ambiwalentnych (17,3%), które w równym stopniu
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przedstawiają zarówno zalety, jak i wady, szanse i ryzyka przedsiębiorczości.
Świadczy to o zróżnicowanym podejściu piszących do złożonej tematyki
przedsiębiorczości(wykres 13).
Lufthansa Cityline okazała duże zainteresowanie programem 728 i złożyła
wstępne zamówienie na 60 maszyn, firma przekształciła się w prawdziwą
maszynę rozwoju. By dotrzymać terminów – latem 2002 roku model 728 miał
już latać – nieustannie zatrudniano nowych ludzi. W kwietniu 2002 roku
firma Fairchild Dornier miała już 4600 pracowników. Było to ponad 2500
osób więcej niż w roku 1999. Zimą 2000 roku pojawiły się pierwsze problemy z płynnością finansową, które udało się pokonać dzięki nowemu
amerykańskiemu inwestorowi. To był początek końca. Ostatecznie długi
firmy wyniosły 3,3 miliarda euro (SZ, 17.2.2005).
Wykres 13. Nacechowanie niemieckich doniesień prasowych
poświęconych przedsiębiorczości (n=640)
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Należy również zwrócić uwagę na fakt, że doniesienia niemieckich mediów,
wybrane pod kątem wielkości przedstawianej firmy (a konkretnie poświęcone małym i średnim przedsiębiorstwom, n=52), tworzą dużo pozytywniejszy
obraz mniejszych przedsiębiorstw. Odsetek doniesień utrzymanych w pozytywnym tonie rośnie do 50%. Udział tych utrzymanych w negatywnym tonie
maleje do 15%. Tym samym obraz MŚP w mediach jest pozytywniejszy niż obraz dużych przedsiębiorstw. Warto również odnotować, że jeśli w artykule została wymieniona konkretna osoba przedsiębiorcy/przedsiębiorczyni (n=409),
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odsetek pozytywnych doniesień wzrasta z 29% do 36%. Spersonalizowane
doniesienia o przedsiębiorczości są zatem częściej pozytywne.
W polskich mediach większość badanych artykułów ma neutralny charakter (67,7%). Pośród tekstów o wyraźnej ocenie dominują (choć nieznacznie)
doniesienia zabarwione negatywnie (14,8%).
Jedna rzecz jest niemal identyczna jak w całej Europie – w Polsce brak anglosaskiej kultury przedsiębiorczości („Rzeczpospolita”, 18.04.2008).
Pozytywny kontekst stwierdzono w 10,8% przypadków. Rzadko (zaledwie
6,6%) artykuły prezentowały ambiwalentny charakter przedsiębiorczości
(wykres 14).
Wykres 14. Nacechowanie polskich doniesień prasowych
poświęconych przedsiębiorczości (n=1175 artykułów)
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Porównując wyniki analizy polskiej i niemieckiej, zauważono znaczne
różnice w ewaluacji. Z analizy jakościowej materiałów można wnioskować,
że przyczyna tak znacznego odsetka artykułów neutralnych w polskich mediach leży w ich skoncentrowaniu na regulacjach – czynniku neutralnym,
informacyjnym, raczej niewpływającym na charakter materiału.
Szczegółowa analiza, stanowiąca kolejny krok badania, obejmuje nie tylko ogólne wrażenie, jakie pozostawia artykuł, ale koncentruje się również
na zbadaniu oceny przedsiębiorcy, a więc z jakich elementów składa się jego/
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jej medialny wizerunek. W tym celu koderzy wyodrębnili określenia przedsiębiorców i przedsiębiorczyń w badanych artykułach. Ten szczegółowy sposób
analizy a) pokazuje, za pomocą jakich atrybutów konstruuje się pozytywny,
neutralny lub negatywny obraz przedsiębiorczości, oraz b) pozwala uwzględnić, że ogólnie negatywnie lub ambiwalentnie nacechowany artykuł może
zawierać pozytywne oceny przedsiębiorców/przedsiębiorczyń.
W niemieckich doniesieniach o przedsiębiorczości wizerunek przedsiębiorców/przedsiębiorczyń budowany jest z wykorzystaniem szczególnie pozytywnych cech: „skuteczni”, „innowacyjni” i „aktywni”.
Za klucz do sukcesu przedsiębiorca uważa permanentną, radykalną innowacyjność (SZ, 02.01.2004).
Jeśli przedsiębiorców lub przedsiębiorczynie określa się negatywnie, to najczęściej poprzez takie sformułowania, jak „skandaliści” (wykres 15).
Członkowie rady zakładowej i osoby odpowiedzialne za personel […] nie
zastanawiają się, jak mysie odchody czy mole spożywcze dostały się do piekarni. Nawet eksperci przyznają, że w pewnym stopniu jest to nieuniknione.
Zadają jednak pytanie, dlaczego osoby odpowiedzialne, w tym właściciel
większościowego pakietu akcji Klaus Ostendorf, nie podjęli wysiłku, by zlikwidować problemy i uchronić w ten sposób firmę przed skandalem i poważnymi konsekwencjami ekonomicznymi (SZ, 03.03.2012).
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Wykres 15. Elementy wizerunku przedsiębiorcy
w niemieckich doniesieniach prasowych (n=640*)
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* możliwe były wielokrotne odpowiedzi. Na wykresie uwzględniono elementy
wizerunku, które pojawiły się w badanym materiale ponad 30 razy

Również w polskiej analizie najczęściej wskazywane określenia przedsiębiorców i przedsiębiorczyń są pozytywne. Prezentowano ich jako aktywnych,
dynamicznych i odnoszących sukces. W dalszej kolejności stosowano wobec
nich określenie „zorientowani na zysk”, co koresponduje z również często
wybieraną w stosunku do nich etykietą „racjonalistów” (wykres 16).
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Wykres 16. Elementy wizerunku przedsiębiorcy
w polskich doniesieniach prasowych (n=1175)*
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wizerunku, które pojawiły się w badanym materiale ponad 30 razy

Dziennikarze poruszają problematykę przedsiębiorczości w rozmaitych
ramach tematycznych (framing), przez co przedsiębiorczość wiąże się z emocjami, np. dzięki skojarzeniom z sukcesem lub porażką, skandalami bądź
dobroczynnością.
Analiza medialnych reprezentacji przedsiębiorczości w Niemczech wykazała, że najczęściej opisywano strategię przedsiębiorczości (151 doniesień).
Podczas gdy w wielu ratuszach trwają rozważania, czy należy bliżej przyjrzeć
się geotermii‚ prywatni przedsiębiorcy już dawno podjęli działania i zapewnili sobie niezbędne „prawa do poszukiwań” (SZ, 03.01.2006).
Ponadto w niemieckich mediach pojawia się znaczna personalizacja
przedsiębiorczości: w centrum co szóstego artykułu próby znajduje się osoba
przedsiębiorcy/przedsiębiorczyni (108 doniesień).
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Wyjaśnienie wysokiego odsetka negatywnie nacechowanych doniesień
o przedsiębiorczości oferuje rama „skandalu” (89 doniesień). Również rama
„regulacji” (68 doniesień) wiąże się z negatywnym nacechowaniem. (wykres
17).
Decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wprawdzie nie zahamuje badań prowadzonych na uniwersytetach, powiedział we wtorek Jürgen
Hescheler z Uniwersytetu w Kolonii, który bada nowe możliwości leczenia
po zawale serca. Stanowi ona jednak zagrożenie dla wykorzystania wyników badań. Według dyrektora Instytutu Neurofizjologii kolońskiej Kliniki
Uniwersyteckiej, „wyrok jest istotny przede wszystkim dla firm z branży
biotechnologicznej”. Ekspert ds. praw patentowych Joachim Feldges z monachijskiej kancelarii Field Fisher Waterhouse potwierdza: „Wysokie koszty inwestycji zmniejszają skuteczność zachęt do opracowywania nowych
terapii” (SZ, 19.10.2011)
Wykres 17. Ramy przedstawiania przedsiębiorczości
w niemieckich doniesieniach prasowych (n=640)*
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Ramy przedstawiania przedsiębiorców i przedsiębiorczyń w polskich i niemieckich mediach znacząco się różnią. W Polsce przedsiębiorczość najczęściej
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przedstawia się w powiązaniu z regulacjami prawnymi i ekonomicznymi (360
doniesień).
Jeśli rachunek bankowy założył jeden z małżonków wyłącznie na swoje
imię, tylko on ma prawo do dysponowania środkami na tym rachunku.
Inaczej będzie tylko wówczas, gdy udzieli żonie czy mężowi stosownego
pełnomocnictwa. („Gazeta Wyborcza”, 3.01.2009).
Na tak wysoką reprezentację ramy regulacji bez wątpienia wpływ ma duża
liczba artykułów specjalistycznych, szczególnie w „Rzeczpospolitej”, dotyczących zmian podatkowych. Drugą ramą przedstawiania przedsiębiorczości
okazała się prezentacja strategii firm (197 publikacji), w tym planów rozwoju,
inwestycji etc. – najpopularniejsza w przypadku mediów niemieckich. Trzeci
kontekst tematyczny przedsiębiorczości w polskich mediach łączy się ze skandalem (niezgodność z prawem lub nadużycia – 152 doniesienia). Polscy przedsiębiorcy są częściej opisywani przez dziennikarzy w kontekście skandalu niż
sukcesu, gdyż pierwszy temat poruszono 152 razy, a drugi – 105 (wykres 18).
Wykres 18. Ramy przedstawiania przedsiębiorczości
w polskich doniesieniach prasowych (n=1175)*
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WERYFIKACJA HIPOTEZY 3. 
Niemieckie media używają mocno spersonalizowanej
formy do opisu przedsiębiorczości, traktują
indywidualnych przedsiębiorców jako centrum firmy.
Pierwszym wskaźnikiem personalizacji doniesień o przedsiębiorczości jest
odsetek tych materiałów, w których przedsiębiorcę/przedsiębiorczynię wymienia się z nazwiska. Około dwie trzecie niemieckich artykułów przedstawia
konkretnego przedsiębiorcę lub konkretną przedsiębiorczynię. Po uwzględnieniu w analizie również wielkości prezentowanego w artykule przedsiębiorstwa
okazuje się, że w materiałach o MŚP występuje w jeszcze silniejszym stopniu
tendencja do personalizacji: w ponad 90% doniesień pojawia się nazwisko
przedsiębiorcy/przedsiębiorczyni (wykres 19).
Wykres 19. Odsetek niemieckich doniesień prasowych, w których
wskazana jest osoba przedsiębiorcy (n=640)

63,9%

36,1%

brak konkretnej osoby
odniesienie do konkretnej osoby
W polskich mediach występuje zjawisko całkowicie przeciwne: zaledwie
jedna trzecia wszystkich artykułów (38,1%) zawiera nazwisko przedsiębiorcy/
przedsiębiorczyni (wykres 20).
Właściciel Polonii Józef Wojciechowski to konkretny człowiek. Zadzwonił
do mnie w środę. Dogadaliśmy się w kilka godzin. Z Wisłą negocjowałem
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przez kilka tygodni, ale zawsze czegoś brakowało, by podpisać umowę. W ciągu
kilku godzin doszliśmy do porozumienia („Gazeta Wyborcza”, 21.05.2010).
Wykres 20. Odsetek polskich doniesień prasowych, w których
wskazana jest osoba przedsiębiorcy (n=1175)
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Do kolejnej zmiennej, za pomocą której można zbadać stopień personalizacji tekstu, należy gatunek lub forma dziennikarska. W reportażu, wywiadzie
lub notce biograficznej możemy spodziewać się skoncentrowania na osobistej
perspektywie konkretnego przedsiębiorcy. Natomiast w artykule prasowym
czy notatce raczej należy oczekiwać perspektywy systemowej, szerszej i mniej
skoncentrowanej na osobie przedsiębiorcy.
Klasyczny artykuł prasowy, stanowiący 67,8% wszystkich tekstów zawierających słowa kluczowe, okazał się najczęstszą formą wśród niemieckich
doniesień. W zaledwie 14% materiałów do prezentacji przedsiębiorczości
wykorzystano takie osobiste formy, jak portrety lub wywiady. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że w przypadku doniesień o MŚP odsetek ten rośnie do 42%
(wykres 21).
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Wykres 21. Odsetek spersonalizowanych doniesień
o przedsiębiorczości w niemieckich mediach (n=640)
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Również wśród badanych polskich tekstów przeważają artykuły prasowe
(67,2%), natomiast reportaże stanowią zaledwie 13%. Gatunki, które pojawiają
się nadzwyczaj rzadko, to np. biografia (0,6%), wywiad (5,2%) i komentarz
(4,3%). Dostrzegalna jest więc przewaga formy wskazującej raczej na systemowe niż spersonalizowane ujęcie przedsiębiorczości (wykres 22).
Wykres 22. Odsetek spersonalizowanych doniesień
o przedsiębiorczości w polskich mediach (n=1175)
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Dodatkowe informacje dotyczące życia prywatnego przedsiębiorcy lub
przedsiębiorczyni (np. sytuacja rodzinna, hobby) zostały zaprezentowane
w ok. jednej czwartej niemieckich artykułów (28,1%) (wykres 23)..
[Urodziny] „obchodził” – a nie „świętował” – zawsze w ten sam sposób,
niezależnie od sposobu życia i pracy: powściągliwie i skromnie („Die Welt”,
17.01.2007).
Wykres 23. Odsetek doniesień prasowych w niemieckich mediach zawierających
informacje personalne dotyczące przedsiębiorcy lub przedsiębiorczyni (n=409*)
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* artykuły z pojawiającym się nazwiskiem przedsiębiorcy

W polskich artykułach – zgodnie z mniejszą skłonnością do personalizacji – w zaledwie 13,8% przypadków, w których wymieniono konkretną
osobę przedsiębiorcy, pojawiają się informacje dotyczące życia osobistego,
co w konsekwencji zaprzecza tezie o spersonalizowanej informacji medialnej
(wykres 24).
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Wykres 24. Odsetek doniesień prasowych w polskich mediach zawierających
informacje personalne dotyczące przedsiębiorcy lub przedsiębiorczyni (n=448*)
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* artykuły z pojawiającym się nazwiskiem przedsiębiorcy

W niemieckich mediach można zaobserwować większą skłonność
do stosowania formy spersonalizowanej niż w polskich mediach. W analizie
uwzględniono poziom makro, mezo i mikro. Na poziomie makro dziennikarz
prezentuje przedsiębiorczość w kontekście społeczeństwa, gospodarki, polityki
i kultury, np. w powiązaniu z ustawodawstwem UE lub danymi dotyczącymi
rynku pracy. Na poziomie mezo ważne są relacje między przedsiębiorstwami,
obejmujące np. tematykę współpracujących partnerów lub członkostwa w stowarzyszeniach. Z kolei na poziomie mikro kluczowa staje się osoba kierująca
przedsiębiorstwem, czyli przedsiębiorca/przedsiębiorczyni. Analiza wyraźnie
pokazuje, że w badanych mediach niemieckich dominuje poziom mikro, stanowiący spersonalizowaną formę doniesień (47,5%) (wykres 25).
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Wykres 25. Poziom prezentowania przedsiębiorczości
w niemieckich mediach (n=640)
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Natomiast w polskich mediach dominuje poziom makro (45,8%). Za nim
plasują się zjawiska obejmujące poziom mezo (36,7%), natomiast najmniej
materiałów prezentuje przedsiębiorczość na poziomie mikro (15,5%) (wykres 26).
Wykres 26. Poziom prezentowania przedsiębiorczości w polskich mediach (n=1175)
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Typowe atrybuty używane w Niemczech do opisywania
przedsiębiorczości to: innowacyjny, dynamiczny/
aktywny, gotowy do podjęcia ryzyka, zorientowany
na zysk i racjonalny. Przedsiębiorcy są opisywani jako
siła napędowa gospodarki, jej kluczowi gracze.
Hipoteza 4 zakładała pozytywny obraz przedsiębiorczości. Jednak analiza
tonu doniesień (por. wykres 13) pokazuje, że mniej niż jedna trzecia artykułów przedstawia przedsiębiorczość w sposób jednoznacznie pozytywny.
Szczegółowa analiza elementów wizerunku (por. wykresy 15 i 16) wykazuje
jednak, że ogólnie negatywnie lub pozytywnie nacechowane doniesienie może
zawierać jednoznacznie pozytywne oceny przedsiębiorczości. Analiza potwierdziła, że wizerunek przedsiębiorczości w znacznym stopniu charakteryzują
również cechy, jakimi określani są przedsiębiorcy/przedsiębiorczynie. W ok.
jednej czwartej doniesień przedsiębiorców przedstawiono jako innowacyjnych
(155 doniesień) i aktywnych (150 doniesień). W ok. co szóstym doniesieniu
przypisywano im rolę kluczowych graczy ekonomicznych, którzy napędzają
gospodarkę (111 doniesień). Podobnie częstym jak zorientowanie na zysk
(95 doniesień) tematem okazała się gotowość do podjęcia odpowiedzialności
społecznej i/lub ekologicznej.
Jako przedsiębiorca rodzinny podejmuję odpowiedzialność za wszystko:
za każdy krok pracy, za każdego pracownika (SZ, 16.02.2013).
Mniejsze niż spodziewane znaczenie ma racjonalność w medialnym
wizerunku przedsiębiorców (wymieniona 30 razy nie znalazła się wśród
najważniejszych cech). Natomiast za istotny atrybut uznawano umiejętność
współpracy przedsiębiorców/przedsiębiorczyń (94 doniesienia).
Podczas długotrwałej udanej współpracy w ramach grupy roboczej CSU
narodził się pomysł, by lepiej połączyć przedsiębiorców z obu powiatów,
tłumaczy Schützeichel, którą bardzo ucieszyło przyjęcie zaproszenia przez
70 szefów firm. „Tworzenie sieci jest dziś jedną z najważniejszych cech działań
rynkowych” (SZ, 19.10.2011).
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Również kontekst medialny (por. wykres 17) przedstawia przedsiębiorców najczęściej jako strategów (rama „strategia/długoterminowe dążenie
do celu”: 151 doniesień), a także w roli osób ukierunkowanych na cel (rama
„cel”: 80 doniesień). Przedsiębiorcy/przedsiębiorczynie są częściej przedstawiani w kontekście sukcesu (55 doniesień) niż porażki (23 doniesienia). Dotyczy
to również najczęstszego elementu wizerunku, za pomocą którego opisuje się
przedsiębiorców/przedsiębiorczynie, czyli „skuteczny/a, odnoszący/a sukces”
(163 doniesienia). Zgodnie z przedstawionymi danymi przedsiębiorczość częściej przedstawia się jako szansę niż wyzwanie (wykres 27).
Wykres 27. Prezentacja przedsiębiorczości jako szansy lub
wyzwania w niemieckich mediach (n=409*)
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WERYFIKACJA HIPOTEZY 5. 
Typowe atrybuty i cechy, jakimi polskie media opisują
przedsiębiorców, nie są spójne. Z jednej strony
przedsiębiorcy są prezentowani jako zaradni, kreatywni
innowatorzy, dzięki którym rozwija się gospodarka.
Z drugiej pokazuje się ich jako osoby sprytne, które swoją
zaradność wykorzystują w prowadzeniu biznesu poprzez
wyszukiwanie luk prawnych, uchylanie się od płacenia
podatków i nawiązywanie kontaktów w sferach
politycznych. Przedsiębiorcy są skandalizowani w mediach.
Analiza badanych tekstów pozwala zauważyć, że w kontekście przedsiębiorczości często poruszanym tematem jest polityka i regulacje prawne (29,1%).
W 22,6% przypadków przedstawiono wyniki finansowe, a w 17,2% wspomniano inwestycje. Kwestia naruszania prawa (oszustw i nadużyć) pojawiła
się w 9,9% badanych tekstów (wykres 28).
Wykres 28. Tematy doniesień prasowych o przedsiębiorczości w Polsce (n=1781*)

produkty/usługi

102

polityka i regulacje

519

filozofia firmy

59

nieprawidłowości

177

inwestycje

307

personel

143

dane ekonomiczne/rozwój

403

doradztwo

71
0

100

200

300

400

500

600
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artykułu, dlatego dane procentowe dotyczą liczby ogólnie poruszonych tematów

Te wyniki świadczą o dość neutralnej prezentacji przedsiębiorczości:
w kontekście zmieniających się regulacji, a także danych gospodarczych i inwestycji. Stosunkowo wysoki odsetek wskazań dotyczących tekstów o nieprawidłowościach częściowo potwierdza ostatnią część hipotezy, że media
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donoszą o skandalach i sukcesach. Jednak najbardziej koncentrują się na informacjach związanych z regulacjami i systemem, gdzie postać przedsiębiorcy
ma znaczenie drugorzędne.
Wyniki dotyczące kontekstu prezentacji (por. wykres 18) częściowo potwierdzają ostatnią część hipotezy: w 152 artykułach przedsiębiorstwa zostały
przedstawione w kontekście skandalu, a w 105 z perspektywy sukcesu.
Jak już wspominano (por. hipoteza 2, wykres 14), znacząca większość badanych artykułów ma charakter neutralny (67,7%). Negatywnie zabarwione
teksty stanowią 14,8% materiałów, kontekst pozytywny występował w 10,8%
przypadków. Nieliczne artykuły prezentowały ambiwalentny charakter przedsiębiorczości. Te wyniki świadczą o informacyjnym charakterze większości
materiałów, które nie koncentrowały się na osobie przedsiębiorcy.
Określając wizerunek przedsiębiorcy, koderzy najczęściej wskazywali
określenia pozytywne: przedsiębiorcy prezentowani byli jako aktywni, dynamiczni i odnoszący sukces (por. wykres 16). Do ich kolejnych cech należało
zorientowanie na zysk lub też racjonalność. Negatywne określenia wybierane
były niemal dwukrotnie rzadziej, co przy w miarę równomiernym rozkładzie
ewaluacji pozytywnej i negatywnej może oznaczać, że nazywanie przedsiębiorców np. odnoszącymi sukcesy lub zorientowanymi na zysk nie zawsze
musi występować w pozytywnym kontekście. Wśród jednoznacznie ujemnych
etykiet najczęściej wskazywano „skandalistę” i „cwaniaka”.
O 50-letnim prezesie Citroneksu można powiedzieć wszystko poza jednym
– że jest nudny i nie budzi żadnych emocji. Przeciwnicy zarzucają mu arogancję i skłonność do rażących błyskotek. Wypominana jest mu historia
sprzed roku. Toronowski zaparkował swoje ferrari 360 moreno na miejscu
dla niepełnosprawnych pod urzędem miejskim. Rzecznik prasowy miasta
stwierdził wówczas, że prezesowi nie należy się mandat, bo „przyjechał
do urzędu jako sponsor”(„Gazeta Wyborcza”, 20.09.2010).
Te wyniki wydają się potwierdzać ambiwalentny wizerunek przedsiębiorców w mediach, jednak znacznie częściej określani są oni pozytywnie niż
negatywnie.
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WERYFIKACJA HIPOTEZY 6.
W zależności od płci przedsiębiorcy, informacje
w mediach różnią się w odniesieniu do takich
aspektów, jak wielkość firmy i branża, ocena
przedsiębiorczości i prezentowany wizerunek.
W niemieckich badaniach ze względu na niewielką liczbę przypadków (21
tekstów), gdzie jednoznacznie prezentowane są przedsiębiorczynie, hipotezy
nie można odpowiednio sprawdzić ilościowo. Da się jednak stwierdzić istnienie kilku tendencji: przedsiębiorczość kobiet jest oceniana nieco częściej niż
męska w sposób pozytywny. Co drugie doniesienie ma odcień pozytywny (11
z 21), a w przypadku przedsiębiorców zaledwie co trzecie (137 z 388). Można
zaryzykować stwierdzenie, że w doniesieniach o przedsiębiorcach kontekst
„skandalu” odgrywa istotną rolę, natomiast w przypadku przedsiębiorczyń
tak się nie dzieje16.
W odniesieniu do następujących branż nie można stwierdzić różnic pomiędzy płciami: przemysł/chemia/branża metalurgiczna i IT/komunikacja/media.
Wymienione gałęzie pozostają najczęściej prezentowane zarówno w związku
z przedsiębiorcami, jak i przedsiębiorczyniami. Zwraca jednak uwagę fakt,
że przedsiębiorczość kobiet rzadziej pojawia się w kontekście dużych firm niż
ma to miejsce w przypadku mężczyzn.
Takie cechy, jak „innowacyjna”, „skuteczna”, „świadoma odpowiedzialności”, „kluczowy gracz”, „aktywna/dynamiczna”, były najczęściej wskazywane
w przypadku wizerunku przedsiębiorczyń, a także przedsiębiorców. Ale podczas, gdy przedsiębiorców często przedstawia się w roli osób „zorientowanych
na zysk”, to ten element wizerunku w odniesieniu do przedsiębiorczyń nie
został użyty w żadnym z analizowanych materiałów.
Głównymi tematami tekstów o przedsiębiorcach lub przedsiębiorczyniach
są dane ekonomiczne i inwestycje. Podczas gdy w doniesieniach o przedsiębiorcach chodzi ponadto przede wszystkim o produkty/usługi, materiały

16 Dane wynikają z analizy cech osobowości przedsiębiorcy pojawiających się w do-

niesieniu jako pierwsze i pierwszej wzmiankowanej w doniesieniu firmy.
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o przedsiębiorczyniach poświęca się w większym stopniu takiemu miękkiemu
zagadnieniu, jakim jest filozofia firmy.
Patricia Thielemann, założycielka Spirit Yoga, wprowadza zestresowanych
menedżerów i urzędników w tematykę duchowości dalekowschodniej nie
tylko w swoim studiu, ale też bezpośrednio w firmach […]. Podsumowuje
swą zawodową filozofię w następujący sposób: „Trzeba umieć przewodzić
i mieć w sobie troskliwość („Die Welt”, 17.09.2005).
Również wśród polskich doniesień prasowych odsetek artykułów o przedsiębiorczyniach pozostaje bardzo niewielki (n=41). Tematyka artykułów,
w których pojawiały się słowa kluczowe, a wymienionymi z imienia i nazwiska przedsiębiorcami były kobiety, rzeczywiście różni się w kilku punktach
od tematyki artykułów, wskazujących przedsiębiorców-mężczyzn. Pierwsza
zauważalna różnica to fakt, że w przypadku kobiet dużo rzadziej pojawiał się
temat inwestycji. Podczas gdy w odnośnie kobiet poruszano go w co trzynastym artykule (3 z 41 doniesień), to w związku z mężczyznami ta tematyka
dotyczyła co trzeciego artykułu (145 z 407 doniesień). Różnica ma związek
również z danymi ekonomicznymi: tylko co czwarte doniesienie o przedsiębiorczyniach traktowało o rozwoju gospodarczym (9 z 41), a u przedsiębiorców występował on w ponad jednej trzeciej doniesień (166 z 407). Natomiast
w artykułach o polityce i regulacjach prawnych przedsiębiorczynie pojawiły
się dwa razy częściej: temu tematowi poświęcono ok. co trzecie doniesienie
o przedsiębiorczyniach (17 z 41), zaś u przedsiębiorców zaledwie co piąte (90
z 407). Na tej podstawie można wnioskować, że dziennikarze chętniej rozmawiają o inwestycjach i danych ekonomicznych z mężczyznami.
W polskich mediach przedsiębiorczynie pojawiają się najczęściej w kontekście następujących branż: finanse/ubezpieczenia, gastronomia/turystyka,
przemysł, ale też branża kosmetyczna, IT/komunikacja/media. Natomiast
przedsiębiorcy-mężczyźni najczęściej byli powiązani z IT/komunikacją/mediami, przemysłem oraz finansami/ubezpieczeniami.
Niezależnie od płci dominują duże firmy (powyżej 250 pracowników).
W przypadku kobiet co trzecie doniesienie (12 z 32) dotyczyło dużych firm,
w przypadku mężczyzn ok. połowa (197 z 347). Warto zauważyć, że w odniesieniu do kobiet sektor MŚP pojawiał się procentowo częściej (6 z 32 doniesień,
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czyli co piąte). W przypadku mężczyzn było to zaledwie jedno na 20 doniesień (19 z 347).
Wizerunek przedsiębiorczyń i przedsiębiorców opisuje się najczęściej przy
użyciu określeń wspólnych dla obu płci, takich jak aktywny, dynamiczny i odnoszący sukcesy. Kobiety opisuje się częściej jako innowacyjne i kreatywne
(żadna z nich nie została określona jako pozbawiona kreatywności).
Kontekst prezentacji przedsiębiorczyń i przedsiębiorców jest o tyle podobny, że w obu przypadkach najczęściej dotyczy on regulacji prawnych. Podobnie
kształtują się również wyniki dotyczące programu, sukcesu i skandali. W przypadku kobiet dużo więcej materiałow dotyczyło samej osoby przedsiębiorczyni
(17,9% w stosunku do 6,8%). Jeśli chodzi o materiały, gdzie prezentowane
były kobiety, znacznie rzadziej wskazywano, że nie można określić kontekstu
(3% w stosunku do 12%).
Znaczące różnice występują przy ocenie przedsiębiorców i przedsiębiorczyń. W przypadku mężczyzn przeważał stosunek neutralny (58,2%), w 19,2%
pojawiało się wartościowanie negatywne, a w 22,0% pozytywne. W odniesieniu do przedsiębiorczyń liczby kształtowały się inaczej: 68,3% artykułów
miało neutralny charakter, 22% zawierało ocenę pozytywną, a zaledwie 7,3%
negatywną. Na tej podstawie powstaje interesująca obserwacja: kobiety w firmach częściej są postrzegane w sposób pozytywny.
Pani Alicja jest znana jako osoba dynamiczna i skuteczna. Współpracowaliśmy
ze sobą sześć lat i nie pamiętam momentu, żeby zrezygnowała z jakiegoś
ważnego celu lub bała się trudności. Na pewno będziemy jeszcze dużo słyszeć o tym, co się dzieje w Pekao kierowanym przez panią Kornasiewicz.
Ma niebywałą ambicję kreowania wartości dodanej zarządzanej instytucji.
Uważa, że wartość ta powinna rosnąć z każdym rokiem. To jest bardzo
ważna zaleta („Rzeczpospolita”, 18.02.2010).
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WERYFIKACJA HIPOTEZY 7. 
Media koncentrują uwagę
na przedsiębiorcach-mężczyznach.
Jeśli w niemieckich mediach pojawia się osoba konkretnego przedsiębiorcy,
to w 95% doniesień jest to mężczyzna. Przyglądając się dla porównania rzeczywistości gospodarczej w Niemczech, łatwo zauważyć, że kobiety faktycznie rzadziej angażują się w prowadzenie własnej firmy niż ich koledzy – ale
nie o tyle rzadziej, jak mógłby to sugerować obraz prezentowany w mediach.
W rzeczywistości na jedną przedsiębiorczynię przypada 1,65 przedsiębiorcy
(por. Sternberg i in. 2013: 12, szczegóły w rozdziale 2.3). W doniesieniach prasowych na jedną przedsiębiorczynię przypada 19 przedsiębiorców (wykres 29).
Wykres 29. Obecność przedsiębiorców i przedsiębiorczyń wymienianych
z nazwiska w niemieckich doniesieniach prasowych (n=409*)
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W polskich mediach odsetek kobiet, wymienianych z nazwiska wyniósł
12,5%. Prezentowano je dużo rzadziej niż przedsiębiorców – mężczyzn.
Powstaje pytanie, czy za taki stan rzeczy odpowiadają dziennikarze, czy też
logika mediów. Przekaz mediów koncentruje się na dużych firmach o silnej pozycji rynkowej, przez co nie odzwierciedla rzeczywistych proporcji.
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Za tą drugą opcją przemawia fakt, że przedsiębiorczynie nie pojawiły się
w mediach jako fenomen (w polskich mediach były zaledwie dwa takie przypadki), tzn. ich płeć nie stała się przedmiotem artykułu i wyraźnie jej nie
eksponowano (wykres 30).
Okazuje się, że firmie pomaga też szef kobieta. Choć tylko co trzecia firma
zakładana jest przez kobietę, to z czasem odsetek firm sterowanych przez
płeć piękną rośnie („Gazeta Wyborcza”, 19.07.2014).
Wykres 30. Obecność przedsiębiorców i przedsiębiorczyń wymienianych
z nazwiska w polskich doniesieniach prasowych (n=448*)
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*artykuły wymieniające konkretną osobę
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WERYFIKACJA HIPOTEZY 8.
Przedsiębiorczość kobiet jest prezentowana jako
fenomen. Jej wyjątkowość wynika z faktu, że kobieta
samodzielnie i z sukcesem prowadzi firmę.
Nawet jeśli w pewnych aspektach niemieckich doniesień prasowych dało
się znaleźć różnice w prezentacji przedsiębiorczości kobiet i mężczyzn, nie
można jednak na tej podstawie stwierdzić, że przedsiębiorczość kobiet prezentowano jako fenomen: z 21 doniesień, w których przedsiębiorczynie zostały
wymienione z nazwiska, tylko w trzech przypadkach kobiecą przedsiębiorczość potraktowano w roli fenomenu.
46-letnia dziennikarka ma szansę objąć stanowisko szefowej redakcji założonej
w 1944 roku popołudniówki. To byłby chyba pierwszy przypadek, by kobieta
objęła najbardziej prestiżową pozycję we francuskiej prasie (SZ, 16.02.2013).
Pozostałe doniesienia nie podkreślały jednoznacznie wyjątkowości faktu,
że kobieta prowadzi firmę. Przedsiębiorczość kobiet opisywano jako wyzwanie z podobną częstotliwością jak przedsiębiorczość mężczyzn. Jednak w doniesieniach o przedsiębiorczyniach częściej mówiło się o tle prywatnym (w
co trzecim artykule), niż miało to miejsce w przypadku przedsiębiorców (w
co czwartym artykule).
W polskich doniesieniach prasowych przedsiębiorczyni została przedstawiona w mediach jako fenomen w zaledwie dwóch przypadkach. Sposób prezentacji przedsiębiorczyń różnił się jednak od prezentacji ich kolegów. Częściej
tematem stawało się życie prywatne: rodzina, pochodzenie, zainteresowania
pozazawodowe. W odniesieniu do mężczyzn takie informacje zostały podane
w 13,3% przypadków, a w odniesieniu do kobiet w 19,5% artykułów. Oznacza
to, że choć wprost nie uwypukla się niezwykłości faktu, że kobieta zajmuje się
przedsiębiorczością, autorzy odczuwają potrzebę, by dopełnić ich wizerunek
informacjami dotyczącymi życia prywatnego, by odpowiedzieć na pytanie,
mogące nasunąć się czytelnikom: jak ona to robi?
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W przypadku kobiet działalność gospodarcza częściej jest postrzegana jako
szansa: w 34,1% tekstów, w których centrum stały kobiety, więcej mówiło się
o szansach, optymizmie i patrzeniu w przyszłość.
Pracowała jako hostessa i modelka. Pierwszą firmę założyła, gdy skończyła
18 lat. Potem były kolejne. W tej chwili prowadzi agencję eventową i wydawnictwo biznesowe. Jest też m.in. redaktor naczelną magazynu „Business &
Beauty”, członkinią Business Centre Club, pełnomocnikiem zarządu BCC ds.
nominacji członkowskich, działa w Europejskim Forum Właścicielek Firm,
organizuje konkursy z cyklu Miss Polonia („Gazeta Wyborcza”, 04.10.2011).
Z taką samą częstotliwością (34,1%) analizowane materiały prezentowały
sytuację przedsiębiorczyń jako wyzwanie. W przypadku mężczyzn w 37,8%
tekstów wystąpiło ujęcie w formie szansy, co nieznacznie przekracza odsetek,
w jakim określenie to stosowano w relacji do kobiet. Natomiast ujmowanie
biznesu z perspektywy wyzwania w materiałach traktujących o przedsiębiorcach pojawiło się w zaledwie 31,2% tekstów, czyli rzadziej niż w przypadku
kobiet.
Jednocześnie wizerunek kobiet w mediach można określić jako pozytywny. Są one zasadniczo prezentowane jako aktywne, dynamiczne i skuteczne.
Co ciekawe, rzadziej przypisuje im się czystą chęć zysku.

WERYFIKACJA HIPOTEZY 9.
Informacje dotyczące przedsiębiorczości są w niemieckich
i polskich mediach nacechowane wartościująco.
Wykazano, że doniesienia o przedsiębiorczości w niemieckich mediach
są nacechowane wartościująco (por. wykres 13). Efekt oceny dziennikarze
osiągają na różne sposoby. Jednym z nich jest dobór określonego gatunku
dziennikarskiego, który wyznacza charakter tekstu. Biografia, portret, wywiad, komentarz, reportaż, felieton lub esej są formami dziennikarskimi,
które ze względu na formę cechują się nacechowaniem emocjonalnym (zawierają komentarze i opinię autora). W niemieckich mediach przeważają
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informacyjne gatunki dziennikarskie, stanowiące neutralną formą artykułów
prasowych. Co piąty materiał (22,7%) należy do wymienionych wcześniej
gatunków dziennikarskich, które zawierają nacechowanych emocjonalne
(wykres 31).
Wykres 31. Stosunek pomiędzy „neutralnymi” i „emocjonalnymi”
formami niemieckich doniesień prasowych (n=640)
75,8%

22,7%
1,6%
neutralne

emocjonalne

pozostałe

Również w polskich mediach temat został w przeważającej większości
przypadków przedstawiony w formie artykułu prasowego, czyli w formie,
która zasadniczo ma charakter informacyjny i obiektywny. Poza tym – podobnie jak w mediach niemieckich – 24,3% doniesień prasowych ma formę
portretu, komentarza, wywiadu i reportażu, które mogą zawierać elementy
oceny (wykres 32).
Wykres 32. Stosunek pomiędzy „emocjonalnymi” i „neutralnymi”
formami polskich doniesień prasowych (n=1175)
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Dziennikarze dysponują środkami pozwalającymi wyrazić elementy wartościujące – cytując słowa osób trzecich. Analiza „aktorów” występujących
w tekstach pokazuje z jednej strony, że medialny obraz przedsiębiorczości
kształtują obok dziennikarzy (403 doniesienia) szczególnie sami przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie (117 doniesień) oraz reprezentanci administracji
państwowej/polityki/wymiaru sprawiedliwości (46 doniesień), jak również
przedstawiciele gospodarki, tacy jak rzecznicy firm, członkowie zarządów
lub pracownicy (45 doniesień). Przedstawiają ze swojej perspektywy warunki,
szanse i wyzwania przedsiębiorczości. Ponadto wyraźnie można zauważyć,
że sami dziennikarze piszą w sposób neutralny. Nieco bardziej pozytywny
obraz odmalowują sami przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie.
Berggruen, syn legendarnego kolekcjonera sztuki Heinza Berggruena, mówił
w piątek o przyszłości firmy w optymistycznym tonie. „Przed Karstadtem
bardzo ożywiony okres. Osobiście jestem bardzo zadowolony, że mogę w nim
brać udział”, powiedział w berlińskiej filii Karstadtu przy Kurfürstendamm
(SZ, 04.09.2010).
Zauważalna jest również następująca tendencja: reprezentanci świata polityki, wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej w swych wypowiedziach medialnych przedstawiają przedsiębiorczość w sposób negatywny
(wykres 33).
Wykres 33. Opinie „aktorów” na temat przedsiębiorczości
w niemieckich doniesieniach prasowych (n=611*)
podmioty gospodarcze
podmioty polityczne
przedsiębiorcy
dziennikarze
0%

20%

pozytywna

40%

negatywna

60%

ambiwalentna

80%

neutralna

*artykuły zawierające opinie różnych podmiotów na temat przedsiębiorczości

100%

116

Przedsiębiorczość w mediach – wyniki badań

W polskich doniesieniach prasowych poza dziennikarzami (1009 materiałów) niemal żadni inni „aktorzy” nie dochodzą do głosu, by ocenić przedsiębiorczość: przedsiębiorcy/przedsiębiorczynie (32 doniesienia), reprezentanci
polityki/wymiaru sprawiedliwości/administracji państwowej oraz inni reprezentanci gospodarki (po 24 doniesienia) oceniają przedsiębiorczość wyłącznie
w wyjątkowych przypadkach. Tak jak w przypadku doniesień niemieckich
można zauważyć, że dziennikarze zasadniczo piszą w neutralnym tonie, a sami
przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie w tonie bardziej pozytywnym. Interesująca
różnica dotyczy reprezentantów polityki, wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej: w niemieckich doniesieniach prasowych oceniają oni
firmy krytycznie, podczas gdy w polskich mediach wydźwięk ich wypowiedzi
jest pozytywny (wykres 34).
Wykres 34. Opinie „aktorów” na temat przedsiębiorczości
w polskich doniesieniach prasowych (n=1089*)
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Ocena przedsiębiorczości odbywa się również poprzez ramy tematyczne,
w jakich zostaje przedstawiona, np. w związku z prezentacją tematu w kontekście sukcesu lub porażki, skandalu bądź dobroczynności. Analiza pozwala
jednoznacznie zidentyfikować w niemieckich mediach takie konteksty, jak
skandal, regulacja, sukces i porażka (por. wykres 17). Również w doniesieniach prasowych w polskich mediach występuje kontekst skandalu, sukcesu
lub nadużyć (por. wykres 18).
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WERYFIKACJA HIPOTEZY 10. 
Sposób przedstawiania przedsiębiorczości przez
dziennikarzy i dziennikarki różni się od siebie.
Po pierwsze, należy zauważyć, że w Niemczech dziennikarze piszą o przedsiębiorczości dwa razy częściej od dziennikarek (319 versus 128 doniesień
prasowych17). Jednocześnie dziennikarki nieznacznie częściej (7,9%) niż ich
koledzy (4,3%)18 poświęcają swoje artykuły przedsiębiorczyniom (wykres 35).
Wykres 35. Odsetek niemieckich doniesień prasowych na temat
przedsiębiorców, autorstwa dziennikarzy i dziennikarek (n= 300 *)
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(nazwisko), w których dało się stwierdzić płeć autora

W Polsce 39,2% artykułów napisały kobiety, a 55% mężczyźni. Interesujący
jest fakt, że w obu badanych dziennikach proporcje okazały się diametralnie
przeciwne: W „Rzeczpospolitej” przeważająca część tekstów dotyczących
przedsiębiorczości jest autorstwa kobiet. Płeć autora ma znaczący wpływ
na płeć osób przedstawianych w tekstach. Dziennikarki ponad dwa razy
częściej prezentują przedsiębiorczynie (kobiety: 15,7%, mężczyźni: 7,8%)
(wykres 36).

17 W przypadku pozostałych doniesień nie można było stwierdzić, jakiej płci byli ich

autorzy (np. doniesienia agencyjne, inicjały).

18 Ocena uwzględnia pierwszą wymienioną w artykule osobę przedsiębiorcy.
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Wykres 36. Odsetek polskich doniesień prasowych na temat
przedsiębiorców, autorstwa dziennikarzy i dziennikarek (n= 430*)
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*artykuły o konkretnych przedsiębiorcach i przedsiębiorczyniach
(nazwisko), w których dało się stwierdzić płeć autora

W niemieckich mediach można zauważyć różnice w ocenie przedsiębiorczości przez dziennikarzy i dziennikarki: dziennikarze rzadziej oceniają
ją pozytywnie, za to częściej neutralnie i negatywnie (wykres 37).
Dziennikarz Nicolai Birger pisze: Sytuacja firmy jest katastrofalna: każdego
dnia ok. 100 statków Hapag-Lloyd generuje coraz większe straty. Wprawdzie
nie dysponujemy jeszcze danymi ekonomicznymi za drugi kwartał, ale
zgodnie z wypowiedziami pracowników firmy strata za pierwsze półrocze
2009 wyniesie co najmniej pół miliona euro („Die Welt”, 18.07.2009).
Dla porównania dziennikarka Inga Michler:
„Jeśli powiedzie ci się w biznesie, zostajesz filantropem”, mówi Niklas
Zennström. „To dla mnie naturalny bieg rzeczy”. To bogactwo zmienia
Zennströmów, a nie ich postawa. Członkowie rodziny są skromni, ciężko
pracują i stanowią dobry zespół – niezależnie od stanu majątkowego („Die
Welt”, 04.12.2010).
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Wykres 37. Porównanie oceny przedsiębiorczości w niemieckich
doniesieniach prasowych, autorstwa dziennikarzy i dziennikarek (n=447*)

*artykuły, w których dało się stwierdzić płeć autora (128 napisanych przez
dziennikarki, 319 przez dziennikarzy, 193 bez informacji o płci autora)

Badania polskich mediów również potwierdzają, że płeć autora wpływa
na sposób oceny przedsiębiorczości. Kobiety nieco częściej piszą teksty neutralne (kobiety: 68,5%, mężczyźni: 64,6%). Częściej też oceniają przedsiębiorczość pozytywnie (kobiety: 13%, mężczyźni: 10,7%). Znaczna różnica dotyczy
ocen negatywnych. Kobiety wydały negatywną ocenę w 11,5% przypadków,
a mężczyźni w 17,5%. To oznacza, że – tak jak w niemieckich doniesieniach
prasowych – kobiety częściej podchodzą do tematu w sposób neutralny lub
pozytywny, a mężczyźni skłaniają się do bardziej negatywnej postawy (wykres 38).
Doniesienie autorstwa Beaty Drewnowskiej:
Polski rynek wody jest bardzo konkurencyjny. Mocną pozycję mają tanie
marki własne oferowane przez sieci handlowe. Ich udziały wynoszą ok.
30 proc. Według Nielsena znaczną przewagę nad konkurencją ma Żywiec
Zdrój, do którego należy niemal 30 proc. rynku. Walka toczy się natomiast o drugie miejsce. Rywalizują o nie Nestle Waters Polska, właściciel
m.in. Nałęczowianki oraz Polskie Zdroje oferujące Cisowiankę. Ta druga
firma zakłada, że w 2010 r. uda się jej zwiększyć sprzedaż o ok. 30 proc.
(„Rzeczpospolita”, 20.08.2010).
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Dla porównania doniesienie autorstwa Mateusza Maja:
Przedsiębiorcy już dziś giną w gąszczu przepisów, a po zmianach ich sytuacja
jeszcze się skomplikuje. Co więcej, nowe obowiązki łączą się z niemałymi
kosztami. 15 tys. euro nie jest oszałamiającą kwotą w obrocie gospodarczym,
dotknie to więc wielu firm – mówi Krzysztof Gąsiorowski, radca prawny
z kancelarii Grygowicz-Ziemba, Krakowiak, Gąsiorowski. – Intencja jest
zrozumiała, przelewy już dziś rejestrują banki, transakcje gotówkowe będą
rejestrować same firmy. Nie znajduję jednak usprawiedliwienia dla tak daleko
posuniętych ciężarów. Zahacza to o tajemnicę handlową. Przedsiębiorców
traktuje się jak detektywów i zmusza ich do podejrzliwego podejścia do kontrahentów („Rzeczpospolita”, 20.08.2010).
Wykres 38. Porównanie oceny przedsiębiorczości w polskich doniesieniach
prasowych autorstwa dziennikarzy i dziennikarek (n=1107*)

*artykuły, w których dało się stwierdzić płeć autora (461 napisanych przez
dziennikarki, 646 przez dziennikarzy, 68 bez informacji o płci autora)

Tak jak dziennikarki w niemieckich mediach częściej od swoich kolegów
oceniają przedsiębiorczość pozytywnie, częściej też opisują ją jako szansę
(75,4% versus 70,9%) (wykres 39).
Dziennikarka Anette Dowideit:
Wejście giganta na giełdę oznaczałoby olbrzymi skok naprzód dla całej branży. […] Zarobiłby na tym przede wszystkim założyciel Blackstone, Stephen
Schwarzman („Die Welt”, 19.03.2007)
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Wykres 39. Porównanie prezentacji przedsiębiorczości jako
szansy lub wyzwania w niemieckich doniesieniach prasowych
autorstwa dziennikarzy i dziennikarek (n=206*)
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Również w polskich mediach w tekstach dziennikarzy działalność gospodarczą częściej przedstawiano jako wyzwanie (mężczyźni: 50,8%, kobiety: 41,5%). Z drugiej strony dziennikarki częściej pisały o działalności gospodarczej w kontekście szansy (kobiety: 58,5%, mężczyźni: 41,5%). Te wyniki
sugerują, że dziennikarki, pisząc teksty, bardziej koncentrują się na pozytywnych aspektach przedsiębiorczości (wykres 40).
Wykres 40. Porównanie prezentacji przedsiębiorczości jako szansy lub wyzwania
w polskich doniesieniach prasowych autorstwa dziennikarzy i dziennikarek (n=309*)
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Analizując tematy doniesień, można stwierdzić, że niemieckie dziennikarki i dziennikarze częściowo inaczej rozkładają akcenty: wszyscy najczęściej
zajmują się tematami gospodarczymi, jednak poza tym dziennikarki zajmuje
filozofia firm, a ich koledzy kładą większy nacisk na inwestycje. Częściej donoszą też o nieprawidłowościach (wykres 41).
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Wykres 41. Porównanie dominujących tematów w niemieckich doniesieniach
prasowych autorstwa dziennikarzy i dziennikarek (n=447*)
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*artykuły, w których dało się stwierdzić płeć autora (128 napisanych przez
dziennikarki, 319 przez dziennikarzy, 193 bez informacji o płci autora)

W polskich mediach zarówno dziennikarze, jak i dziennikarki najczęściej
zajmują się tematyką polityczną regulacji prawnych, wyroków sądów i wykładni przepisów – to ok. 30% artykułów autorów obojga płci. Dziennikarki
częściej piszą o kwestiach, które dotyczą danych ekonomicznych i rozwoju
(kobiety: 23,1%, mężczyźni: 19,5%), rzadziej o naruszaniu praw i nieprawidłowościach (wykres 42).
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Wykres 42. Porównanie dominujących tematów w polskich doniesieniach
prasowych autorstwa dziennikarzy i dziennikarek (n=1753*)19
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* dominujące tematy w artykułach, w których dało się stwierdzić płeć autora (698 napisanych
przez dziennikarki, 1055 przez dziennikarzy, 193 bez informacji o płci autora)

Różny rozkład akcentów w artykułach pisanych przez kobiety i mężczyzn
w niemieckich mediach można zauważyć również w przypadku kontekstu:
dziennikarki opisują przedsiębiorczość częściej w kontekście osoby przedsiębiorcy i koncentrują się na jej celach, podczas gdy dziennikarze częściej piszą
o przedsiębiorczości w powiązaniu ze skandalem (wykres 43).

19 W polskim kluczu kodowym istniała możliwość wyboru większej liczby tematów

(trzech) dla jednego artykułu, dlatego dane procentowe dotyczą liczby dominujących
tematów.
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Wykres 43. Porównanie kontekstu w niemieckich doniesieniach
prasowych autorstwa dziennikarzy i dziennikarek (n=447*)
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*artykuły, w których dało się stwierdzić płeć autora (128 napisanych przez
dziennikarki, 319 przez dziennikarzy, 193 bez informacji o płci autora)

W polskich mediach kontekst prezentacji w tekstach pisanych przez dziennikarki rysuje się nieco inaczej niż w niemieckich. Zarówno dziennikarze
(30,5%), jak i dziennikarki (36,1%) najczęściej piszą o firmach w kontekście
regulacji prawnych. Dalej jednak zestawienie znacząco się różni. W 19,4%
tekstów kobiety zajmują się przedsiębiorczością w kontekście programu lub
strategii firmy – w przypadku tekstów pisanych przez mężczyzn jest to 14%
artykułów. Na drugim miejscu w tekstach dziennikarzy pojawia się związek
ze skandalem, stanowiąc 16,2% materiałów – w porównaniu do zaledwie 7,7%
tekstów napisanych przez kobiety (wykres 44).
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Wykres 44. Porównanie kontekstu w polskich doniesieniach
prasowych autorstwa dziennikarzy i dziennikarek (n=986*)
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*artykuły, w których dało się stwierdzić płeć autora (413 napisanych
przez dziennikarki, 573 przez dziennikarzy)

W niemieckim medialnym wizerunku przedsiębiorczości nie można
stwierdzić znacznych różnic w sposobie skonstruowania artykułów autorstwa
dziennikarek i dziennikarzy. Przy szczegółowej analizie nasuwa się wniosek,
że dziennikarki częściej niż dziennikarze używają sformułowań „innowacyjny”,
„aktywny” i „świadomy odpowiedzialności” na określenie przedsiębiorców/
przedsiębiorczyń, natomiast dziennikarze bardziej podkreślają takie aspekty
wizerunku, jak „zorientowany na zysk” i „kluczowy gracz” (wykres 45).
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Wykres 45. Porównanie najczęściej występujących
elementów wizerunku w niemieckich doniesieniach prasowych,
autorstwa dziennikarzy i dziennikarek (n=447*)
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

skuteczny
innowacyjny
aktywny
zorientowany na zysk
tworzy sieci
odpowiedzialny
kluczowy gracz
inteligentny
pozostałe
dziennikarka

dziennikarz

*artykuły, w których dało się stwierdzić płeć autora (128 napisanych przez
dziennikarki, 319 przez dziennikarzy, 193 bez informacji o płci autora)

W polskich mediach dziennikarki nieco częściej niż dziennikarze przedstawiały osoby przedsiębiorców jako aktywne i dynamiczne, a także z większa częstotliwością opisywały je jako racjonalne. Podobnie jak w przypadku
wymienionych wcześniej zmiennych mężczyźni ujmowali przedsiębiorców
częściej w roli „skandalistów” (wykres 46).
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Wykres 46. Porównanie najczęściej występujących
elementów wizerunku w polskich doniesieniach prasowych,
autorstwa dziennikarzy i dziennikarek (n=1107*)
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*artykuły, w których dało się stwierdzić płeć autora (461 napisanych przez
dziennikarki, 646 przez dziennikarzy, 68 bez informacji o płci autora)

WERYFIKACJA HIPOTEZY 11.
Różnice w sposobie przedstawiania
przedsiębiorczości w niemieckich i polskich
mediach zmniejszają się wraz z upływem czasu.
Analizując zmiany dziennikarskiego relacjonowania badanej problematyki w okresie dziesięciu lat (2004-2013), można zidentyfikować wskaźniki
świadczące o ujednolicaniu się sposobu prezentowania przedsiębiorczości
w niemieckich i polskich mediach. Po pierwsze, istotny okazuje się kontekst
terytorialny w sposobie prezentowania przedsiębiorczości. W niemieckich
mediach – w miarę upływu lat – nieznacznie nasila się kontekst międzynarodowy, tzn. przedsiębiorczość jest częściej przedstawiana w związku z międzynarodowymi graczami/klientami (wykres 47).

128

Przedsiębiorczość w mediach – wyniki badań

Wykres 47. Terytorialny kontekst niemieckich doniesień
medialnych w perspektywie czasowej (n=640)
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Natomiast w polskich mediach nie można stwierdzić trendu internacjonalizacji. Akcent doniesień bez zmian spoczywa na przedsiębiorczości w kraju
(wykres 48). Prawdopodobnie wynika to z faktu, się że przedsiębiorczość
w Polsce wciąż znajduje się w okresie rozwoju i zmian w zakresie prawodawstwa regulującego funkcjonowanie przedsiębiorstw. Świadczy o tym wysoka
liczba artykułów informacyjnych, poświęconych omówieniu przeprowadzanych zmian w prawie i regulacjach. Taka intensywność zmian może wynikać
m.in. ze stopniowej harmonizacji przepisów krajowych z prawodawstwem
unijnym. Duża liczba tematów związanych z krajowym rynkiem sprawia,
że internacjonalizacja spada na dalszy plan. Koncentracja na tematach krajowych to również generalna tendencja w polskich mediach.
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Wykres 48. Terytorialny kontekst polskich doniesień
medialnych w perspektywie czasowej (n=1158*)
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*próba nie zawiera 17 artykułów (odpowiedzi własne, niemożliwe do ujęcia statystycznego)

Jeśli chodzi o tematykę doniesień prasowych w niemieckich mediach,
można stwierdzić stosunkowo dużą stałość. W całym okresie analizy głównymi tematami doniesień pozostawały inwestycje i dane ekonomiczne. Tylko
w niektórych latach ta tendencja nieznacznie się zmieniła, np. na przełomie
lat 2010 i 2011 częściej pojawiała się filozofia firmy. Można to wyjaśnić tym,
że na koniec roku 2010 przypadło zakończenie drugiej fazy federalnego programu Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych „Perspektywa 50Plus – pakiety
zatrudnienia osób starszych w regionach” (Bundesministerium für Arbeit und
Soziales 2010). W tym okresie w całych Niemczech dokonywano podsumowań
sytuacji integracji zawodowej pracowników powyżej 50. roku życia. Nasilenie
uwagi i koncentracja na aktualizacji i rozpowszechnieniu filozofii firm mogły
przy tym posłużyć nie tylko jako możliwość zabrania głosu w tym kontekście,
ale jednocześnie zostać wykorzystane w formie strategii marketingowej, pozwalającej utrzymać pozycję na rynku.
Jeśli chodzi o analizę w roku 2013, da się zauważyć, że autorzy bardziej
skupiali się na tematach politycznych, co można wyjaśnić faktem, że był to rok
wyborów do parlamentu (wykres 49).
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Wykres 49. Najważniejsze tematy niemieckich doniesień
prasowych w poszczególnych latach (n=600*)
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*tematy dominujące, pojawiające się w badanej próbie co najmniej 50 razy

W polskich doniesieniach prasowych przez cały okres analizy doniesienia koncentrowały się na tematach politycznych/związanych z regulacjami.
Kwestie odnoszące się do inwestycji dominowały w latach 2004-2006, by stracić na znaczeniu w latach kolejnych i pojawić się w zwiększonym zakresie
ponownie dopiero na przełomie 2012 i 2013 roku, co zdaje się pozostawać
w związku z koniunkturą rynkową. W latach 2004-2006 polskie firmy korzystały z nowych możliwości wynikających z integracji europejskiej, lata
2012/2013 to ponowne ożywienie inwestycji po kryzysie gospodarczym
(wykres 50).
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Wykres 50. Najważniejsze tematy polskich doniesień
prasowych w poszczególnych latach (n=2073*)
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*tematy pojawiające się co najmniej 90 razy w okresie badań. W polskim kluczu
kodowym istniała możliwość wyboru większej liczby tematów dla jednego artykułu

Również w kontekście pytania, czy przedsiębiorczość jest raczej szansą,
czy wyzwaniem, niemieckie doniesienia prasowe odznaczały się w okresie
badania dużą stałością. Wyłącznie rok 2009 wyróżnia się bardzo pozytywnym
sposobem prezentacji. Wyjaśnieniem może być test koniunktury ifo, określający przełom lat 2008 i 2009 jako „zero absolutne ogólnoniemieckiego klimatu biznesowego” (KfW-ifo-Mittelstandsbarometer 2009a), utrzymujące się,
by we wrześniu „po rekordowym wzroście” (KfW-ifo-Mittelstandsbarometer
2009b) ulec stagnacji. Na tym tle „SZ” i „Die Welt” w wyważonych artykułach
z jednej strony przedstawiają wyzwania trudnej sytuacji biznesowej, a z drugiej
w ciągu roku naświetlają poprawiającą się koniunkturę. W tym ambiwalentnym dla przedsiębiorczości okresie nie można jednoznacznie zakwalifikować
jej ani jako szansy, ani wyzwania (wykres 51).
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Wykres 51. Zmiana postrzegania przedsiębiorczości jako szansy lub
wyzwania w niemieckich doniesieniach prasowych (n=409*)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2004

2005

2006

2007

przedsiębiorczość jako szansa

2008

2009

2010

2011

2012

przedsiębiorczość jako wyzwanie

2013
brak
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Doniesienia prasowe o przedsiębiorczości w polskich mediach odznaczają
się większą różnorodnością. Szczególnie zwracają na siebie uwagę lata 2004,
2008 i 2009. W nich bowiem ukazały się liczne krytycznie nacechowane artykuły, w których przedsiębiorczość została przedstawiona jako wyzwanie,
co pozostaje w związku z sytuacją na rynku. Rok 2004 to wyzwania związane
z integracją europejską, a lata 2008 i 2009 obejmują kryzys finansowy. Poza
tym np. na przełomie lat 2011/2012 dominują artykuły, w których podkreśla
się szanse przedsiębiorczości, co może być związane z ożywieniem gospodarczym po kryzysie (wykres 52).
Wykres 52. Zmiana postrzegania przedsiębiorczości jako szansy
lub wyzwania w polskich doniesieniach prasowych (n=446*)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2004

2005

2006

2007

przedsiębiorczość jako szansa

2008

2009

2010

2011

2012

przedsiębiorczość jako wyzwanie

2013
brak

* artykuły z wymienioną konkretną osobą przedsiębiorcy/przedsiębiorczyni
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Elementy wizerunku prezentowane w kontekście przedsiębiorczości
w niemieckich mediach odznaczają się dużą niezmiennością w funkcji czasu.
Interesujące, że powstanie megatrendu dotyczącego innowacji można prześledzić od występowania w charakterze tematu podrzędnego aż po wiodący
(wykres 53).
Wykres 53. Najważniejsze elementy wizerunku przedsiębiorczości
w niemieckich doniesieniach prasowych w poszczególnych latach (n=640*)
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* artykuły, w których stwierdzono poszczególne elementy wizerunku
przedsiębiorczości (te, które pojawiły się w całej badanej próbie
co najmniej 70 razy, przy możliwości odpowiedzi wielokrotnych)

Najważniejsze elementy medialnego wizerunku przedsiębiorczości w polskich mediach to w miarę upływu czasu sukces, aktywność i zorientowanie
na zysk. Podstawowa różnica pomiędzy mediami polskimi i niemieckimi
polega na istotności wizerunku osoby tworzącej sieci (networkera). Ten
jeden z najważniejszych elementów niemieckiego obrazu przedsiębiorczości w polskich mediach odgrywa podrzędną rolę i nie pojawia się pośród
najważniejszych rysów przedsiębiorczości. Wiąże się to prawdopodobnie
z wciąż żywym wizerunkiem przedsiębiorcy działającego na własny rachunek,
dążącego przede wszystkim do indywidualnego zysku (por. Trzeciakowski,
Dąbroś 2016) (wykres 54).
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Wykres 54. Najważniejsze elementy wizerunku przedsiębiorczości
w polskich doniesieniach prasowych w poszczególnych latach (n=1175*)
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* artykuły, w których stwierdzono poszczególne elementy wizerunku
przedsiębiorczości (te, które pojawiły się w całej badanej próbie
co najmniej 60 razy, przy możliwości odpowiedzi wielokrotnych)

W niemieckich doniesieniach prasowych na temat przedsiębiorczości
w badanym dziesięcioletnim okresie nie można stwierdzić jednoznacznych
tendencji do stosowania określonych kontekstów czy ram. Wyraźną tendencją
pozostaje tylko fakt, że od roku 2012 przedsiębiorczość jest mocno wiązana
z osobą przedsiębiorcy/przedsiębiorczyni (wykres 55).
Wykres 55. Najważniejsze ramy przestawiania przedsiębiorczości w niemieckich
doniesieniach medialnych w poszczególnych latach badania (n=640)
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Jak dotychczas pokazano – osoba przedsiębiorcy/przedsiębiorczyni odgrywa w polskich mediach znacznie mniej istotną rolę niż w mediach niemieckich. To nie zmieniło się wraz z upływem czasu. Kilka z analizowanych
lat wyróżnia się ze względu na szczególnie często przywoływane konteksty/
ramy: np. rok 2004, w którym koncentrowano się na skandalach, lub też rok
2006, kiedy w centrum zainteresowania piszących był sukces (wykres 56).
Wykres 56. Najważniejsze konteksty/ramy przedstawiania przedsiębiorczości
w polskich doniesieniach medialnych w poszczególnych latach badania (n=1165*)

*10 odpowiedzi własnych, niemożliwych do ujęcia statystycznego
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Celem projektu badawczego było zbadanie sposobu prezentacji przedsiębiorczości w polskich i niemieckich mediach oraz obserwacja zmian jej wizerunku medialnego na tle postępujących procesów europeizacji. By stwierdzić
podobieństwa oraz różnice pomiędzy Polską i Niemcami oraz zmiany w funkcji czasu, medialny wizerunek w obu krajach obserwowano na tle uwarunkowań kontekstualnych (w kwestii metody por. również Thomaβ 2013: 34 i nast.;
Esser, Hanitzsch 2012: 6-7). Pierwszy etap badania polegał na przedstawieniu
i porównaniu warunków prowadzenia przedsiębiorstw oraz funkcjonowania
tytułowego zwierciadła, czyli systemów medialnych w Polsce i w Niemczech.
Przy wszystkich różnicach, które wynikają choćby tylko z odmiennych warunków gospodarczych w obu krajach (nie bez znaczenia jest fakt, że po politycznym przełomie roku 1989 polski system gospodarczy uległ głębokim
przemianom), analiza porównawcza przedsiębiorczości w obu tych państwach
wykazała również podobieństwa. Sektor małych i średnich firm w obu krajach
odgrywa dla gospodarki dużą rolę. Istnienie podobieństw można stwierdzić
również w kontekście samodzielności gospodarczej: zarówno w Polsce, jak
i w Niemczech pośród startupów dominują firmy z branży IT. W obu państwach na prowadzenie firmy decyduje się więcej mężczyzn niż kobiet, w obu
krajach w kończącym się w roku 2014 okresie badania wzrósł odsetek przedsiębiorczych kobiet. Obok tych podobieństw szczegółowa analiza wykazała
również różnice: wprawdzie wśród zakładających firmy w Polsce ilościowo
dominują mężczyźni, jednak odsetek kobiet jest większy niż w Niemczech.
Inna rozbieżność dotyczy pomocy finansowej ze strony państwa: odgrywa
ona w przypadku polskich startupów mniejszą rolę niż w Niemczech.
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Mimo wynikających z uwarunkowań historycznych różnic analiza polskiego i niemieckiego systemu medialnego wykazała cały szereg podobieństw. Np.
media drukowane, będące w centrum zainteresowania niniejszego badania,
ulegają w obu podlegających transformacji krajach wpływom globalizacji
i rozwoju nowych technologii. Można to zaobserwować na przykładzie udziałów własności w rynku mediów, zdominowanym przez dużych wydawców,
jak również koegzystencji silnych mediów komercyjnych oraz zmian wykorzystania internetu w obu krajach. Również przynależność do organizacji
międzynarodowych, w tym do Unii Europejskiej, ułatwia podzielanie tych
samych wartości i norm prawnych. Szczególnym aspektem polsko-niemieckiej
sytuacji medialnej jest duży udział niemieckich grup medialnych w polskim
rynku prasowym. To powiązanie jednocześnie unaocznia znaczącą różnicę
pomiędzy polskim i niemieckim rynkiem mediów: podczas gdy na polskim
rynku medialnym aktywne są zagraniczne przedsiębiorstwa, niemiecki system
medialny opanowały przede wszystkim rodzime firmy. Inna istotna różnica
dotyczy relacji pomiędzy mediami i polityką. W Niemczech media są postrzegane jako forum politycznej debaty na temat reprezentacji różnych grup
społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Natomiast w Polsce
raczej uważa się je za instrument wywierania wpływu i kształtowania opinii
publicznej.
Postrzeganie roli kobiety w systemie medialnym, co w równym stopniu
dotyczy obszaru media maker, jak i media subject, w obu krajach dowodzi
zbyt małej reprezentacji kobiet. O ile w Niemczech temat równouprawnienia
stanowi przedmiot woli i wsparcia politycznego, nawet jeśli z umiarkowanym
powodzeniem, o tyle w Polsce wciąż traktuje się go jako kwestię, którą można
pominąć.
Znaczenie systemu medialnego dla postrzegania społecznego i gospodarczego fenomenu przedsiębiorczości wynika z faktu, że media masowe są kluczowym elementem opinii publicznej nowoczesnych społeczeństw. Tworzą
one powszechnie dostępne sytuacje komunikacyjne, umożliwiają przekazywanie faktów i opinii, budowę wspólnego zasobu wiedzy, stanowiąc podstawę
kolektywnych wartości oraz – często się na nich opierających – subiektywnych opinii. Tym samym środki masowego przekazu działają z jednej strony
jako kanały tworzące opinię publiczną, przekraczając granice komunikacji
osobistej i osobistego doświadczenia. Z drugiej zaś odgrywają rolę czynnika
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tworzącego opinię publiczną, aktywnie wpływając na dobór omawianych
tematów. To oznacza, że informacje, opinie i obrazy, stanowiące dla opinii
publicznej ofertę interpretacyjną, docierają do odbiorców dzięki mediom,
a następnie są adaptowane i legitymizowane w ramach subiektywnej konstrukcji rzeczywistości.
Ze względu na swój kolektywny charakter media pomagają w standaryzacji doświadczeń i przyczyniają się do reprodukcji i stabilizacji porządku
społecznego. Tym samym dysponują władzą symboliczną, pozwalającą konstruować i utrwalać podstawowe kody kultury i sposoby zachowania, które
podzielają dziennikarze, odbiorcy mediów i aktorzy wydarzeń medialnych.
Środki przekazu rozpowszechniają wyobrażenia, obrazy i stereotypy danej
kultury, czyniąc je społecznie wiążącymi.
Na tle tych omówionych cech środków masowego przekazu w empirycznej
części pracy w ramach analizy mediów sprawdzono, jaki obraz przedsiębiorczości jest prezentowany w polskich i niemieckich mediach. Główne pytania
badawcze sformułowano następująco: W jaki sposób i z jaką intensywnością
w obu krajach donosi się o przedsiębiorcach i przedsiębiorczyniach? Jaki
wpływ na centralne tematy doniesień, oceny i obrazy mają takie czynniki, jak
wielkość firmy, płeć przedsiębiorcy czy też płeć dziennikarza? W jaki sposób
doniesienia zmieniają się w trakcie badania? Czy w miarę postępu procesów
europeizacji pierwszej dekady po przystąpieniu Polski do UE można zaobserwować zbliżenie przekazywanych wartości i wyobrażeń?
Analiza wykazuje dużą liczbę podobieństw pomiędzy polskimi i niemieckimi doniesieniami o przedsiębiorczości. Zarówno w polskich, jak i niemieckich
mediach w centrum zainteresowania pozostają firmy duże i działające na rynku od dłuższego czasu. Istotne z punktu widzenia gospodarki małe i średnie
przedsiębiorstwa odgrywają w doniesieniach podrzędną rolę. To samo dotyczy startupów, które przyspieszają wprowadzanie innowacji do gospodarki.
W polskich i niemieckich mediach przedsiębiorczość jest łączona z ocenami w wyniku kontekstualizacji, np. przedstawiania w powiązaniu z sukcesem
lub porażką, skandalami bądź dobroczynnością, regulacjami prawnymi czy
też naruszeniami przepisów. Również stosowane w mediach atrybuty służące
opisaniu przedsiębiorców i przedsiębiorczyń są w Polsce i Niemczech podobne: „skuteczny”, „aktywny”, „innowacyjny”. Jeśli w doniesieniach pojawiają się
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negatywne cechy, to w obu krajach dzieje się tak ze względu na rażące postępowanie opisywanych przedsiębiorców albo przedsiębiorczyń.
Inną cechą wspólną, zaobserwowaną zarówno w Polsce, jak i w Niemczech,
jest fakt, że tylko mała część doniesień została poświęcona przedsiębiorczyniom (kobiety jako media subject). Warto zwrócić uwagę, że w obu krajach
przedsiębiorczynie przedstawiano w lepszym świetle niż przedsiębiorców.
W doniesieniach na temat przedsiębiorczych kobiet rzadziej pojawiały się
takie tematy, jak dane ekonomiczne, finanse i inwestycje. Zamiast tego
można było przeczytać o tematach miękkich, takich jak filozofia firmy. Ani
w polskich, ani w niemieckich mediach przedsiębiorczyń nie prezentowano
jako fenomenu, a ich działalności gospodarczej w formie większego (niż dla
przedsiębiorców) wyzwania. A jednak i w polskich, i w niemieckich opisach
przedsiębiorczyń częściej obserwowano również informacje na temat ich życia prywatnego. To perspektywa, której brak w przypadku prezentacji przedsiębiorców mężczyzn. W ten sposób pojawia się zawoalowana informacja
o typowo kobiecym wyzwaniu: wykonywaniu szpagatu pomiędzy życiem
rodzinnym i zawodowym.
Większość polskich i niemieckich doniesień o przedsiębiorczości jest autorstwa mężczyzn. Ich sposób pisania różni się w obu krajach od stylu preferowanego przez dziennikarki. Te bowiem częściej piszą o przedsiębiorczyniach. Doniesienia ich autorstwa są bardziej pozytywne, częściej przedstawiają
przedsiębiorczość jako szansę, rzadziej skupiają się na skandalach. Ponadto
raczej podkreślają takie atrybuty wizerunku, jak świadomość ponoszonej
odpowiedzialności aniżeli zorientowanie na zysk.
Poza omówionymi cechami wspólnymi analiza wykazała również istotne
różnice. Niemieckie doniesienia mają bardziej wyważony charakter, oferując
pozytywne, negatywne i neutralne treści. Zwraca uwagę duży odsetek doniesień ambiwalentnych, prezentujących zarówno szanse, jak i zagrożenia, mocne
i słabe strony przedsiębiorczości. Natomiast dla polskich doniesień charakterystyczne są doniesienia neutralne. Wynika to z silnej koncentracji mediów
na temacie regulacji prawnych i politycznych, o których dziennikarze donoszą
w sposób sprawozdawczy i czysto informacyjny. Zdecydowana koncentracja
polskich dziennikarzy wokół kwestii polityki i prawa prowadzi do pisania systemowych, abstrakcyjnych doniesień, w których – odwrotnie niż w przypadku
niemieckich mediów – nie odbywa się personalizacja przedsiębiorczości. Dużo
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rzadziej w centrum zainteresowania autora artykułu stoi osoba przedsiębiorcy/
przedsiębiorczyni bądź opisuje się osobiste tło.
Przyglądając się zmianom, jakim w obu krajach podczas dziesięciu badanych lat od przystąpienia Polski do UE podlegały tematyka, obrazy i kontekstualizacja przedsiębiorczości, można stwierdzić dużą stałość w funkcji
czasu. Nie zaobserwowano zbliżenia perspektyw i ocen wraz z postępem
procesów europeizacji. Zmiana tradycyjnych wyobrażeń i systemów wartości
jest długotrwałym procesem. W tym kontekście powstaje pytanie, czy można
zaobserwować takie przemiany w dynamicznych systemach komunikacyjnych – rozwijających się dzięki digitalizacji mediów od modelu komunikacji
typu one to many do many to many. Interesującym pytaniem badawczym byłoby w tym kontekście sprawdzenie, jak przedsiębiorczość jest przez różnych
aktorów prezentowana i dyskutowana w mediach społecznościowych, które
odzwierciedlają również mniej znaczne przesunięcia, zanim te przedostaną
się do mainstreamu.
„W zwierciadle mediów” – tak brzmi tytuł projektu badawczego. W nawiązaniu do tego tytułu i w obliczu uzyskanych wyników powstaje pytanie,
w jakim zakresie media w Polsce i w Niemczech faktycznie odzwierciedlają
przedsiębiorczość. Czy obraz przedsiębiorczości, przekazywany przez media, jest odzwierciedleniem rzeczywistości, czy raczej jej zniekształceniem?
Przecież dziennikarskie procesy wyboru i kontekstualizacja tematyczna powodują, że małe i średnie przedsiębiorstwa czy też przedsiębiorczynie pozostają
w mediach zbyt słabo reprezentowane. Ponadto jeszcze bardziej ugruntowują
stereotypy, takie jak otoczony atmosferą skandalu karierowicz, skuteczny, zorientowany na zysk przedsiębiorca płci męskiej i świadoma odpowiedzialności
przedsiębiorczyni, która musi zająć się także rodziną.
Z jednej strony badanie pokazuje rzeczową płaszczyznę doniesień, stanowiącą podstawę przekazu informacyjnego gazet. Ponadto jednak ze względu
na stosowane środki semantyczne uwagę przyciąga olbrzymie znaczenie, jakie
mają doniesienia dzięki swej funkcji aktywnego twórcy ocen i konstrukcji
związków znaczeniowych. Interpretacje zawarte w artykułach prasowych przenoszą poza rzeczowymi informacjami dodatkowe (negatywne lub pozytywne)
oferty percepcyjne, które mogą mieć wpływ na subiektywną adaptację wiedzy
o wartych starań i pomijalnych wymiarach działania przedsiębiorców i przedsiębiorczyń. W tym sensie doniesieniom prasowym o przedsiębiorczości
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– jako istotnemu filarowi polityki informacyjnej – można przypisywać znaczący wpływ na rozwój aktywności gospodarczej.
Zaleta międzynarodowych badań porównawczych wobec analiz ograniczonych do jednego kraju polega na możliwości zapobieżenia wyciągania
ogólnikowych wniosków, które, jak określa to Thomaß (2013: 35), „wynikają
z naiwnego uniwersalizmu”. Dzięki temu w ramach projektu udało się zajrzeć
w system gospodarczy i medialny, przekazywane przez media stereotypy ról
i wyobrażenia o kulturze sąsiada. Stanowi to przyczynek do lepszego zrozumienia innej kultury, przy jednoczesnym wnikliwszym zrozumieniu własnej
kultury w szerszym kontekście.
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Aneks – klucz kodowy

Coding: newspapers without supplements.
Unit of analysis: article (without photographs, info graphics and charts).
Keywords: 
Poland – przedsiębiorczość, przedsiębiorca/przedsiębiorczyni, biznesman/bizneswoman, właściciel/właścicielka.
Germany – Unternehmertum, Unternehmer/Unternehmerin, Gründer/
Gründerin,
Selbstständige/Selbständiger, Entrepreneur/Entrepreneurin,
Eigentümer/Eigentümerin, Inhaber/Inhaberin.
NOT to be analyzed: advertisements, announcements, calendars, radio
and TV programs, weather forecasts etc.
Variable

Content

Instruction/Examples

V1

Number of article
/ Title

Every article in the sample must be numbered serially:SZ = 1. article 1001, 2. article
=1002, …Welt = 1. article 2001, 2. article = 2002, ….GW = 1. article 3001, 2.
article = 3002RZ = 1. article 4001, 2. article = 4002Information for the coder:
please note the number on each article and additionally the title of the article.
POLISH version: only title
GERMAN version: numbering and title

V2

Country

In which country was the article published?1 = Poland, 2 = Germany

V3

Coder

Who did the coding? Please note your name. (Initials of the Coder)

V10

Medium

In which medium was the article published?
1 = SZ, 2 = Welt, 3 = GW, 4 = RZ

V11

Date

On which date was the article published?

Author (s)

Name or initials of the author (order: surname, first name)
Information for the coder: If there are two authors use V12a for the second one.

V12/ 12a
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Variable

Content

Instruction/Examples

V12b/
12c

Sex of the author

0 = not possible to state
1 = male
2 = female
Information for the coder: If there are two authors use V12c for the second one.

V13/
13a
Second author
V13b/
V13c

Position of the
author

1 = Journalist working as a part of the editorial office
2 = Author not from the editorial office (freelancer, expert, firm owner, etc.)
3 = Editorial office (the whole office, for example when congratulating sb.)
4 = News agency
5 = Not possible to state
99 = Other position _________________________________________ (V13a)
V13b: second author
second author
99 = Other position _________________________________________ (V13c)

V20

Size of the article

Number of signs Information for the coder: transfer the article into office word
format (or similar program) and count the signs without blank spaces.

Genre

Genre of the article?
1 = Press article: (article with more than 8 lines but no interview,
comment, letter to the editor, reportage, coverage, biography)
2 = news flash: (article with up to 8 lines)
4 = comment
5 = letter to the editor
6 = interview
7 = reportage/coverage
8 = biography/portrait
99 = other genre ___________________________________________ (V22a)
Some additional information about the different genres

V23/
23a

Issue

What is the main issue of the article? (The issue regarding only entrepreneurship)
Choose max. 3 categories.
1 =Human resources (Personal)/jobs/wages (e.g. wage
negotiation, strikes, job creation or cuts, etc.)
2 = Economic data/development (stock price, financial statements, rate of return,
turnover, bankruptcy, start-up/starting a business, history of the company, etc.)
3 = Investment (business takeover, investments, subsidies, etc.)
4 = political issues and justice (regulations, legal acts/frameworks/interpretations, etc.)
5 = irregularities (abuse, corruption, criminal activities etc.)
6 = products and services of the company
7 = consultancy (guiding, advising, providing general information about business)
8 = philosophy of enterprise/entrepreneurship (ethics (CSR), culture, etc.)
99 = other issue ___________________________________________ (V23a)
Information for the coder: If referring to innovation the coder has to check
to which position the innovation belongs: products, services, or other issues.

V23b

Main-/Minor-Issue

1 = Entrepreneurship is the main issue of the article (more than the half)
2 = Entrepreneurship is a minor issue
Information for the coder: count the lines, main issue, if more the than the half of the article.

Context
of presentation

1 = Events/matters taking place in the own country
2 = Events/matters taking place in other country
Information for the coder: If yes, go on to V24a::
Poland = 1, Germany = 2, Other Country = 3
3 = International (supranational) events / matters (multi-country)
Information for the coder: If yes, go on to V24b::
The article concerns German-Polish relations = 1
The article is EU related = 2
The article concerns Other Country-relations = 3
4 = Regional or local events/ matters
5 = Not possible to state
99 =other context: __________________________________________ (V24c)

V22/
22a

V24
24a
24b
24c
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Content

Instruction/Examples

Levels
of presentation

1 = macro – entrepreneurship in society, in economy, in politics
(e.g. labour unions are political players)
2 = meso – entrepreneurship or company as organizations
or relations between specific organizations
3 = micro – entrepreneurship as done/managed/driven by a person, individual opinion
4 = not possible to state
Information for the coder: dominant elements, the „plug” of the article.

Evaluation

What is the overall evaluation of entrepreneurship in the article? What impression
of entrepreneurship/entrepreneurial activity/entrepreneurs gets the recipient? Are there
more positive or negative statements? Are there more statements about chances or risks?
1 = positive: there are more positive statements about
entrepreneurship than negative ones; changes or risks
0 = neutral: there are neither positive nor negative statements about entrepreneurship
-1 = negative: there are more negative statements about entrepreneurship than positive ones
9 = ambivalent: positive and negative statements are in balance
Information for the coder: If there are some meaningful expressions, which represents
the evaluation (both negative and positive) of the article please put them into (V80)

Evaluator

Which actor in the article creates mainly the positive/neutral/negative/
ambivalent impression? ( must refer to the assessment in V30)
1 = author (statements about entrepreneurship are no quotations or reported speech)
2 = political representatives, i.e.______________________________ (V31a)
3 = industry representatives, i.e. _____________________________ (V31a)
4 = science representatives, i.e. _____________________________ (V31a)
5 = the public
6 = customers
7 = the entrepreneur him/herself
8 = representatives from the financial sector
99 = other evaluator: _______________________________________ (V31b)

V40

Naming
of entrepreneur

Are entrepreneurs explicit named?
0 = no
1 = yesInformation for the coder: An entrepreneur is a natural person, who plans
or starts a business and manages it responsible, with initiative and autonomous/
self-employed, bearing thereby the personal and/or capital risk.
Relevant: Managers are employees.
Information for the coder: If no entrepreneurs are named, continue with variable V50.

V41

Entrepreneur

Name of the entrepreneur (name of the most dominant entrepreneur).
(order: surname, first name)
[For Polish coders: also 2nd and 3rd entrepreneur possible – repeated V41-43]

V42

Sex

Sex of the entrepreneur
0 = not possible to state
1 = male
2 = female

V42a

Female
Entrepre-neurs
as phenomenon

0 = women entrepreneurs are not presented as phenomenon
1 = women entrepreneurs are presented as phenomenon, e.g . „she’s the
only woman who ever founded a company…”, „she is a pioneer…”
99 = no female entrepreneur

V42b

Private background

0 = no
1 = yes e.g. compatibility of family and work, private background
and information (family, children etc.), challenges

V42c

Challenge
or chance

0 = not possible to state
1 = entrepreneurship as challenge (uncertainty, doubts)
2 = entrepreneurship as chance (self-confidence)

V26

V30

V31
/31a
/31b
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Instruction/Examples

V43

Age of the
entrepreneur

0 = not possible to state
1 = till 20 years
2 = 21 – 30 years
3 = 31 – 40 years
4 = 41 – 50 years
5 = 51 – 60 years
6 = more than 60 years
Information for the coder: if not mentioned in the article, no additional research is needed.

V50

Company’s name

Is a concrete enterprise named?
1 = yes
0 = no[For Polish coders: also 2nd and 3rd company possible – repeated V50-55]
Information for the coder: If not company name is mentioned, continue with variable V60

V51

Company

Record the name of the company (name of the most dominant company).

Branch

Please choose the branch:
0 = not named/not possible to state
1 = Industry/Manufacturing sector/Chemistry/Metal
2 = Building industry
3 = Trade
4 = Financial market/ Insurance /Investment
5 = Real estate
6 = IT/Communication/Media/Publishing
7 = Consulting
8 = Energy-/Environmental economies
9 = Health sector/Pharmacy/Cosmetics
10 = Gastronomy/Tourism
11 = Transport/Logistics
12 = Agricultural sector
99 = others __________________________________________ (V52a)

Size

0 = not possible to state
1 = micro (less than 10 employees, annual turnover less than 2 Mio)
2 = small company (10-49 employees, annual turnover less than 10 Mio)
3 = middle-sized company (50-249 employees, annual turnover less than 50 Mio)
4 = large company (more 250 employees, annual turnover more than 50 Mio)
Information for the coder: if not in the article or obvious , take 0 = not possible to state

Owner – managed
enterprise

The company is managed by the owner or run by the family:
(unity of ownership and management)
0 = not possible to state
1 = yes
2 = noturnover figures, or alternatively an undertaking should be classified
as an SME if there is unity in its ownership, liability, management, riskbearing and accountable involvement in its management.
turnover figures, or alternatively an undertaking should be classified
as an SME if there is unity in its ownership, liability, management, riskbearing and accountable involvement in its management.

Legal form

0 = not possible to state
1 = AG / SA
2 = GmbH / sp. z o. o.
3 = KG / sp. k. (spółka komandytowa)
4 = Personengesellschaft (GbR) / s.c. (spółka cywilna)
5 = Einzelunternehmen (przedsiębiorstwo jednoosobowe)
6 = e.V. / stowarzyszenie zarejestrowane
99 = other legal form ______________________________________ (V54a)
Information for the coder: if not in the article or obvious , take 0=not possible to state

V52/
52a

V53

V53 a

V54/
54a
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V55

Age of the
enterprise

0 = not possible to state
1 = Early stage of the entrepreneurial activity (till ca. 3 years)
2 = established (after 3 years)
Information for the coder: if not in the article or obvious, take 0=not possible to state.
Please consider the age of the company at the time when the article was written.

Image

Which image of entrepreneurship is conveyed or promoted? Chose max. 3 facets.
0 = not possible to state
1 = The Innovative/Creative
2 = The Active/Dynamic
3 = The Key Player
4 = The Driving force of Economy
5 = The Successful
6 = The Networker
7 = The Resourceful
8 = The Intelligent/Clever one
9 = The Risk-Bearing
10 = The Profit-Oriented
11 = The Rational
12 = The Dodger
13 = The Scandalous
14 = The Exploiter
15 = The Socially responsible
16 = The Traditionally minded
17 = The Regressive
18 = The Passive/ Stagnant
19 = The Not-successful/Unsuccessful
20 = The Uncreative
21 = The Unwise
22 = The Risk-Averse One
23 = The Not-Profit-Oriented
24 = The Irrational
99 = other image ________________________________________ (V60c)

Differences

Are there differences between the evaluation of a)
entrepreneurship/companies and b) entrepreneurs
1 = no differences in the evaluation
2 = the evaluation of the entrepreneur is more positive than
the evaluation of entrepreneurship/companies
3 = the evaluation of the entrepreneur is more negative than
the evaluation of entrepreneurship/companies
4 = not possible to state
5 = no entrepreneur named
6 = no company named

V70/70a

Framing

0 = not possible to state
1 = concept (concept of entrepreneurship) the abstract idea of entrepreneur
2 = program/strategy (long-term activities)
3 = aim (short-term actions)
4 = regulations
5 = person (entrepreneur)
6 = frame of scandal
7 = frame of success
99 = other framing __________________________________________ (V70a)
Some additional information, examples about the different framings needed

V80

Quotation

Place for meaningful, significant quotations from the article, if possible.
Information for the coder: please identify the variables (e.g. (V30) Evaluation,
(V60) Image) to which this statement is addressed, if possible.

VXY

Comments

Other keywords, doubts or additional comments of the coder can be placed here.

V60/60a/60b/60c

V61
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