
 

 STRESZCZENIE POPULARNONAUKOWE PROJEKTU 
 

Od lat 80. XX w. w ekonomii coraz częściej wykorzystuje się założenia i metody badawcze typowe dla innych 

nauk społecznych, w tym np. socjologii czy psychologii. Otwarcie się ekonomii na inne dyscypliny 

zaowocowało też nowymi obszarami badań w tej nauce, między innymi w ramach Nowej Socjologii 

Ekonomicznej (ang. New Economic Sociology – NES), bazującej na dorobku zarówno socjologów, jak i 

ekonomistów. Fundamentem NES jest koncepcja zakorzenienia społecznego, opracowana przez Marka 

Granovettera. Autor ten uznał, że celom ekonomicznym towarzyszą najczęściej cele nieekonomiczne, 

związane z danym kontekstem społecznym. Jego zdaniem wszystkie działania gospodarcze są zakorzenione 

w sieci relacji społecznych (interpersonalnych/osobistych) jednostek je podejmujących. Od tego, jakie osoby 

dany aktor zna czy jaką ma reputację w lokalnym środowisku zależy to, jakie decyzje ekonomiczne podejmuje. 

Oznacza to, iż rozpatrywanie decyzji i działań rynkowych w oderwaniu od relacji społecznych osób je 

podejmujących, czyni analizę ekonomiczną niepełną i błędną.  

Dotychczasowe wyniki badań wykorzystujące koncepcję zakorzenienia społecznego są ciągle 

wycinkowe i niejednoznaczne. Po pierwsze, skupiają się jedynie na wybranych aspektach zakorzenienia 

społecznego (np. zaufaniu, wiedzy o partnerze, źródłach prywatnych znajomości, itp.). Po drugie, brak w nich 

jednoznacznej konkluzji odnośnie do rodzaju – pozytywnego bądź negatywnego – wpływu zakorzenienia 

społecznego na współpracę międzyorganizacyjną, a także na innowacyjność organizacyjną.  

Z tych względów szczególnie interesujące wydają się być badania dotyczące znaczenia relacji 

społecznych, a także określenia ich źródeł (np. znajomość z poprzednich miejsc pracy, przynależność do 

wspólnych organizacji/klubów, więzi rodzinne) i elementów składowych (np. zaufanie, osobista sympatia 

względem partnera), wśród podmiotów tzw. sektorów kreatywnych. W sektorach tych bowiem innowacyjność 

organizacyjna jest warunkiem koniecznym funkcjonowania. Innowacyjność tę natomiast można osiągnąć 

właśnie dzięki współpracy międzyorganizacyjnej, bazującej na relacjach społecznych właścicieli 

przedsiębiorstw, osób nimi zarządzających, jak i pracowników. Zarówno jednak w polskiej, jak i zagranicznej 

literaturze, nie przeprowadzono dotychczas takich badań w sposób kompleksowy (poprzez identyfikację 

zarówno źródeł, jak i elementów składowych relacji społecznych, a także ich pozytywnych i negatywnych 

efektów), za pomocą metod ilościowych i jakościowych, także z w ujęciu międzysektorowym, 

umożliwiającym dokonanie porównań różnych sektorów gospodarki. Uzasadnieniem projektu jest również 

wciąż niespójna i niewystarczająca konceptualizacja i operacjonalizacja zakorzenienia społecznego 

podmiotów gospodarczych. Dodatkowo, w literaturze nie wskazano jak dotąd, jaki jest wpływ relacji 

społecznych na współpracę, podejmowaną w różnej formie, tj.: sformalizowaną, quasi-sformalizowaną, 

nieformalną. To również będzie stanowić przedmiot badań w niniejszym projekcie. 

W związku z tym, celem niniejszego projektu jest określenie znaczenia relacji społecznych dla 

innowacyjności organizacyjnej, osiąganej dzięki współpracy międzyorganizacyjnej (ale także niezależnie od 

niej) w wybranych sektorach kreatywnych (turystyczny, gier komputerowych i wideo, sztuk performatywnych, 

samorządowe instytucje kultury – muzea).  

Odnosząc się do metodycznego wkładu projektu należy podkreślić, że identyfikacja dotychczasowej 

wiedzy na temat zakorzenienia społecznego wskazuje, że badania nad tą problematyką wymuszają 

uwzględniania w ekonomii, na coraz szerszą skalę, elementów takich jak kultura, psychologia czy socjologia. 

To zaś wymusza wykorzystanie podejścia interdyscyplinarnego, a wraz z nim – połączenie analizy jakościowej 

z ilościową. Właśnie takie podejście zaproponowano w projekcie.. Badania empiryczne będą realizowane w 

trzech etapach. W etapie I i II przeprowadzone zostaną badania jakościowe. W etapie I przeprowadzonych 

zostanie 40 indywidualnych wywiadów bezpośrednich pół-strukturyzowanych z wykorzystaniem scenariusza 

do wywiadu (po 10 rozmówców z każdego z 4 sektorów kreatywnych). W etapie II planowane są wywiady 

fokusowe – 4 spotkania fokusowe, każde z 6 przedstawicielami jednego z 4 badanych sektorów, oraz 1 fokus 

dla reprezentantów wszystkich 4 sektorów (łącznie 5 wywiadów fokusowych). W ramach etapu III 

przeprowadzone zostaną badania ilościowe (badania ankietowe), mające na celu ustalenie czy i jak 

(pozytywnie/negatywnie) relacje społeczne wpływają na współpracę międzyorganizacyjną oraz 

innowacyjność organizacyjną – zarówno postrzeganą wielowymiarowo, jak i w przekroju jej poszczególnych 

wymiarów.  Badania na tym etapie zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej (Computer-

Asssisted Web Interview – CAWI) i uzupełniająco telefonicznej (Computer-Assisted Telephone Interview –  

CATI). Minimalna próba badawcza wyniesie 100-150 podmiotów na sektor, czyli łącznie 400-600 

respondentów. W procesie badawczym wykorzystane zostanie modelowanie równań strukturalnych.  
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