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Problem of perception of social entrepreneurship among entrepreneurs 

 

 

The society which we live in, and which we has gone through by the rapid growth of globalization 

during the last decades, is resisting the loss of usual social values and norms, as well as struggling with 

complex economic and social problems such as poverty, unemployment and inadequate social conditions. 

Governments and public institutions in more and more countries around the world, including the most 

developed countries, are struggling against various social problems caused by bureaucracy, tardiness, lack 

of entrepreneurial activities, innovativeness, support for young people and the ability to create 

entrepreneurial environment that would ensure better access to opportunities and therefore provide the 

basis for higher quality of living. Since today‘s social issues increasingly go beyond the capabilities and 

potential of institutions responsible for solving them, the process of creating better life in societies 

requires the engagement of all the actors of society. The level of personal readiness to participate actively 

in the community is a background for building social responsibilities of all individuals. The decisive role 

in such activities belongs to social entrepreneurs. Social entrepreneurship, integrating economic and 

social values, offers more sustainable solutions for a variety of social problems and the removal of 

traditional borders between government, business community, scientific community and civil society. 

However, in Ukraine there is a problem of readiness for civils to be social entrepreneurs, which mainly 

causes lie in the wrong perception of the essence and mission of social entrepreneurship. 

Any definition of the term ―social entrepreneurship‖ must start with the word ―entrepreneurship.‖ 

The word ―social‖ simply modifies entrepreneurship. If entrepreneurship does not have a clear meaning, 

then modifying it with social will not accomplish much, either. The word entrepreneurship is a mixed 

blessing. On the positive side, it connotes a special, innate ability to sense and act on opportunity, 

combining out-of-the-box thinking with a unique brand of determination to create or bring about 

something new to the world. On the negative side, entrepreneurship is an ex post term, because 

entrepreneurial activities require a passage of time before their true impact is evident. [4, p.30] 

The French economist Jean-Baptiste Say described the entrepreneur as one who ―shifts economic 

resources out of an area of lower and into an area of higher productivity and greater yield,‖ thereby 

expanding the literal translation from the French, ―one who undertakes,‖ to encompass the concept of 

value creation. [4, p.31] 

Writing a century later, the Austrian economist Joseph Schumpeter built upon this basic concept of 

value creation, contributing what is arguably the most influential idea about entrepreneurship. 

Schumpeter identified in the entrepreneur the force required to drive economic progress, absent which 

economies would become static, structurally immobilized, and subject to decay. Successful 

entrepreneurship, he argues, sets off a chain reaction, encouraging other entrepreneurs to iterate upon and 

ultimately propagate the innovation to the point of ―creative destruction,‖ a state at which the new venture 
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and all its related ventures effectively render existing products, services, and business models obsolete. 

[5, p.83] 

Social entrepreneurship represents a new and innovative approach in dealing with unsolved 

economic and social issues. As such, it is based on the concept and characteristics of traditional 

entrepreneurship, because social entrepreneurs also use business principles and entrepreneurial skills and 

they achieve their goals with the same determination, creativity and resourcefulness as traditional 

entrepreneurs. Therefore, just like traditional entrepreneurs, social entrepreneurs must be innovators, must 

recognize and exploit perceived opportunities and take risks, and they must not allow that the limiting 

factors, such as lack of resources, decrease the possibility of idea realization. However, social 

entrepreneurs, unlike traditional entrepreneurs, do not use business principles exclusively to generate 

profit, but rather to make all involved parts‘ life better. 

In Ukraine as in most of the countries misconception and misunderstanding of what actually is a 

social entrepreneurship could be met. Most entrepreneurs see it only as an approach to solving social 

problems. They associate social entrepreneurship with non-profit organizations, philanthropy, charities 

and other social responsible events. In our country, there is a one-side perception of social 

entrepreneurship, that it is an exclusively area related to helping socially disadvantaged groups of people. 

However it is wrong. If we talk in terms of business, it is important not only that entrepreneur helps 

somebody, but also the way he conducts his business. Although the mission of social entrepreneurship is 

to generate social value, social entrepreneurs must also generate financial profit in order for their mission 

to be sustainable.  

Economic value does not represent the ultimate goal; but still it needs to be seriously taken into 

account because it represents an important side effect that ensures the sustainability of innovation, 

initiatives and financing. [3, p.39] Therefore, regardless of their focus and the way their goals are being 

achieved, in order for social entrepreneurs to be successful on a long term basis, critics argue that they, as 

well as traditional entrepreneurs, must maintain their performance with profit and not only with 

subventions and donations. 

Social entrepreneurs have these characteristics: 

1) they are constantly looking for new ways to serve their constituencies and to add value to exist 

service; 

2) they are willing to take reasonable risk on behalf of the people that their organization serves; 

3) they understand difference between needs and wants; 

4) they understand that all resources allocations are really stewardship investments; 

5) they weight the social and financial return of each of these investment; 

6) they always keep mission first, but know that without money, there is no mission output. [2, 

p.12] 

Using the properties listed above everyone who wants to improve the world can be successful in its 

activities, and every traditional entrepreneur can easily change their business to make it beneficial not 

only to him, to make it social. 

Social entrepreneurship represents an important concept that builds entrepreneurial behaviour and 

creates innovative solutions that can secure a better life for everyone. However, Ukraine still lags behind 

in supporting the development of social entrepreneurship and awareness of the importance of individual 

and social responsibility, especially among older entrepreneurs, owners of large industrial companies, 

who have the capacity to make positive social changes, but they see the social entrepreneurship only as 

the charity from time to time.  
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