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Pomoc a postawa roszczeniowa

Wed³ug s³ownika jêzyka polskiego PWN1 pomoc¹ jest praca, wysi³ek, dzia³anie (fizyczne lub
moralne) podjête dla dobra innej osoby w celu ul¿enia jej w dzia³aniu lub ratowania w niebezpie-
czeñstwie.

Czy przedsiêbiorcy korzystaj¹ z pomocy?

W ankiecie przeprowadzonej w latach 2003 i 2004 przez Fundusz Mikro w�ród losowo wybranej
grupy ponad 2 tys. w³a�cicieli mikrofirm z ca³ej Polski2 przedsiêbiorcy wymieniali nastêpuj¹ce
formy pomocy, z których korzystaj¹ b¹d� korzystali:
1. darowizna: pieni¹dze, rzecz, nieruchomo�æ;
2. nieoprocentowana po¿yczka lub bezp³atne u¿yczenie maj¹tku;
3. porêczenie;
4. po¿yczka od znajomego lub rodziny na �miêkkich zasadach� � �sp³acisz, kiedy bêdziesz

móg³, a jak zarobisz, to jako� mi siê odwdziêczysz�;
5. udostêpnienie kontaktów handlowych, polecenie, rekomendacja;
6. przekazanie wiedzy i do�wiadczenia na temat prowadzenia firmy;
7. dobry przyk³ad postawy przedsiêbiorczej.

Wiêkszo�æ ankietowanych przedsiêbiorców korzysta³a z co najmniej dwóch wymienionych
w ankiecie form pomocy. Wyniki ankiety wskazuj¹, ¿e przedsiêbiorcy korzystaj¹ z ró¿nych
form pomocy, jednocze�nie za oczywiste przyjmuj¹c konieczno�æ jej udzielenia wtedy, gdy
inni przedsiêbiorcy bêd¹ podobnej pomocy potrzebowaæ. Nie wydaje siê, by ta swoista forma
samopomocy wp³ywa³a negatywnie na postawê przedsiêbiorców.

Istnieje jednak inny rodzaj pomocy dostêpnej przedsiêbiorcom � jest to pomoc pañstwa.
Mo¿e ona przybieraæ formy preferencyjnych po¿yczek, dotacji, ulg i zwolnieñ.

M³ody cz³owiek  decyduj¹cy siê podj¹æ ryzyko dzia³alno�ci na w³asny rachunek zwykle za
najbardziej atrakcyjny wzorzec przedsiêbiorczo�ci uwa¿a �przedsiêbiorczo�æ publiczn¹�: za-
bieganie o publiczne zamówienia, o dotacje ze �rodków publicznych oraz o kontakty z osobami
publicznymi, które z powodu pe³nienia funkcji publicznych mog¹ decydowaæ o tym, na co wydaæ
publiczne pieni¹dze. Uznaje za oczywiste, ¿e z tytu³u bycia przedsiêbiorc¹ �co�� mu siê nale¿y,
zamiast wiêc prowadziæ swoj¹ firmê, skupia siê na szukaniu dotacji, ulg, zwolnieñ, �doj�æ�.
Sukces swojej firmy uzale¿nia od otrzymania pomocy, a jej brak jest wyt³umaczeniem wszel-
kich k³opotów. Odpowiedzialno�æ za w³asny byt jest wypierana przez przekonanie, ¿e za los
cz³owieka i jego rodziny odpowiada pañstwo.

1 Internetowy s³ownik jêzyka polskiego on-line, www.sjp.pwn.pl
2 Wyniki ankiety nie zosta³y opublikowane.
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Pañstwo jest g³ównym adresatem i egzekutorem roszczeñ do w³asno�ci tych, którzy ¿yj¹
z w³asnej, po¿ytecznej dla innych pracy, warto�ci¹ za� zaczyna byæ skuteczno�æ w roszczeniach.

Warto�ci¹ staje siê te¿ ¿ycie na koszt innych, poprzez przejmowanie ich pieniêdzy metodami,
które ze swej natury nie tworz¹ ¿adnej warto�ci dodanej lub nawet metodami nielegalnymi.
Przedsiêbiorcy mog¹ wyra¿aæ nadmierne ¿¹dania lub oczekiwania wobec wielu osób i instytucji,
a nawet wobec w³asnych klientów. Wiêkszo�æ przedsiêbiorców kontaktuje siê z klientami bez-
po�rednio, wiêc ich postawa jest elementem oferty. Okazuj¹c klientom postawê roszczeniow¹,
mog¹ ich do siebie (a zatem i do oferty) zniechêcaæ. Niestety, postawa roszczeniowa jest w�ród
polskich przedsiêbiorców do�æ powszechna. Jest to prawdopodobnie dziedzictwo systemu
komunistycznego, w którym to pañstwo by³o dysponentem dóbr wszelakich i które je wydziela³o
obywatelom. Statystyczny polski przedsiêbiorca ma obecnie 43 lata i wychowywa³ siê w syste-
mie, w którym wszystko zale¿a³o od pañstwa. Musia³o to wywrzeæ silny wp³yw na jego psychikê,
ale niestety, nie zawsze zdaje on sobie z tego sprawê. Oczywi�cie, przedsiêbiorcy maj¹ racjê,
narzekaj¹c na skomplikowany system prawny, w którym przysz³o im dzia³aæ, oraz na wysokie
podatki. Nie bior¹ jednak pod uwagê tego, ¿e niezale¿nie od swoich wad, system jest jednakowy
dla wszystkich, a przedsiêbiorczo�æ polega na tym, aby byæ lepszym od konkurencji w istniej¹cych
warunkach. Obecny system, oprócz tego, ¿e utrudnia dzia³alno�æ gospodarcz¹, zniechêca te¿
zdolnych potencjalnych przedsiêbiorców do zak³adania firm. Gdyby zosta³ uproszczony z dnia
na dzieñ, byæ mo¿e na rynku pojawi³oby siê wielu zdolnych, dynamicznych i wykszta³conych
przedsiêbiorców, stanowi¹cych siln¹ konkurencjê dla wielu z tych, którzy obecnie narzekaj¹.
Pojawi³yby siê wówczas g³osy, aby powróciæ do poprzedniego systemu.

Wbrew pozorom, postawy roszczeniowe przedsiêbiorców to bardzo dobra wiadomo�æ dla
tych, którzy dopiero my�l¹ o w³asnej firmie lub chc¹ firmê rozwijaæ. Oznacza to bowiem, ¿e ju¿ na
starcie mog¹ wyprzedziæ du¿¹ grupê aktualnie dzia³aj¹cych przedsiêbiorców, którym postawa rosz-
czeniowa utrudnia lub uniemo¿liwia rozwój dzia³alno�ci.

Czy sposób udzielania pomocy przedsiêbiorcom mo¿e wp³ywaæ na ich postawê?

Je�li pomoc dla przedsiêbiorców ma charakter protekcjonalny (�ludzie nie chc¹ wiedzieæ, ¿e
korzystaj¹ z pomocy. Lepiej siê czuj¹, gdy my�l¹, ¿e ich na wszystko staæ�), to mo¿e wywo³y-
waæ postawy roszczeniowe w stosunku do pomocodawcy (�to nie jest ¿adna pomoc, to mi siê
nale¿y�) i w stosunku do klientów (�pomagam frajerom rozstaæ siê z pieniêdzmi!�), które zwy-
kle prowadz¹ do lekcewa¿enia wiedzy (�spryciarze nie musz¹ siê uczyæ, jak dobrze prowadziæ
biznes!�) i do nowych roszczeñ w stosunku do pomocodawcy (�nic wam nie zawdziêczam, ale
chcê dostaæ wiêcej!�).

Taki sposób dzia³ania nazwa³em �b³êdnym ko³em przedsiêbiorczo�ci�. Przeciwieñstwem b³êd-
nego ko³a jest sensowne ko³o przedsiêbiorczo�ci, w którym pomoc dla przedsiêbiorców ma
charakter partnerski (�przedsiêbiorcy maj¹ prawo wiedzieæ i obowi¹zek rozumieæ, ¿e korzysta-
j¹ z pomocy, i powinni z niej korzystaæ, je¿eli znaj¹ i akceptuj¹ jej cel�). To mo¿e wywo³aæ
uczciw¹ refleksjê odno�nie do intencji pomocodawcy (�poniewa¿ kto� za pomoc zap³aci³, mu-
szê j¹ dobrze wykorzystaæ�) oraz zdrowe podej�cie do rynku (�zaspokajam potrzeby moich
klientów�), co skutkuje otwartym podej�ciem do zdobywania wiedzy (�przedsiêbiorca musi ci¹gle
siê uczyæ, aby sprostaæ konkurencji�) i nowymi mo¿liwo�ciami wykorzystania pomocy (�mogê
wykazaæ, ¿e pomoc wykorzystam dla rozwoju�).

Celowe ukrywanie przez pomocodawców faktu, ¿e ich klienci korzystaj¹ z pomocy, poprawia
samoocenê przedsiêbiorców i wywo³uje poczucie samodzielno�ci ekonomicznej. Podej�cie takie
mo¿e jednak budziæ w¹tpliwo�ci natury etycznej, gdy¿ ¿adna organizacja nie powinna przyzna-
waæ sobie prawa do decydowania za przedsiêbiorców, czy informacja o pomocowym charakterze
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jej oferty jest im potrzebna czy nie, a tym bardziej nie powinna tego faktu przed nimi ukrywaæ.
Przedsiêbiorcy maj¹ prawo wiedzieæ, czy korzystaj¹ z oferty pomocowej, czy rynkowej, nawet
je¿eli przewa¿aj¹ca wiêkszo�æ z nich nie potrafi³aby lub nie chcia³a zrobiæ z tej informacji ¿adnego
u¿ytku. Wysy³anie do przedsiêbiorców fa³szywych sygna³ów ekonomicznych, protekcjonalne
traktowanie i lekcewa¿enie ich prawa do pe³nej informacji, zamiast rozwijaæ przedsiêbiorczo�æ,
prowokuje postawy roszczeniowe i t³umi przedsiêbiorczo�æ.

Niestety, obecnie atmosfera, w której dzia³aj¹ polskie mikroprzedsiêbiorstwa, sprzyja raczej
rozwojowi �przedsiêbiorczo�ci cwaniackiej� polegaj¹cej na osi¹ganiu korzy�ci czyim� kosz-
tem, np. kosztem oszukanego klienta, i �przedsiêbiorczo�ci roszczeniowej�, która nie mog³aby
istnieæ bez pomocy ze �róde³ publicznych. Uprawnione wydaje siê wiêc pytanie, czy nie przy-
czyniaj¹ siê do tego programy pomocy dla przedsiêbiorców, którzy  boj¹ siê nazwaæ swoja
dzia³alno�æ po imieniu w obawie przed utrat¹ �klientów�. Najwa¿niejsze jednak, aby sami
przedsiêbiorcy zdawali sobie sprawê z tego, kiedy korzystaj¹ z pomocy, i umiejêtnie j¹ wyko-
rzystywali jako szansê rozwoju, nie ulegaj¹c jednocze�nie pokusie wej�cia na �cie¿kê roszczeñ,
zgubn¹ dla ich przedsiêbiorczo�ci, a przez to dla ca³ej gospodarki.

Assistance vs Claims

Entrepreneurs take advantage of all kind of help and they give it to others, as well. Help,
in meaning as a peculiar instinct and impulse of solidarity in human relations, is very positive
social reactions that encourage and stimulate development and progress.

In spite of that kind of help there is also another one, which very often has a bad effect on
society. The state offering unskillfully help and assistance to entrepreneurs make them, in most
cases, lay claims to state. In such a situation entrepreneurs concentrate upon searching for loans,
grant and subsidy instead of running their own company.

To make matters worse, they make their success dependent on assistance and help from
the state.

In such situation responsibilities for theirs own existence are less important than awareness
of being protected by the state.

When the help for entrepreneurs is connected with the condescending behavior, it could
cause negative attitude and assertion of claim and would result in growing disrespect of know-
ledge and new claims.

Taking everything into account, help and assistance for entrepreneurs should be offered in
a partnership way in order to the make a positive reflections and attitude to the market.

Pomoc a postawa roszczeniowa


