
193

Krystian Sowislok
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zabrzu

Wspó³czesny przedsiêbiorca

Kim na wspó³czesnym rynku jest przedsiêbiorca? Jakimi cechami powinien siê charakteryzo-

waæ? Przedsiêbiorca powinien ³¹czyæ funkcje:

1. za³o¿yciela � organizatora,

2. kieruj¹cego � zarz¹dzaj¹cego,

3. ponosz¹cego odpowiedzialno�æ spo³eczn¹, finansow¹ i prawn¹ za swoj¹ dzia³alno�æ.

Je¿eli przyjmie siê takie za³o¿enia, to mo¿na stwierdziæ, ¿e nie jest przedsiêbiorc¹ ani zawodowy

mened¿er zatrudniony do prowadzenia firmy, ani w³a�ciciel przedsiêwziêcia, poniewa¿ nie spe³nia

drugiego z wymienionych warunków. Nie mo¿na te¿ nazwaæ przedsiêbiorc¹ kogo�, kto nie ponosi

ryzyka, gdy¿ w dzisiejszych czasach nie ma przedsiêbiorczo�ci, która by³aby od niego wolna. Obecne

realia gospodarcze s¹ znacznie bardziej wymagaj¹ce od tych, które panowa³y na pocz¹tku lat 90. XX w.

i które umo¿liwi³y dynamiczny wzrost liczby przedsiêbiorstw w ró¿nych dziedzinach produkcji i us³ug,

co prze³o¿y³o siê na niespotykany w Polsce i w innych pañstwach dawnego bloku wschodniego

wzrost gospodarczy. Ale wtedy wachlarz cech niezbêdnych przedsiêbiorcy, w porównaniu z dzisiej-

szymi wymaganiami, by³ takim (pos³u¿my siê okre�leniami zaczerpniêtymi z motoryzacji) �standar-

dem� � �tañsz¹ wersj¹�. Aby obecnie zaistnieæ na rynku gospodarczym, potrzeba �szeregu dodatków�

zapewniaj¹cych �komfort jazdy� � czyli atrybutów mog¹cych zapewniæ powodzenie.

Zadaniem nauczycieli przedmiotu �podstawy przedsiêbiorczo�ci� jest wskazanie uczniom

tego, co jest wa¿ne dla przedsiêbiorcy, co i jak robiæ, aby to osi¹gn¹æ, ¿eby w niedalekiej przy-

sz³o�ci kszta³towaæ rzeczywisto�æ ¿ycia gospodarczego w Polsce. Oczywi�cie, jak w ka¿dej dzie-

dzinie i w ka¿dym �rodowisku, ludzie s¹ mniej lub bardziej chêtni do akceptowania i przyswajania

rzeczy nowych i czêsto wymagaj¹cych du¿ego wysi³ku. Niektórych uczniów mo¿na oceniaæ jako

przedsiêbiorczych, inni tacy nigdy nie bêd¹. Kto� móg³by powiedzieæ, ¿e bez tego przedmiotu

tak by siê sta³o, ale dziêki niemu podejmowanie przez uczniów pewnych dzia³añ w przysz³o�ci

bêdzie mo¿e nie oczywiste, ale jednak ³atwiejsze, bo czê�ciowo ju¿ poznane.

Wspó³czesny przedsiêbiorca to cz³owiek ³¹cz¹cy w sobie cechy organizatora, mened¿era

i przywódcy. Takie s¹ wymagania tera�niejsze, ale przysz³o�æ mo¿e je zwiêkszyæ.

Do cech, które mo¿na uznaæ za niezbêdne u wspó³czesnego przedsiêbiorcy, pogrupowanych

w zale¿no�ci od trzech funkcji wymienionych wy¿ej, mo¿na zaliczyæ:

1. Cechy zwi¹zane z organizowaniem.

� �Duch przedsiêbiorczo�ci�, potrzeba dzia³ania (tworzenia) � przedsiêbiorca to cz³owiek,

w którym wyzwala siê �duch przedsiêbiorczo�ci�, potrzebuj¹cy konkretnego dzia³ania. Roz-

wój gospodarczy zale¿y od ducha przedsiêbiorczo�ci wyzwalaj¹cego boom gospodarczy

(Schumpeter 1960). W razie kryzysu liczy siê szybko�æ dostosowania siê do nowych wy-

magañ, które inni bêd¹ powielaæ, na�ladowaæ.

� Kreatywno�æ � zdolno�æ tworzenia czego� nowego, oryginalnego, twórczego. Realizowa-

ny pomys³ jest nowo�ci¹ na rynku, jest odmienny od wykorzystywanych przez innych
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przedsiêbiorców. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e efektywna strategia produktu musi zrêcznie

³¹czyæ wprowadzanie nowych produktów z istnieniem dawnych, aby przedsiêbiorstwo

mog³o najlepiej spo¿ytkowaæ swoje szczególne zasoby (Kramer 2000).

� Optymizm � wiara w powodzenie swojego przedsiêwziêcia, dostrzeganie jego pozytywnych stron.

2. Cechy mened¿erskie, powi¹zane bezpo�rednio z zarz¹dzaniem. Jest to chyba najwa¿niejsza

grupa cech, decyduj¹ca o przetrwaniu i rozwoju, tera�niejszo�ci i przysz³o�ci przedsiêbior-

stwa, o powodzeniu ca³ego przedsiêwziêcia.

� Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi � wspó³czesny przedsiêbiorca stawia ludzi na pierwszym

miejscu, szanuje ich i ufa im, potrafi zaakceptowaæ ich s³abo�ci, sprawia, ¿e dobrowolnie

mu siê podporz¹dkowuj¹, podejmuj¹ decyzje, które on tylko koordynuje. Z tej cechy wy-

p³ywaj¹ umiejêtno�ci niezbêdne w zarz¹dzaniu: przewodzenie i motywowanie. Motywo-

wanie do strategii, aby byæ najsilniejszym z potê¿nych (Drucker 2004).

� Zarz¹dzanie czasem � osoba decyduj¹ca siê zostaæ przedsiêbiorc¹ musi sobie zdaæ

sprawê, ¿e jest siê nim przez 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu. Czas jest zasobem, ale

� w przeciwieñstwie do wielu innych zasobów � nie mo¿na go kupiæ ani zmagazynowaæ,

dlatego przedsiêbiorca musi go umieæ jak najlepiej wykorzystaæ.

� Wizjonerstwo � wspó³czesny przedsiêbiorca powinien mieæ umiejêtno�æ wyobra¿enia so-

bie swoich planów, zamierzeñ, co jeszcze wzmaga chêæ osi¹gniêcia wyznaczonych celów.

� Uporczywe d¹¿enie w wybranym kierunku � ale warto zaznaczyæ, choæ brzmi to nieco przewrot-

nie, ¿e powinno ono byæ elastyczne. Nie mo¿e siê odbywaæ za wszelk¹ cenê. Zdarzaj¹ siê

sytuacje, kiedy pewnych dzia³añ nale¿y zaniechaæ albo zmieniæ ich kierunek lub natê¿enie.

Czasem upór mo¿e doprowadziæ do nieodwracalnych szkód w przedsiêbiorstwie lub w jego

szeroko pojêtym otoczeniu, co mo¿e siê ujemnie odbiæ na samym przedsiêbiorcy. Nale¿y stoso-

waæ strategiê polegaj¹c¹ na formu³owaniu zbioru d³ugofalowych celów przedsiêbiorstwa i ich

modyfikacji, w zale¿no�ci od zmian zachodz¹cych w otoczeniu, okre�laniu zasobów i �rodków

niezbêdnych do osi¹gniêcia tych celów oraz sposobów postêpowania zapewniaj¹cych opty-

malne ich rozmieszczenie i wykorzystanie, aby by³o mo¿liwe elastyczne reagowanie na wyzwa-

nia rynku i zapewnienie przedsiêbiorstwu warunków egzystencji i rozwoju (Penc 1994).

� Umiejêtno�æ wykorzystania informacji � bardzo wa¿na cecha, zwa¿ywszy na zalewaj¹ce

nas ze wszystkich stron informacje. Cz³owiek przedsiêbiorczy to osoba, która w nat³oku

informacji potrafi wypatrzyæ przys³owiow¹ �czterolistn¹ koniczynê�, umie j¹ zanalizowaæ,

przetworzyæ i z korzy�ci¹ zastosowaæ w swoim przedsiêbiorstwie. Przyjmuje siê przy tym

ogólne za³o¿enie, ¿e informacja nie ma ceny zerowej, w zwi¹zku z czym obowi¹zuje rygor

oszczêdnego gospodarowania jej zasobami (Kramer 2000).

� My�lenie systemowe � zdolno�æ wykorzystania wiedzy z ró¿nych dziedzin oraz umiejêt-

no�æ wi¹zania pewnych zjawisk i informacji w celu ich zastosowania w swojej dzia³alno�ci.

� Innowacja, czasami �my�lenie na opak� � podejmowanie w pewnych sytuacjach decyzji

wbrew przyjêtym regu³om. Przysz³o�æ nale¿y do ludzi wychodz¹cych poza schematy. Podsta-

w¹ przedsiêbiorczo�ci jest zmys³ innowacyjny (Drucker 1991).

� Etyka � mimo ¿e umieszczona na koñcu listy, jest bardzo wa¿na we wspó³czesnym biznesie.

Nie mo¿na jej kupiæ ani sprzedaæ, ale nale¿y do aktywów przedsiêbiorstwa. To, czy przedsiê-

biorca siê ni¹ kieruje, czy te¿ nie, wp³ywa po�rednio na wyniki finansowe firmy. W Europie

Zachodniej w niektórych krêgach biznesu panuje opinia, ¿e je¿eli przedsiêbiorca nie kieruje

siê ogólnie przyjêtymi regu³ami moralnymi, jest g³upcem i przegra³ walkê przed jej podjêciem.

Nieetyczne postêpowanie w gospodarce rynkowej to krótkowzroczno�æ, która prêdzej czy

pó�niej koñczy siê pora¿k¹ zawodow¹, a czasem i osobist¹ przedsiêbiorcy.
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Tych cech � atrybutów mened¿era � mo¿na wymieniæ wiêcej, np. dynamizm czy zdecydowa-

nie. Poza tym trzeba wspomnieæ o zasobie wiedzy fachowej. Mened¿er powinien dysponowaæ

wiedz¹ o prawach i mechanizmach gospodarki rynkowej, o kszta³towaniu siê rynku nabywcy,

praktycznym zastosowaniu i realizacji strategii marketingowych.

3. Cechy zwi¹zane z ponoszeniem ryzyka.

� Odpowiedzialno�æ � przedsiêbiorstwo funkcjonuje w okre�lonym otoczeniu i nieodpowie-

dzialne decyzje (szczególnie je¿eli dotycz¹ przedsiêbiorstw du¿ych) mog¹ prowadziæ do

problemów spo³ecznych, a tak¿e wp³ywaæ negatywnie na wizerunek przedsiêbiorstwa. Mo¿e

to doprowadziæ do os³abienia jego pozycji na rynku, a nawet do upad³o�ci.

� Ryzyko finansowe � niew³a�ciwe decyzje (inwestycje) finansowe mog¹ doprowadziæ do

utraty p³ynno�ci finansowej, a tak¿e do upad³o�ci przedsiêbiorstwa. Konieczne jest po-

równanie kosztów ryzyka z korzy�ciami, które mo¿na odnie�æ, podejmuj¹c je (Cohen 1998).

� Ryzyko prawne � �ci�le powi¹zane ze wspomnianymi wcze�niej. Nieodpowiedzialne i niew³a-

�ciwe decyzje (g³ównie finansowe) maj¹ czêsto fina³ w s¹dzie.

Jak widaæ, ta ostatnia grupa cech to zagro¿enia czyhaj¹ce na wspó³czesnego przedsiêbiorcê.

Je¿eli jednak ma on atrybuty wymienione w pkt. 1 i 2 i potrafi je wykorzystaæ, to poradzi sobie

z przeciwno�ciami.

Podsumowuj¹c � wydaje siê, ¿e najwa¿niejsze nie jest przekazanie m³odym ludziom jak najwiêkszej

ilo�ci wiedzy podrêcznikowej, lecz wskazanie im, jak zdobywaæ wa¿ne umiejêtno�ci i kszta³towaæ

cechy niezbêdne wspó³czesnemu przedsiêbiorcy. Istotne jest równie¿ to, aby tematy i zagadnienia

kszta³tuj¹ce przedsiêbiorczo�æ u m³odych ludzi wprowadzaæ ju¿ we wczesnych etapach nauki.
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An Entrepreneur for Modern Times

This paper tries to show an image and define qualities vital to a modern entrepreneur. The

requirements for entrepreneurs are very high. An entrepreneur must be both a founder and

organizer, as well as manager and leader. In order to play these roles well one should possess

certain qualities and abilities. It is necessary to have so called �spirit of enterprising�, to be

creative and innovative, which will let us find a niche on the market and prosper in the competi-

tive world. Furthermore, it is vital to be able to manage the personnel and time � an important

resource in our times. Also, we should be able to interpret and use the accessible information

and our knowledge that should be constantly broadened. It is important to have the sense of

responsibility, as there is no enterprise without financial and legal risk.

Above list shows that this set of qualities and abilities is hard to develop. The teachers� task,

who give Introduction to Enterprising lesson, is to show young people what qualities are

necessary for a modern entrepreneur, and what to do in order to develop them. Today�s students

should decide on the shape of tomorrow economy in Poland.
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