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Drogi Czytelniku!
KsiÈĝka, którÈ trzymasz w rÚkach, jest kompleksowym poradnikiem
dotyczÈcym prowadzenia firmy, budowania strategii rozwoju, sprzedaĝy
oraz zarzÈdzania. Na ksiÚgarnianych póïkach zazwyczaj widzisz tematyczne opracowania, które mówiÈ o pojedynczych obszarach budowania
firmy. Ta ksiÈĝka jest inna. Zaleĝaïo nam na tym, byĂ znalazï w niej
wszystko: od motywacji przez umiejÚtnoĂci budowania zespoïu, pozyskiwania finansowania, inwestowania nadwyĝek pieniÚĝnych, na modelach
sprzedaĝowych lub franczyzowych koñczÈc. Do wspóïpracy zaprosiliĂmy
jedenastu Ekspertów i Specjalistów — kaĝdy z nich przygotowaï rozdziaï,
w którym dzieli siÚ swojÈ wiedzÈ i doĂwiadczeniem. Mamy nadziejÚ, ĝe
duĝa dawka wiedzy — zarówno teoretycznej, jak i praktycznej — bÚdzie
dla Ciebie uĝyteczna.
W publikacji, którÈ wïaĂnie przeglÈdasz, opisaliĂmy szereg obszarów
tworzÈcych biznes „od Ărodka”. Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe kaĝda firma
funkcjonuje w pewnym otoczeniu makroekonomicznym, które ma wpïyw
na caïy rynek. To wïaĂnie dlatego kluczowe jest przygotowanie solidnego
biznesplanu, przeanalizowanie dziaïañ konkurencji oraz kondycji caïej
gospodarki. Zanim zatem przejdziesz do tematycznych rozdziaïów tej
ksiÈĝki, poruszymy kilka tematów, które dotyczÈ skali makroekonomicznej.
11
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Kiedy zaïoĝyÊ biznes? Dlaczego nie warto startowaÊ bez biznesplanu? Czym jest strategia „bïÚkitnego oceanu”? Jak zarzÈdzaÊ finansami
w firmie i co siÚ kryje pod pojÚciem „trójkÈt przedsiÚbiorcy”? Wreszcie: jak znaleěÊ w sobie motywacjÚ do ciÚĝkiej pracy i co determinuje
sukces przedsiÚbiorcy?

Biznesplan na wagÚ zïota
Kiedy zaïoĝyÊ biznes? Wielu przedsiÚbiorców zadaje sobie to pytanie.
Nowe firmy rosnÈ jak grzyby po deszczu. Z danych Centralnego OĂrodka
Informacji Gospodarczej wynika, ĝe w ubiegïym roku powstaïo ich ponad 300 tys. Ile przedsiÚbiorstw upadïo? Oficjalne dane mówiÈ o tysiÈcu,
wiÚc to niewielki odsetek. Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe liczby tu przytaczane dotyczÈ firm, które ogïosiïy upadïoĂÊ (zanotowanÈ przez Monitor
SÈdowy i Gospodarczy), a nie „po cichu” zniknÚïy z rynku. Gdy przedsiÚbiorcy pytajÈ o to, kiedy startowaÊ z biznesem, lub tïumaczÈ, ĝe
wstrzymuje ich „kryzys gospodarczy”, najczÚĂciej mówiÚ, ĝe analiza
otoczenia rynkowego oraz kondycji gospodarki majÈ wielkie znaczenie,
ale kaĝdy biznes, który jest dobrze przygotowany i zaplanowany, ma
szansÚ rozwoju. Nie chodzi zatem o „wpasowanie siÚ” w gospodarkÚ
bÚdÈcÈ akurat na fali wzrostowej ani równieĝ o wyczekiwanie dobrego
momentu, poniewaĝ „jest kryzys”, ale o takie „zaplanowanie” biznesu,
ĝeby przedsiÚbiorstwo poradziïo sobie w kaĝdych czasach. Waĝne jest
uĂwiadomienie sobie, ĝe firmy nie powinno siÚ zakïadaÊ „przez przypadek”. Kaĝdy biznes musi mieÊ biznesplan i dïugofalowÈ strategiÚ rozwoju, w której okreĂli siÚ spodziewane wydatki, przychody oraz moment
pierwszego zysku.
Warto pamiÚtaÊ o tzw. „trójkÈcie przedsiÚbiorcy”, czyli sprawnym
i zgodnym funkcjonowaniu trzech podstawowych obszarów dziaïalnoĂci
kaĝdego przedsiÚbiorstwa: produkcie, administracji i sprzedaĝy. Co to
oznacza w praktyce? BïÈd, który przedsiÚbiorcy popeïniajÈ na starcie,
to faworyzowanie jednego obszaru kosztem pozostaïych. Bywa, ĝe zajÚci
udoskonalaniem produktu zapominamy, ĝe kiedyĂ powinniĂmy zaczÈÊ go
sprzedawaÊ, bo to przecieĝ sprzedaĝ determinuje nasz wzrost i decyduje o zarobkach. Zdarza siÚ równieĝ, ĝe pochïoniÚci pracami administracyjnymi nie pamiÚtamy o samym produkcie, który jest czÚsto odbiciem
naszego pomysïu i idei, ale zupeïnie nie trafia w gusty i potrzeby klientów.
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Jak to zmieniÊ? Jak sprawiÊ, by „trójkÈt przedsiÚbiorcy” pracowaï na
naszÈ korzyĂÊ? PamiÚtajmy o dwóch zasadach: po pierwsze — proĂmy
o pomoc i zlecajmy na zewnÈtrz (outsourcujmy) dziaïania. Po drugie —
nie ponoĂmy, przynajmniej na poczÈtku, nadmiernych wydatków, które nie
majÈ bezpoĂredniego przeïoĝenia na sprzedaĝ i rozwój firmy. Przykïady?
x Dzisiejszy przedsiÚbiorca jest wielofunkcyjny. W swojej firmie
robi wszystko, od ksiÚgowoĂci, poprzez kadry, administracjÚ,
logistykÚ, produkcjÚ, na marketingu skoñczywszy. JeĂli zsumujemy
te dziaïania i czas, który nam pochïaniajÈ, ïatwo odkryjemy,
ĝe robienie wszystkiego samodzielnie zabiera nam tzw. „moce
przerobowe”, które moglibyĂmy przeznaczyÊ na generowanie
przychodu. Moĝe zatem warto zleciÊ na zewnÈtrz niektóre
projekty? Nietrudno policzyÊ, ĝe jeĂli na wszystkie sprawy
zwiÈzane chociaĝby z ksiÚgowoĂciÈ poĂwiÚcamy miesiÚcznie
ok. 2 dni (które to dni moglibyĂmy przeznaczyÊ na promocjÚ
i sprzedaĝ swojego produktu), to tak naprawdÚ ponosimy stratÚ.
NastÚpne 2 dni moglibyĂmy „zaoszczÚdziÊ”, zlecajÈc na zewnÈtrz
administracjÚ i logistykÚ, kolejne 2 dni, jeĂli znaleělibyĂmy
wykonawcÚ dziaïañ informatycznych itd.
x OmówiliĂmy przykïad zwiÈzany z outsourcingiem, wiÚc chciaïbym
wróciÊ do „nadmiernych wydatków”, które przypadajÈ w udziale
poczÈtkujÈcym biznesmenom. Warto pamiÚtaÊ, by planowaÊ
wydatki i ograniczaÊ je. To czÚĂÊ dobrze skonstruowanego
biznesplanu. Przykïadowo: decyzja o produkcji kalendarzy,
notesów lub innych gadĝetów reklamowych powinna byÊ dobrze
przemyĂlana, zwïaszcza jeĂli majÈ byÊ rozdane przyjacioïom
i znajomym, a wiÚc nie bÚdÈ sïuĝyÊ efektywnej sprzedaĝy,
o której napisaïem powyĝej. Raczej wpïynÈ na wizerunek,
a to — w krótkiej perspektywie czasu — nie przyniesie Ci
realnych zysków.

Znajdě swój bïÚkitny ocean
Znasz strategiÚ „bïÚkitnego oceanu”, którÈ W. Chan Kim i Renee Mauborgne przedstawili w swojej ksiÈĝce Blue Ocean Strategy? Mówi ona, ĝe
czasem nie warto walczyÊ o pozycjÚ na „czerwonym oceanie”, czyli rynku,
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który jest juĝ zagospodarowany i charakteryzuje siÚ duĝÈ konkurencjÈ.
Strategia bïÚkitnego oceanu mówi o tym, by byÊ innowacyjnym, by znaleěÊ niszÚ rynkowÈ, w której nikt jeszcze nie dziaïa. Funkcjonowanie
w wolnej i niezagospodarowanej przestrzeni moĝe byÊ duĝo prostsze,
zwïaszcza ĝe wtedy zamiast walczyÊ, moĝesz skoncentrowaÊ siÚ na klientach i wïasnej firmie. Jasne, ĝe trudno byÊ wizjonerem, takim jak Henry
Ford czy Steve Jobs, twórca Apple. Nie kaĝdego staÊ na innowacyjny
produkt lub usïugÚ, który okaĝe siÚ strzaïem w dziesiÈtkÚ. Mam jednak
wraĝenie, ĝe mielibyĂmy wiÚcej wizjonerów, gdyby nie strach przed poraĝkÈ. Henry Ford, który wprowadziï samochody do masowej produkcji,
zostaï ponoÊ zapytany o to, czy sïucha opinii konsumentów. Odpowiedziaï: „Gdybym pytaï ludzi, czego chcÈ, poprosiliby o lepszego konia”.
Wtóruje mu Steve Jobs, który twierdziï: „Nie moĝna po prostu pytaÊ
konsumentów o to, czego chcÈ, a potem próbowaÊ im to daÊ. Zanim to
zbudujesz, bÚdÈ juĝ chcieli czegoĂ nowego”.
JeĂli zatem masz innowacyjny pomysï, uwierz w niego. Nie oglÈdaj siÚ
na innych, nie pytaj, czy Ci „wolno” lub czy „powinieneĂ”. Pokaĝ im, co
masz do zaoferowania. Wytïumacz, a zrozumiejÈ. „Rób to, co robisz, najlepiej jak potrafisz”.

Zadbaj o finansowanie
SkÈd wziÈÊ pieniÈdze na biznes? PrzedsiÚbiorcy zazwyczaj pozyskujÈ
Ărodki z dwóch ěródeï. Po pierwsze: od bliskich, rodziny, przyjacióï. Po
drugie: korzystajÈc z systemu bankowego. Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe ok.
70% mikroprzedsiÚbiorców nigdy nie braïo kredytów ani poĝyczek bankowych. PrzyczynÈ moĝe byÊ to, ĝe sektor bankowy nie rozumie specyfiki
dziaïania tzw. maïego biznesu. Niewielu startujÈcych przedsiÚbiorców
moĝe liczyÊ na kredyt bez historii kredytowej lub bez konkretnych
przychodów. PamiÚtajmy, ĝe rozmawiamy przede wszystkim o indywidualnej dziaïalnoĂci gospodarczej. Same koszty zaïoĝenia firmy nie sÈ
duĝe. Niektórym do prowadzenia biznesu wystarczy laptop i biurko ustawione w domowym pokoju. Gotówka jest potrzebna przede wszystkim
na rozwój, nabranie wiatru w ĝagle.
Warto pamiÚtaÊ, ĝe poĝyczki i kredyty to nie wszystko. Moĝna siÚ
ubiegaÊ o Ărodki z Unii Europejskiej. Trzeba teĝ wiedzieÊ o leasingu,
który jest jednym z najbardziej dostÚpnych rozwiÈzañ dla maïych firm.
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W leasing moĝna wziÈÊ nie tylko samochód, ale równieĝ maszyny czy
urzÈdzenia, takie jak: komputery, drukarki, aparaty fotograficzne, rzadziej
nieruchomoĂci. Niezïym rozwiÈzaniem jest faktoring. KiedyĂ byï niedostÚpny dla maïych przedsiÚbiorców, teraz to siÚ zmieniïo.

Zmieñ myĂlenie i stañ siÚ kapitanem
Wyobraě sobie, ĝe kaĝda firma to statek. Moĝliwe, ĝe do tej chwili pïywaïeĂ na duĝym frachtowcu — byïeĂ czÚĂciÈ korporacji. Moĝliwe, ĝe pracowaïeĂ w maïej firmie, ale nie podejmowaïeĂ samodzielnie decyzji —
miaïeĂ nad sobÈ kapitana.
JeĂli zakïadasz biznes, Twoja pozycja na statku wïaĂnie siÚ diametralnie zmieniïa. To Twoja firma i jesteĂ za niÈ odpowiedzialny. Nie jesteĂ
juĝ jednym z marynarzy, którzy wspólnie prowadzÈ ïódě do portu. Teraz
kapitan to Ty. WidziaïeĂ kiedyĂ statek, którego kapitan nie wie, dokÈd
pïynie? Ja nie. JeĂli chcesz odnieĂÊ sukces w biznesie, musisz stanÈÊ za
sterem. Musisz okreĂliÊ, dokÈd pïyniesz. Nie bÚdzie Ci ïatwo, bo konkurencja na rynku jest duĝa, zawsze znajdzie siÚ ktoĂ, kto bÚdzie chciaï
CiÚ wyprzedziÊ lub posïaÊ na dno. Najwaĝniejsze jest jednak zaangaĝowanie, odwaĝne, ale mÈdre podejmowanie decyzji.
WierzÚ w Twój sukces, jeĂli Ty w siebie wierzysz. A to juĝ Ăwietny
poczÈtek.
Adam Gïos, Tax Care
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