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Przedsi¦biorczo±¢ � co to znaczy?

By¢ przedsi¦biorczym to znaczy by¢

innowacyjnym,

aktywnym,

zaradnym

na ka»ym odcinku dziaªalno±ci po to aby uzyska¢ jak najwi¦szy dochód i
zrealizowa¢ »yciowe aspiracje oraz zaspokoi¢ potrzeby wªasne i najbli»szej
rodziny.
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Przedsi¦biorczo±¢ � kogo to dotyczy?

Przedsi¦biorczo±¢ nie jest celem samym w sobie, ale jest ±rodkiem, za
którego po±rednictwem mo»liwe jest osi¡gni¦cie ró»ych celów
indywidualnych jednostki oraz celów wspólnych caªego spoªecze«stwa.
Przedsi¦biorczo±¢ nie dotyczy tylko przedsi¦biorstw, ale wielu ró»nych
przejawów aktywno±ci ludzkiej.



Elementarne potrzeby

Realizacja przyj¦tcyh celów rodzi potrzeb¦ wolno±ci oraz poczucia
bezpiecze«stwa.

Pami¦tajmy

Korzystanie z wolno±ci nie powinno przekracza¢ powszechnie uznanych
norm etycznych i prawnych. Woln±¢ nieograniczona »adnymi normami
mo»e przerodzi¢ si¦ w anarchi¦ zagra»aj¡c¡ porz¡dkowi publicznemu.



Co przedsi¦biorczo±¢ oznacza w praktyce dla
gospodarst domowych

Przedsi¦biorczo±¢ oznacza tutaj ksztaªtowanie odpowiednich postaw
moralnych i etycznych, zainteresowa« i do±wiadcze« pracy.

Pami¦tajmy

Pami¦tajmy, »e ka»de gospodarstwo domowe jest podmiotem
gospodarczym podejmuj¡cym wa»e decyzje, które wywierajà istotny
wpªyw na zachowanie si¦ przedsi¦biorstw i banków na rynku, a tym
samym na sposób funkcjonowania caªej gospodarki narodowej.



Co przedsi¦biorczo±¢ oznacza w praktyce dla
gospodarki

Przedsi¦biorczo±¢ oznacza tutaj umiej¦tno±¢ poszukiwania i odkrywania
wci¡» nowych, atrakcyjnych rynków zbytu oraz nieustanne zabieganie o
klienta. W tym celu musimy

doskonali¢ metody wytwarzania,

unowocze±nia¢ organizacj¦pracy i sposoby zarz¡dzania,

podnosi¢ jako±¢ i efektywno±¢ produkcji,

dostosowywa¢ struktur¦ asortymentow¡ produkcji do zmiennych
wymaga« rynku.

Ta wyj¡tkow zdolno±¢ do przeksztaªcania ludzkiej ch¦ci osi¡gania jak
najwi¦szego zysku w niesko«czenie wiele umiej¦tno±ci produkcyjnych i
usªugowych jest efektem stosowania gospodarki kapitalitycznej. �adna
administracyjna wªadza centralna nie jest w stanie wyzwoli¢ takiej
sprawno±ci i innowacyjno±ci, jak bezlitosna walka o zysk i d¡»nie do
pomna»nia indywidualnego bogactwa, jakie zrodziª kapitalizm oparty na
prywatnej wªasno±ci srodków produkcji.



Sk¡d gospodarstwo domowe ma pieni¡dze?
Potrzeba pieni¡dza

Gospodarstwa domowe s¡ samodzielnymi podmiotami ksztaªtuj¡cymi
poziom i struktur¦ konsumpcji w zale»no±ci od osi¡ganego dochodu. Brak
dochodu lub jego ograniczono±¢ w gospodarstwie domowym zmusza cz¦to
do trudnych wyborów spo±ród potrzeb, które mog¡ by¢ zaspokojone.
Nabycie niezb¦dnych do »ycia ró»orodnych towarów i usªug wymaga
odpowiedniej ilo±ci pieni¦dzy. Pieni¡dze te mo»na uzyska¢ z ró»nych
¹ródeª.



Sk¡d gospodarstwo domowe ma pieni¡dze?
Potrzeba pieni¡dza � dochód z wªasno±ci

Pewna cz¦±¢ gospodarstw domowych posiada okre±lony maj¡tek w formie
wªasno±ci ziemi, warsztatów, sklepów, przedsi¦biorstw, udziaªów we
wspólnej wªasno±ci itp. Majà¡tek ten przynosi mniejszy lub wi¦kszy
dochód w postaci zysków, procentów, czynszów lub dywidend.



Sk¡d gospodarstwo domowe ma pieni¡dze?
Potrzeba pieni¡dza � dochód z pracy najemnej

Przewa»aj¡ca liczba czªonków gospodarstw domowych nie posiada »adnej
z wymienionych form kapitaªu i jedynym ¹ródªem ich dochodu jest praca
najemna u tych, którzy prowadz¡ okre±lon¡ dziaªalno±¢ produkcyjn¡ lub
usªugow¡.
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Przedsi¦biorcy dziaªaj¡cy na wªasny rachunek..125

Pracownicy najemni............................110
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Niezdolni do pracy.............................79
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Sk¡d gospodarstwo domowe ma pieni¡dze?
Potrzeba pieni¡dza � ¹ródªo dochodu i jego pochodzenie

procent dochodu

Pierwsze 20% gospodarstw o najni»szych dochodach...0.9

Drugie 20%.........................................7.2

Trzecie 20%.......................................14.8

Czwarte 20%.......................................24.2

Piàte 20% gospodarstw o najwy»szych dochodach.....52.9



Co gospodarstwo domowe robi z pieni¦dzmi?

Zarobione i otrzymane z ró»nych ¹ródeª dochody, po zapªaceniu
nale»nych podatków, s¡ � ogólnie rzecz bior¡c � przeznaczane na bie»¡ce
potrzeby konsumpcyjne czªonków gospodarstw domowych a pewna ich
cz¦±¢ jest oszcz¦dzana. Wydatki konsumpcyjne obejmuj¡ przede
wszystkim wydatki na

»ywno±¢,
odzie»,
obuwie,
ª¡czno±¢,
komunikacj¦,
mieszkanie,
zdrowie,
kultura,
o±wiata,
turystyka,
. . .

Co pewien czas gospodarstwa domowe dokonuj¡ zakupu dóbr
konsumpcyjnych trwaªego u»tkowania, jak meble, sprz¦t
radiowo-telewizyjny, sprz¦t AGD, samochody itp.



Trafno±¢ podejmowanych decyzji

Trafno±¢ podejmowanych decyzji dotycz¡cych otrzymywanych dochodów,
jak i dokonywanych wydatków decyduje o mo»liwo±ciach zaspokojenia
ró»ych potrzeb i aspiracji czªonków rodziny. Sztuk¡ jest nie tylko zarobi¢
pieni¡dze, ale tak»e rozs¡dnie je wyda¢. Rozs¡dny wybór polega czasami
na po±wi¦ceniu przyjemno±ci bie»¡cych na rzecz znacznie wi¦szych
korzy±ci w przyszªo±ci.



Zagadnienie oszcz¦dzania i po»yczania
(oszcz¦dzam, wi¦c po»yczam?)

Do dokonywania wi¦kszych wydatków na zakup dóbr konsumpcyjnych
trwaªego u»ytkowania niezb¦dne jest nagromadzenie odpowiednich
oszcz¦dno±ci. Ale nie jest to jedyny motyw oszcz¦dzania. Powodów mo»e
by¢ wiele

. . .



Zagadnienie oszcz¦dzania i po»yczania
(oszcz¦dzam, wi¦c po»yczam?)

Badania wykazuj¡, »e w Polsce oszczedza si¦ przecietnie okoªo 8�12%
osobistych dochodów gospodarstw domowych. Jest to o wiele mniej ni»
zamo»nych krajach Europy Zachodniej.

Uwaga

Znaczna cz¦±¢ gospodarstw domowych w ogóle nie oszcz¦dza, gdy» ich
przeci¦tny dochód na czªonka rodziny jest zbyt niski i cz¦sto nie wystarcza
na pokrycie nawet skromnych bie»¡cych wydatków konsumpcyjnych.



Zagadnienie oszcz¦dzania i po»yczania
(oszcz¦dzam, wi¦c po»yczam?)

Zamo»niejsze gospodarstwa domowe, maj¡ce odpowiednio wysokie
dochody lub zabezpieczenie maj¡tkowe, mog¡ korzysta¢ z kredytów
przeznaczanych w szczególno±ci na budow¦ domu lub kupno mieszkania
czy samochodu.

Pami¦tajmy

Pami¦tajmy, »e kredyt ma uzasadnienie przede wszystkim wtedy, kiedy
mo»e by¢ wykorzystany na �nansowanie inwestycji, na których mo»na
zarobi¢ w wi¦kszym stopniu ni»wynosi procent od zaci¡gnietego kredytu.
Mówi¡c bardziej ogólnie, kiedy korzy±ci przewy»szaj¡ nakªady (bo np. na
kupnie mieszkania si¦ raczej nie zarabia, ale jest to korzy±¢ dla rodziny).
Wówczas kredyt staje sie bardzo wa»nym czynnikiem nap¦dzaj¡cym
wzrost produkcji i zatrudnienia.



Decyzyjno±¢ a kwali�kacje zawodowe

Na te decyzje istotny wpªyw wywieraj¡ poziom wyksztaªcenia,
do±wiadczenie »yciowe i posiadane kwali�kacje zawodowe.



Fakt czy mit?

Wyksztaªcenie a praca. Im wy»szy jest poziom wyksztaªcenia, tym
ªatwiej jest znale¹¢ odpowiedni¡ prac¦ lub te» wzgl¦dnie szybko
przystosowa¢ swoje kwali�kacje do bie»¡cych wymaga« rynku pracy.

Wyksztaªcenie a rodzaj konsumpcji. Rodziny o wy»szym przeci¦tnym
poziomie wyksztaªcenia znacznie wi¦ksz¡ cz¦±¢ swoich dochodów
przeznaczaj¡ na kultur¦, o±wiat¦, rekreacj¦, ochron¦ zdrowia itp.
Tak»e struktura spo»yycia artykuªów »ywno±ciowych w wi¦kszym
stopniu jest w nich nastawiona na racjonalne (a przez to dro»sze)
od»ywianie.



Mrówka w mrowisku czyli gospodarstwo domowe
a gospodarka narodowa

Gospodarstwa domowe s¡ powi¡zane z przedsi¦biorstwami oraz z wieloma
wa»nymi instytucjami.
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