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Efekty uczenia się

Po zakończeniu tego modułu nauczania będziesz potrafił:

 zrozumieć pojęcie biznesu;

 zrozumieć najbardziej wymagający biznes na obszarach wiejskich;

 zrozumieć etapy zakładania działalności gospodarczej, tj.

 pytania przygotowawcze,

 opracowanie modelu biznesowego,

 opracowanie biznesplanu;

 uświadomić sobie znaczenia motywacji przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Poziom zgodnie z Ramami Kompetencji (IO1): podstawowy
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Temat 1: Wprowadzenie do działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Stephenson definiuje działalność gospodarczą jako "regularną produkcję lub kupno i sprzedaż towarów, podejmowaną

w celu osiągnięcia zysku i zdobycia bogactwa poprzez zaspokojenie ludzkich potrzeb".

Według Dicksee'a, "Biznes odnosi się do formy działalności prowadzonej w celu osiągnięcia zysku lub korzyści dla tych,

w imieniu których działalność jest podejmowana".

Lewis Henry definiuje biznes jako "działalność ludzką ukierunkowaną na wytwarzanie lub zdobywanie bogactwa

poprzez kupno i sprzedaż towarów".

Termin "działalność gospodarcza" oznacza produkcję i dystrybucję towarów i usług w sposób ciągły, w celu osiągnięcia

zysku w niepewnych warunkach rynkowych.

Przedsiębiorstwa z biegiem czasu ewoluowały i unowocześniały się wraz z pojawieniem się nowych technologii.

Przedsiębiorstwa można otwierać w każdym miejscu, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich, a jeszcze

bardziej teraz, gdy istnieją sieci społecznościowe i Internet - narzędzia, dzięki którym nasze produkty i usługi mogą

dotrzeć do każdego miejsca na świecie.

Co to jest działalność gospodarcza? Definicja przedsiębiorstwa
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Temat 1: Wprowadzenie do działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Głównym celem działalności gospodarczej jest osiąganie zysku. Jeżeli organizacja ma podobne cechy, ale nie dąży do

osiągnięcia zysku, nie jest przedsiębiorstwem. Na przykład organizacje pozarządowe nie są uznawane za przedsiębiorstwa,

ponieważ prowadzą działalność, która nie generuje zysku.

Sposobem na osiągnięcie zysku w działalności gospodarczej jest wytworzenie pewnej wartości dodanej lub nadwyżki.

Tak więc na przykład w przypadku handlu działalność polega na odsprzedaży towarów. Wartość dodana przez handlowca

polega na jego pośrednictwie, tj. działaniu jako kanał komunikacji między kupującymi a producentami. Przedsiębiorca

pobiera opłatę za tę wartość dodaną, dodając marżę między kosztem a ceną sprzedaży swoich produktów.

Przedsiębiorstwa powstają, ponieważ ludzie mają potrzeby, a ci, którzy umieją je dostrzec, potrafią przekształcić je

w działalność generującą pieniądze. Następnie szuka się środków, aby móc oferować te dobra lub usługi w sposób przynoszący

zyski.

Aby firma mogła funkcjonować, niezbędne są możliwości, środki na rozpoczęcie działalności oraz praca i kreatywność

założycieli.

Cel i zadania przedsiębiorstwa
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Temat 1: Wprowadzenie do działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Przedsiębiorstwa mogą być różnego rodzaju:

• Krajowe lub międzynarodowe: Firma może rozwijać swoją działalność w granicach jednego kraju (krajowa) lub rozszerzyć

ją na kilka krajów (międzynarodowa).

• Fizyczne czy internetowe: Do przedsiębiorstw należą nie tylko te, które mają fizyczną lub lokalną strukturę sprzedaży,

ale także transakcje i wymiany internetowe. Istnieją nawet takie usługi, jak nauczanie na odległość, które można

zaoferować klientom praktycznie bez własnej infrastruktury.

• Według działalności gospodarczej: Przedsiębiorstwa można pogrupować według prowadzonej przez nie działalności

gospodarczej. Ogólnie rzecz biorąc, wyróżnia się trzy główne rodzaje sektorów lub rodzajów działalności:

• Podstawowa: odnosi się do pozyskiwania surowców. Mamy więc na przykład górnictwo, rybołówstwo, hodowlę

bydła itp.

• Wtórna: Obejmuje wszystkie działania, które przekształcają nakłady w towary i usługi. W ten sposób wytwarza

się np. tekstylia, wino, żywność itp.

• Trzeciorzędna: Obejmuje działalność związaną z usługami. Są to na przykład: handel, transport, fryzjerstwo

itp.

• W zależności od ich formy prawnej: Najczęściej spotykane z nich opisano poniżej:

• Jednoosobowa działalność gospodarcza: Przedsiębiorca pracujący na własny rachunek.

• Firma indywidualna: Założona przez jednego lub więcej partnerów, którzy wnoszą kapitał i pracę.

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Składa się z kilku partnerów, którzy mają udziały w spółce.

• Przedsiębiorstwo będące własnością pracowników: Gdy pracownicy są właścicielami dużej części

przedsiębiorstwa.

Rodzaje działalności gospodarczej
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Temat 1: Wprowadzenie do działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Środowisko biznesowe na obszarach wiejskich: rodzaje działalności na obszarach wiejskich

Wyludnianie się terytoriów jest wyzwaniem społecznym i ekonomicznym, przed którym stoi większość regionów

europejskich. Według danych Eurostatu wśród 19 najsłabiej zaludnionych regionów w Europie znajdują się regiony należące

do czterech hiszpańskich wspólnot autonomicznych, kraju, który poważnie cierpi z powodu tego problemu. Pomimo tego

problemu wiele osób zapuszcza się na obszary wiejskie.

Dlatego też rozwój obszarów wiejskich jest "drugim filarem" Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), wzmacniającym "pierwszy

filar" wsparcia dochodów i środków rynkowych poprzez poprawę zrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego

i gospodarczego obszarów wiejskich.

Oczywiście potrzeby obszarów wiejskich nie są takie same jak potrzeby obszarów miejskich, więc i działalność gospodarcza

nie będzie taka sama. Problemy, z jakimi borykają się społeczności wiejskie, są wyjątkowe i potrzebują one rynków

dostosowanych do ich potrzeb.

McElwee i Smith (2014) definiują przedsiębiorstwo wiejskie w następujący sposób: "Przedsiębiorstwo wiejskie to

przedsiębiorstwo, które posiada następujące cechy:

- których główna lokalizacja znajduje się w środowisku wiejskim;

- które zatrudniają ludzi w określonym obszarze dojazdów do pracy; - które przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej

brutto;

- zatrudnia osoby w określonym obszarze, do którego można dojechać;

- przyczynia się do wzrostu wartości dodanej brutto.
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Temat 1: Wprowadzenie do działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Środowisko biznesowe na obszarach wiejskich : rodzaje działalności na obszarach wiejskich

W artykule Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) omówiono szczególne cechy tworzenia przedsiębiorstw

na obszarach wiejskich na całym świecie, które nie występują na obszarach miejskich.

• Po pierwsze, większość wzrostu w gospodarkach wiejskich pochodzi z istniejących firm, a nie z nowych, zwłaszcza

w sektorze przemysłowym. Nie oznacza to, że nowe firmy nie mogą się rozwijać, ale raczej, te istniejące firmy mają

tendencję do powstawania. Wynika to często z wyższego odsetka firm rodzinnych w mniejszych wsiach, lepszej

konkurencji na rynkach lokalnych oraz tego, co Illouz-Winicki i Paillard opisali jako "większą determinację

w sytuacjach, gdy firmy borykają się z trudnościami, ze względu na rzeczywisty lub postrzegany brak alternatyw".

• Inną cechą charakterystyczną jest rodzaj prowadzonej działalności. Firmy świadczące usługi osobiste (dostawa propanu,

wywóz śmieci itp.) są powszechne ze względu na stały popyt na te usługi. Przedsiębiorstwa produkcyjne są rzadsze ze

względu na problemy z transportem i siłą roboczą.
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Temat 1: Wprowadzenie do działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Najczęstsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

1. Rolnictwo/Przedsiębiorstwa rolne i praca na

obszarach wiejskich

2. Małe i mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy mniej

nastawione na wzrost

3. Niewielki rozmiar lokalnego rynku i konkurencja

4. Dostęp do finansowania

5. Transport i komunikacja

6. Dostępność lokali użytkowych

7. Nieformalność i postawy

8. Brak innowacyjności, słabe możliwości

nawiązywania kontaktów i brak technologii

9. Środowisko regulacyjne i słaby status instytucji

lokalnych

10.Produkty niskiej jakości

11.Brak wzorców do naśladowania

12.Ograniczone umiejętności zarządzania

przedsiębiorstwem

13.Świadomość i dostęp do wsparcia dla

przedsiębiorstw

Cechy przedsiębiorstw wiejskich i środowiska biznesowego, w połączeniu z ograniczeniami, jakie napotykają, są następujące:
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1. Rolnictwo/przedsiębiorstwa rolne i praca na obszarach wiejskich

Ponieważ rolnictwo jest głównym rodzajem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, większość przedsiębiorstw

wiejskich działa w rolnictwie. Na drugim miejscu plasuje się sektor handlu hurtowego i detalicznego, który stanowi 33%

wszystkich przedsiębiorstw. Podkreśla to znaczenie sektora rolniczego w gospodarce wiejskiej.

Ze względu na niski poziom wykształcenia i niedostępność lokalnych ośrodków szkoleniowych na wiejskim rynku pracy,

przedsiębiorstwa wiejskie często napotykają ograniczenia w dostępie do wykwalifikowanej siły roboczej. Ograniczenia te

wynikają także z niskich płac oferowanych przez większość przedsiębiorstw wiejskich oraz z emigracji młodych ludzi.

Ponieważ siła robocza jest tańsza, przedsiębiorstwa wykazują tendencję do większej pracochłonności.

2. Małe i mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy mniej nastawione na wzrost

Przedsiębiorstwa wiejskie są w większości mikroprzedsiębiorstwami, zatrudniającymi mniej niż 10 osób. Ograniczony rozmiar

może częściowo wyjaśniać, dlaczego mówi się, że przedsiębiorstwa wiejskie mają trudności w dostępie do zewnętrznego

wsparcia biznesowego, ponieważ większość finansistów czuje się komfortowo, finansując większe przedsiębiorstwa

o wyższym zwrocie z inwestycji.

Ze względu na ograniczoną specyfikę rynku wiejskiego, wynikającą z niskiej gęstości zaludnienia, firmy wiejskie są mniej

nastawione na wzrost niż firmy miejskie. W związku z tym przedsiębiorstwa wiejskie mają ograniczony wzrost ze względu na

liczne wyzwania, z którymi się borykają. Oprócz tego, że są mniej zorientowane na wzrost, z tych samych powodów mogą

być także mniej rentowne i mają większe ryzyko zamknięcia w porównaniu z firmami miejskimi.

3. Niewielki rozmiar lokalnego rynku i konkurencja

Przedsiębiorstwa wiejskie mają ograniczone rynki zbytu ze względu na niską gęstość zaludnienia i niskie dochody do

dyspozycji, które charakteryzują ludność wiejską, oraz sezonowość tych dochodów. Skutkuje to niskim zagregowanym

popytem i zmniejszonymi zyskami przedsiębiorstw wiejskich. W związku z tym pojawiły się głosy, aby pomóc

przedsiębiorstwom wiejskim w poprawie dostępu do informacji rynkowej i dostępu do rynku w ogóle.

Ze względu na ograniczony rynek konkurencja na obszarach wiejskich staje się istotnym problemem. Występuje ona w postaci

dużych przedsiębiorstw miejskich obsługujących rynek wiejski oraz innych przedsiębiorstw wiejskich, które w większości

przypadków sprzedają te same rodzaje produktów na tym samym obszarze, co oznacza brak zróżnicowania. Konkurencyjność

tych przedsiębiorstw wiejskich jest także ograniczona przez szereg innych czynników, takich jak brak środków finansowych

dostępu do technologii.
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4. Dostęp do finansowania

Stwierdzono, że jest to poważny problem ze względu na brak zabezpieczenia, który charakteryzuje większość przedsiębiorstw

wiejskich, ponieważ większość aktywów wiejskich nie kwalifikuje się jako zabezpieczenie ze względu na brak tytułów

własności. Ponadto inwestorów przyciągają przede wszystkim rozwijające się i rentowne przedsiębiorstwa, więc

przedsiębiorstwa wiejskie tracą takie możliwości inwestycyjne.

5. Transport i komunikacja

Ze względu na oddalenie obszarów wiejskich i niewielką liczbę ludności, transport staje się kolejnym ograniczeniem dla firm

zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Odległości, które trzeba pokonać, aby złożyć zamówienie lub dojechać do pracy, są

znacznie większe niż w przypadku firm miejskich, co przekłada się na wyższe koszty podróży i transportu. Zły stan

infrastruktury dodatkowo potęguje problem transportu. Ponadto infrastruktura komunikacyjna na obszarach wiejskich jest

także słabo rozwinięta w porównaniu z obszarami miejskimi, co stanowi barierę w rozwoju przedsiębiorstw wiejskich.

6. Dostępność lokali użytkowych

Brak odpowiedniego lokalu ogranicza także potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa, ponieważ innym również brakuje miejsca

na rozwój. Z drugiej strony, pomimo ograniczonej dostępności lokali, inne badania, zwłaszcza w krajach zachodnich,

wskazują, że są one (lokale) tańsze na obszarach wiejskich niż w miastach. Co więcej, spośród tych firm wiejskich, które

posiadają własne lokale, w północno-wschodniej Anglii (Atterton i Affleck, 2009) 60% twierdzi, że posiada własne lokale

operacyjne, co sugeruje, że przedsiębiorcom wiejskim jest być może nieco łatwiej posiadać własne lokale niż

przedsiębiorcom miejskim.
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7. Nieformalność

Jest to ograniczenie charakterystyczne nie tylko dla przedsiębiorstw wiejskich, ale nawet dla ich miejskich odpowiedników,

choć podobno jest ono bardziej widoczne w sektorze wiejskim, gdzie ponad połowa przedsiębiorstw należy do nieformalnego

sektora gospodarki. Podczas gdy przedsiębiorcy mogą postrzegać nieformalność jako zaletę, ponieważ pozwala im ona unikać

obowiązków prawnych, takich jak płacenie podatków, istnieją dalsze wady, które wpływają na rozwój przedsiębiorstw, takie

jak niemożność uzyskania dostępu do formalnego wsparcia biznesowego, finansowania przez instytucje finansowe, sprzętu

i środków produkcji. Tak więc za nieformalność trzeba zapłacić pewną cenę, choć wydaje się, że przedsiębiorcy mogą więcej

zyskać dzięki nieformalnemu statusowi.

8. Brak innowacyjności, słabe możliwości nawiązywania kontaktów i brak technologii

Brak odpowiedniej technologii i miejsca pracy wpływa na innowacyjność przedsiębiorstw wiejskich. Brak umiejętności

technicznych, który cechuje większość przedsiębiorców wiejskich i ich pracowników, wpływa także na poziom innowacyjności

tych przedsiębiorstw. Brak innowacji ma negatywny wpływ na ich zdolność dostępu do rynków eksportowych, na których

produkty muszą spełniać surowe normy jakości.

Tworzenie sieci kontaktów jest korzystne dla firm wiejskich, ponieważ umożliwia im uzyskanie różnych korzyści, w tym

doradztwa biznesowego, wymiany informacji i poleceń z ust do ust. Jednak firmy wiejskie mają niewiele możliwości

nawiązywania kontaktów w porównaniu z firmami miejskimi, co uniemożliwia im czerpanie pełnych korzyści z tworzenia

sieci. Ponadto, ze względu na słaby rozwój sieci, przedsiębiorstwa wiejskie nie mają dostępu do doradztwa biznesowego

i innych możliwości biznesowych.

Przedsiębiorstwa wiejskie są zwykle ograniczane przez słaby dostęp do technologii. Brak technologii jest postrzegany jako

czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstw wiejskich. Na to nakłada się niski poziom wykształcenia wiejskiej siły roboczej

w połączeniu z brakiem dostępu do środków finansowych na kapitalizację.
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9. Środowisko regulacyjne i słaby status instytucji lokalnych

Wysokie opłaty i podatki nakładane na przedsiębiorstwa stworzyły niezrównoważone środowisko dla biznesu, podobnie jak

regulacja cen niektórych towarów. Wymogi dotyczące rejestracji działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń są

uciążliwe, co powoduje, że przedsiębiorcy nie formalizują swojej działalności.

Środowisko biznesowe na obszarach wiejskich cierpi z powodu słabego otoczenia instytucjonalnego dla wspierania biznesu.

W regionach wiejskich działa mniej instytucji lokalnych, takich jak banki, instytucje szkolnictwa wyższego i inne. Brak

instytucji finansowych na obszarach wiejskich doprowadził do poważnego przypadku wykluczenia finansowego. Stan lokalnych

instytucji ma silny wpływ na środowisko biznesowe, a ponadto wskazuje się, że kluczowe instytucje w dziedzinie szkoleń,

systemów bankowych i instytucji rynkowych mają znaczenie krytyczne.

10. Produkty niskiej jakości

Kwestia jakości jest kolejnym charakterystycznym ograniczeniem, z którym borykają się nie tylko przedsiębiorstwa wiejskie,

ale małe przedsiębiorstwa w ogóle. Jednak w przypadku przedsiębiorstw wiejskich staje się ona dodatkowym ograniczeniem,

biorąc pod uwagę łączny efekt innych ograniczeń omówionych w niniejszym dokumencie. Na przykład brak technologii będzie

miał wpływ na jakość i konkurencyjność kosztową produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa wiejskie, przynajmniej

w przypadku tych, które zajmują się produkcją.

11. Brak wzorców do naśladowania

Mówi się, że jest to poważny problem, z którym borykają się przedsiębiorcy wiejscy, zważywszy na to, jak ważna jest

umiejętność uczenia się od siebie nawzajem, zwłaszcza od tych, którzy odnieśli sukces w prowadzeniu firmy. Zdolność

uczenia się od innych podkreśla także znaczenie tworzenia sieci kontaktów, ponieważ w naturalny sposób ludzie wykorzystują

swoją sieć jako pierwszy punkt kontaktu w celu zdobycia doświadczenia.
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12. Ograniczone umiejętności i postawy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

Jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się MŚP, jest brak wiedzy o dostępnych dla nich usługach wsparcia, co

prowadzi do słabego dostępu i niskiego wykorzystania usług wsparcia przez zainteresowane przedsiębiorstwa, ponieważ nie

mogą one wymagać usług, o których nie wiedzą. W kontekście przedsiębiorstw wiejskich problem braku świadomości

i dostępu do usług wspierających biznes jest najwyraźniej gorszy, ponieważ środowisko biznesowe jest bardziej ograniczone

niż w środowisku miejskim. W badaniach nad przedsiębiorczością wiejską często przywoływano problem braku świadomości.

Sytuację tę przypisuje się niekorzystnej lokalizacji, ponieważ podmioty świadczące usługi wsparcia biznesu muszą pokonywać

duże odległości, aby udzielić wsparcia.

13. Świadomość i dostęp do wsparcia dla przedsiębiorstw

Wcześniejsze badania wykazały, że osobom prowadzącym małe firmy brakuje niezbędnych umiejętności w zakresie

przedsiębiorczości, a ich wyniki są nawet powiązane z poziomem wykształcenia - firmy prowadzone przez osoby z wyższym

poziomem wykształcenia radzą sobie lepiej niż te z niższym. Ten widoczny brak umiejętności przedsiębiorczych sprawił, że

potrzeba szkoleń z zakresu zarządzania stała się jednym z często wymienianych obszarów pomocy/wsparcia biznesowego

zarówno przez wiejskie, jak i miejskie małe przedsiębiorstwa. Już w przypadku przedsiębiorstw wiejskich jako ograniczenie

wymieniano brak placówek szkoleniowych na obszarach wiejskich. Brak umiejętności zarządzania skutkuje także słabym

prowadzeniem dokumentacji i nieumiejętnością tworzenia biznesplanów. To z kolei spowodowało, że firmy nie uzyskały

dostępu do finansowania z banków ze względu na słabą dokumentację, ponieważ bankierzy, zanim zaryzykują swoje

pieniądze, chcą najpierw przekonać się o wynikach firmy.

Mówi się, że osoby prowadzące przedsiębiorstwa wiejskie mają słabą postawę przedsiębiorczą lub brak im kultury

przedsiębiorczości. Problem polega na tym, że większość przedsięwzięć biznesowych na wsi jest podejmowana jako sposób

na uzupełnienie dochodów gospodarstwa domowego, więc świadomość przedsiębiorczości jest zwykle niska, co wymaga

szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania biznesem oraz ogólnej zmiany sposobu myślenia.
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Temat 2: Zakładanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich-

działania przygotowawcze
Znaczenie motywacji do otwierania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Założenie nowej firmy nie jest łatwym zadaniem. Trzeba mieć jasność co do idei, którą chce się rozwijać, oraz grupy

docelowej, do której chce się dotrzeć ze swoim produktem lub usługą. Jest to etap, na którym przedsiębiorca napotka na

wiele trudności i wybojów na drodze, które bardzo utrudnią mu kontynuację z pozytywnym nastawieniem.

Dlatego właśnie motywacja jest jednym z najważniejszych czynników, które przedsiębiorca musi rozwijać, aby nie porzucić

projektu w połowie, ponieważ zaczyna się zastanawiać, czy naprawdę może być przedsiębiorcą lub czy ma powołanie,

zwłaszcza w złożonych sytuacjach.

Przedsiębiorca musi zrozumieć, że od momentu założenia firmy czeka go szereg obowiązków, takich jak inwestowanie

zasobów ekonomicznych, poświęcanie wielu godzin dziennie, wykorzystywanie i organizowanie zasobów ludzkich, np.

zatrudnianie nowych osób, koordynowanie wszystkich tych zasobów w taki sposób, aby były one przeznaczone do realizacji

celów firmy oraz aby można je było wykorzystać do osiągnięcia celów firmy. do osiągnięcia wcześniej ustalonych celów

i oczywiście ukryty lęk przed nieosiągnięciem sukcesu w przypadku nieosiągnięcia celu.

Dlatego ważne jest, aby zachować pozytywne nastawienie i starać się nie tracić motywacji, gdy pojawiają się problemy lub

przeciwności. Posiadanie w głowie planu i wyznaczonego celu jest niezbędne, aby nie popaść w negatywizm.
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Temat 2: Zakładanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich-

działania przygotowawcze
Pytania na początek przed założeniem firmy

Rozpoczęcie działalności bez wcześniejszego przemyślenia konsekwencji, bez zadania pytań lub bez przeanalizowania grupy

docelowej może prowadzić do całkowitej porażki. Dlatego też poniżej przedstawiamy najważniejsze pytania, które należy

zadać sobie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

1. Dlaczego chcę założyć firmę?

2. Czy ten pomysł na biznes może przynieść mi pieniądze teraz i w przyszłości?

3. Kto jest grupą docelową dla mojej firmy?

4. Kim są moi konkurenci?

5. Co jest Twoją cechą charakterystyczną?

6. W jaki sposób będę wprowadzać na rynek swoją działalność?

7. Jak będę wyceniać swoje produkty?

8. Czy mam środki finansowe na rozpoczęcie działalności?

9. Czy jestem niezwykle zmotywowany i pełen pasji?

10.Czy mogę to zrobić sam?

11.Ilu pracowników będzie potrzebnych?

12.Jakie zasoby już posiadam?

13.Czy jesteś gotowy zainwestować swój czas w ten biznes?

14.Jak wygląda struktura prawna mojej firmy?

15.Jakie podatki muszę płacić?

16.Od czego będę gotowy do rozpoczęcia pracy?

17.Kiedy będę gotowy do rozpoczęcia pracy?

Zadaj sobie te pytania, a jeśli któreś

z nich nie jest pozytywne lub masz

wątpliwości, przemyśl działalność

i pierwotny pomysł tak, aby

pasowały do zaproponowanych

pytań.

Nie przejmuj się, jeśli odpowiedzi

nie będą zgodne z oczekiwaniami -

to normalne, że rozpoczynając

działalność gospodarczą masz

wątpliwości lub zapominasz o

jakiejś jej części. Poświęć trochę

czasu na przemyślenia.
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Temat 3: Zakładanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich -

modele biznesowe

Zastosowanie i znaczenie modelu biznesowego

Model biznesowy to plan przedsiębiorstwa mający na celu osiągnięcie zysku. Jest to narzędzie, które określa produkty

lub usługi, jakie firma planuje sprzedawać, jej określony rynek docelowy oraz wszelkie planowane wydatki. Modele

biznesowe są ważne zarówno dla nowych, jak i już istniejących firm, ponieważ pomagają nowym i rozwijającym się

przedsiębiorstwom przyciągnąć inwestycje, pozyskać talenty i zmotywować kadrę zarządzającą i pracowników, a firmom

o ugruntowanej pozycji pozwalają przewidzieć przyszłe trendy i wyzwania. Biznesplany pomagają inwestorom ocenić firmy,

którymi są zainteresowani.

Głównym elementem modelu biznesowego jest propozycja wartości, czyli opis towarów lub usług oferowanych przez firmę

oraz powodów, dla których są one pożądane przez klientów, najlepiej podany w sposób odróżniający produkt lub usługę od

konkurencji.

Model biznesowy nowego przedsięwzięcia powinien także obejmować przewidywane koszty rozpoczęcia działalności

i źródła finansowania, docelową bazę klientów, strategię marketingową, przegląd konkurencji oraz prognozy

przychodów i wydatków. Plan może także określać możliwości współpracy z innymi firmami o ugruntowanej pozycji na

rynku.

Firmy, które odniosły sukces, mają modele biznesowe, które pozwalają im zaspokajać potrzeby klientów po

konkurencyjnej cenie i zrównoważonych kosztach. Z biegiem czasu wiele firm co jakiś czas zmienia swoje modele

biznesowe, aby odzwierciedlić zmiany w otoczeniu biznesowym i wymagania rynku.

Oceniając firmę jako potencjalną inwestycję, inwestor musi dokładnie dowiedzieć się, w jaki sposób zarabia ona

pieniądze. Oznacza to przeanalizowanie modelu biznesowego firmy. To prawda, że model biznesowy może nie powiedzieć

wszystkiego o perspektywach firmy. Ale inwestor, który rozumie model biznesowy, może lepiej zrozumieć dane finansowe.
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Temat 3: Zakładanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich -

modele biznesowe

Model biznesowy (Business Model Canvas)

Business Model Canvas to szablon zarządzania

strategicznego służący do tworzenia nowych lub

dokumentowania istniejących modeli biznesowych.

Jest to schemat wizualny zawierający elementy

opisujące produkt lub propozycję wartości firmy,

infrastrukturę, klientów i finanse. Pomaga firmom

dostosować swoje działania poprzez zobrazowanie

możliwych kompromisów.

Business Model Canvas został po raz pierwszy

zaproponowany przez Alexandra Osterwaldera w

2009 roku, w oparciu

o jego wcześniejsze prace nad ontologią modeli

biznesowych.

Struktura to duże pudełko z dziewięcioma działami,

które, pogrupowane w różny sposób, upraszczają

cztery główne obszary działalności każdego

przedsiębiorstwa: klientów, zaopatrzenie,

infrastrukturę i rentowność.
Kliknij na obrazek, aby powiększyć

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas#/media/File:Business_Model_Canvas.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas#/media/File:Business_Model_Canvas.png


Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Temat 3: Zakładanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich -

modele biznesowe

Struktura przedstawionego modelu biznesowego

1. Segmenty rynku. Zdefiniuj grupę odbiorców firmy, ponieważ w zależności od tego, do jakiej grupy docelowej kierujesz

swoją ofertę, Twoja firma powinna działać w taki czy inny sposób.

2. Propozycja wartości. Zdefiniuj wartość różnicującą, która sprawia, że Twoja firma jest wyjątkowa. Co takiego ma Twoja

firma, czego nie mają jej najbardziej bezpośredni konkurenci?

3. Kanał. Należy ustalić kanał lub kanały, za pośrednictwem których klienci będą mogli nabyć produkty lub usługi. Oznacza to

przede wszystkim zdefiniowanie kanałów dystrybucji.

4. Relacje z klientami. Ustal pewne parametry, takie jak głębia i bezpośredniość, pamiętając zawsze o tym, że wszystkie te

parametry muszą być zgodne z przesłaniem Twojej firmy.

5. Źródła dochodu. Równowaga między tym, czego żąda konsument, a tym, co oferuje Twoja firma, prowadzi do ustalenia

ceny, po której musisz sprzedawać swoje produkty lub usługi, ponieważ cena ta będzie głównym źródłem dochodu

przedsiębiorstwa.

6. Kluczowe zasoby. Określ wszystkie zasoby, które będą kluczowe dla rozwoju Twojego modelu biznesowego: zasoby

fizyczne, intelektualne, ludzkie, finansowe.
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Temat 3: Zakładanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich -

modele biznesowe

Struktura przedstawionego modelu biznesowego

7. Kluczowe działania. Zdefiniuj kilka kluczowych działań, bez których Twoja firma nie mogłaby kontynuować działalności:

produkcja, rozwiązywanie problemów.

8. Kluczowi partnerzy. Nawiąż współpracę z wieloma kluczowymi partnerami, którzy pomogą podnieść poprzeczkę Twojej

firmie.

9. Struktury kosztów. Ustalając strukturę kosztów, można wybrać jedną z dwóch opcji: z jednej strony można starać się

obniżyć koszty produktu, stosując takie narzędzia, jak automatyzacja procesu produkcji; z drugiej strony można tworzyć

wartość dodaną, która jest cenna dla konsumenta.
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Temat 4: Sporządzanie planu biznesowego

Różnica w stosunku do modelu biznesowego

Model biznesowy stanowi podstawę przedsiębiorstwa, a biznesplan - jego strukturę. Tak więc model biznesowy to główna

idea przedsiębiorstwa wraz z opisem jego funkcjonowania.

Biznesplan szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób pomysł będzie funkcjonował - jest to mechanizm, dzięki któremu firma

może generować zyski, jak wspomniano powyżej.

Ważne jest porównanie sposobu działania modeli biznesowych i biznesplanów, aby móc je rozróżnić. Model biznesowy

pomaga zidentyfikować usługi, które są cenione przez klientów. Pokazuje również wzajemność środków finansowych za

działalność, którą firma prowadzi na rzecz swoich klientów.

Biznesplan to dokument, który przedstawia strategię organizacji wraz ze szczegółami dotyczącymi oczekiwanych

wyników. Szczegółowe informacje o firmie można znaleźć, sprawdzając jej biznesplan. Zawiera on więcej informacji na

temat modelu biznesowego. W tym celu wyjaśnia się, jakie wyposażenie jest potrzebne, aby sprostać wymaganiom modelu

biznesowego. Wyjaśnia, jakie wyposażenie jest potrzebne, a także jakie zasoby należy pozyskać, aby rozpocząć tworzenie.

Częścią modelu jest wyjaśnienie działań marketingowych oraz tego, w jaki sposób firma przyciągnie i utrzyma większą liczbę

klientów niż konkurencja.

Kolejną ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o porównywanie modeli biznesowych i biznesplanów, jest to, że nie mogą one

funkcjonować bez siebie nawzajem. Należy pamiętać, że model biznesowy będzie stanowił rdzeń biznesplanu.
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Temat 4: Sporządzanie planu biznesowego

Struktura biznesplanu

Każdy biznesplan ma wspólną strukturę, która służy do zrozumienia każdego aspektu działalności. Struktura biznesplanu jest

następująca:

1. Podsumowanie

2. Opis produktu/usługi

3. Analiza rynku i konkurencji

4. Model biznesowy

5. Opis zasobów ludzkich

6. Etap rozwoju działalności gospodarczej

7. Strategie marketingowe

8. Główne ryzyko i plan awaryjny

Informacje dotyczące biznesplanu są szerzej omówione w Module 2 - Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwami i MŚP. 
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