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Bar tło miej Wnuk: W paź dzier ni ku,
w Ka to wi cach od by ła się pierw sza
edy cja Eu ro pej skie go Kon gre su
Ma łych i Śred nich Przed się biorstw.
To pierw sze tej ran gi wy da rze nie
po po nad dwu dzie stu dwóch la -
tach od trans for ma cji ustro jo wej
de dy ko wa ne MŚP. Czy Śląsk to do -
bre miej sce do or ga ni za cji te go ty -
pu im pre zy?
Woj ciech Dy duch: Śląsk, w mo -
jej opi nii, to naj lep sze miej sce
na te go ty pu im pre zy. To re gion
o uni kal nej po zy cji eko no micz -
nej wy ni ka ją cej z fak tu, że jest
naj bar dziej uprze my sło wio ny
i zur ba ni zo wa ny w Pol sce.
Do te go, Śląsk jest ob sza rem
o naj wyż szej w kra ju gę sto ści
za lud nie nia. To za tem ogrom ny
ry nek zby tu i opty mal ne miej sce
na po wsta wa nie i roz wój ma łych
i śred nich przed się biorstw. Licz -
ba lud no ści, po ten cjal nych kon -
su men tów po wo du je, że po wsta -
wa nie no wych firm nie pręd ko
na sy ci ry nek. Do te go,
przy zróż ni co wa nej struk tu rze
spo łecz nej i kon cen tra cji prze -
my słu, ad mi ni stra cji, uczel ni
wyż szych, in sty tu cji kul tu ry
i du żych firm ku mu lu ją cych ka -
pi tał, ry su ją się tu szan se na ofe -
ro wa nie przez ma łe i śred nie fir -
my uni kal nych uslug, któ rych
wcze śniej nikt nie za pro po no -
wał. Śląsk, to za tem wspa nia ły
eko sys tem po łą czo ny z ogól no -
eu ro pej ską sie cią au to strad,
w któ rym przed ma ły mi i śred -
ni mi przed się bior stwa mi ry su ją
się wręcz nie ogra ni czo ne moż li -
wo ści. I je śli dys ku to wać o ma -
łych i śred nich, to wła śnie tu taj.

Jak wy ni ka z ba dań, Pol ska jest
na szó stym miej scu w Eu ro pie je śli
cho dzi o ilość za re je stro wa nych
dzia łal no ści. Jak na tle sa mej Pol -
ski wy pa da Śląsk? 
Śląsk, pa trząc tyl ko sta ty stycz nie,
wy pa da bar dzo do brze. Do te go
do cho dzi wy so ki etos pra cy i tak
zwa na przed się bior czość z ko -
niecz no ści, któ re przez wie le lat
spo wo do wa ły, że lu dzie na Ślą -
sku ma ją wy so ce roz wi nię te
kom pe ten cje przed się bior cze. 

Kto ma ich wię cej – ko bie ty czy
męż czyź ni?
Więk szość firm za kla da ją męż -
czyź ni, jed nak to ko bie ty są bar -
dziej kon se kwent ne i wy gry wa ją
w dłuż szym okre sie cza su.

Czym po wi nien się ce cho wać
„przed się bior ca ide al ny”?
Nie ma ide al ne go pro fi lu przed -
się bior cy. Wszyst ko za le ży
od sek to ra, ska li, czy ro dza ju po -
ten cjal nej dzia łal no ści. Nie ma
też ze sta wu cech, któ re de ter mi -
nu ją suk ces. Są na to miast pew ne
umie jęt no ści i ce chy, któ re są
po moc ne w pro wa dze niu dzia -
łal no ści. Na le żą do nich umie jęt -
no ści fi nan so we, umie jęt ność
sprze da ży i kom pe ten cje na po -
zio mie za rzą dza nia. Waż ne są
tak że pra co wi tość, sza cu nek dla
cza su, pie nię dzy i dru gie go
czło wie ka.

We dług ana liz Pol skiej Agen cji
Roz wo ju Przed się bior czo ści, aż 60
proc. mło dych lu dzi w Pol sce
w wie ku do 30 ro ku ży cia de kla ru -
je chęć pra cy na wła sny ra chu nek,
jed nak w rze czy wi sto ści tyl ko 30
proc. z nich za kła da fir mę. Dla cze -
go? Jak te mu prze ciw dzia łać (jak
im po móc)?

We dług ba dań pro wa dzo nych
w Ka te drze Przed się bior czo ści, te
da ne są na wet mniej im po nu ją -
ce. 93 proc. stu den tów twier dzi,
że są oso ba mi przed się bior czy mi,
ale tyl ko kil ka na ście pro cent chce
za ło życ wła sną fir mę za raz
po ukoń cze niu stu diów. War to
jed nak za uwa żyć, że od se tek stu -
den tów chęt nych do sa mo za trud -
nie nia ro śnie – w ro ku 2003 by ło
ich mo że 5 proc. Naj czę ściej
wska zy wa ne po wo dy nie chę ci za -
ło że nia fir my, to strach przed po -
raż ką i stra ta mi fi nan so wy mi,
wciąż nad mier na biu ro kra cja
i trud ne prze pi sy praw ne, kosz ty
(np. ZUS), trud no ści w uzy ska niu
kre dy tu czy po mo cy fi nan so wej.
Są też po wo dy zwią za ne z my śle -
niem w ka te go riach tzw. mi tów
przed się bior czo ści (nie na da ję się
na przed sie bior cę, nie mam
szczę ścia, pie nię dzy, po my słu,
kon tak tów itp). Oczy wi ście, nie
jest ce lem, aby wszy scy zo sta li
przed się bior ca mi, na to miast nie -
zde cy do wa nym moż na po móc
przez od po wied nie kształ ce nie
i szko le nia w za kre sie np. pi sa nia
biz ne spla nu, two rze nia stra te gii,
roz wa że nia szans i za gro żeń
zwią za nych z za ło że niem fir my.
Ja ko pierw sza na Ślą sku a mo że

i w Pol sce, Ka te dra Przed się bior -
czo ści za ło żo na na Uni wer sy te -
cie Eko no micz nym w Ka to wi -
cach przez prof. Brat nic kiego sta -
ra my się to ro bić już od po -
nad dzie się ciu lat. W ska li ma kro
po moc ne bę dzie dal sze uprasz -
cza nie pro ce dur re je stra cyj nych,
czy roz wi nię cie fi nan so wa nia
naj lep szych po my słów, np. w for -
mie jo int -ven tu re.

„Jed nym z głów nych za dań pol -
skie go rzą du jest mię dzy in ny mi
ochro na ma łych i śred nich przed -
się biorstw przed ego izmem więk -
szych firm” – mó wił pod czas I Eu -
ro pej skie go Kon gre su MŚP pre -
mier Do nald Tusk. Pięk nie po wie -

dzia ne, ale jak te go do ko nać w go -
spo dar ce wol no ryn ko wej?
Ma łe i śred nie przed się bior stwa nie
mo gą ist niec na ryn ku w izo la cji.
To wkoń cu du że kor po ra cje ku mu -
lu ją znacz ny ka pi tał, two rzą spo ro
miejsc pra cy, zle ca ją mniej szym fir -
mom podwykonawstwo. Du że
i mniej sze przed się bior stwa po win -
ny dzia łać w sym bio zie. W mo jej
oce nie, nie cho dzi o re stryk cyj ne re -
gu la cje, czy in ter wen cjo nizm. Rząd
przede wszyst kim słusz nie do strze -
ga kwe stie roz wi ja nia spo łecz nej
od po wie dzial no ści biz ne su i po -
trze bę sty mu lo wa nia ta kiej sym bio -
zy nawol nym ryn ku, któ ra przy nie -
sie ko rzy ści za rów no dla du żych
kor po ra cji jak i sek to ra MŚP.

Podczas uroczystej inauguracji roku
akademickiego 2011/2012
w chorzowskiej Wyższej Szkole
Bankowej, wykład inauguracyjny
wygłosił prof. Witold Orłowski,
członek Rady Gospodarczej
przy Premierze RP. Prof. Orłowski
mówił o tym, jak długo potrwa
kryzys. Definiując aktualną sytuację
finansową na świecie, użył takich
określeń jak „najpoważniejszy

kryzys od 70 lat” i „kryzys globalny”.
Problem jest na tyle poważny, że,
zdaniem ekonomisty, może on wiele
zmienić na rynku finansowym,
ale – na szczęście – nie zmieni
podstawowych zasad gospodarki
rynkowej. Wśród pozytywnych
prognoz jest również ta mówiąca
o Polsce, jako o kraju, który ma
szansę przetrwać trudne czasy
w niezłej formie. Ile te „trudne

czasy” potrwają? Podsumowując
swój wykład, prof. Orłowski
stwierdził, że czeka nas jeszcze
wiele lat niepokoju i,
prawdopodobnie, długi okres dość
wolnego rozwoju. Nawiązał również
do przykładów z historii – kryzysu
amerykańskiego trwającego
od 1925 do 1939 roku oraz
japońskiego, który rozpoczął się
w 1987 r. i trwa do dzisiaj. BW

O nowych
trendach
na Kongresie
Marketingu
i Innowacji
w Samorządach

18 listopada bieżącego
roku, Rzeszów stanie się
miejscem debaty
o nowoczesnych
i innowacyjnych
narzędziach
wykorzystywanych
w promocji miast
i regionów. Pierwsza
edycja Kongresu
Marketingu i Innowacji
skierowana jest
do przedstawicieli
samorządów,
pracowników agencji,
firm oraz instytucji
okołobiznesowych

Or ga ni za to rzy Kon gre su wśród
głów nych za ło żeń te ma tycz -
nych wy da rze nia wy mie nia ją
m.in.: pre zen ta cję naj now szych
tren dów do ty czą cych me tod
pro mo cji miast i re gio nów, oce -
nę stra te gicz ne go po dej ścia
do mar ke tin gu miejsc opar te go
na in no wa cyj no ści oraz wska -
za nie efek tyw nych spo so bów
ko mu ni ka cji z in te re sa riu sza -
mi. – Wy róż nia nas to, że
w prze ci wień stwie do in nych
po dob nych ini cja tyw, my bę -
dzie my mó wi li o tym, co bę -
dzie, co nas cze ka i ja kie tren dy
w za kre sie ko mu ni ka cji sa mo -
rzą du z oto cze niem bę dzie my
ob ser wo wa li w przy szło ści.
Z pew no ścią nie bę dzie my mó -
wi li o tym, co się już wy da rzy -
ło, wła śnie dla te go war to
do nas przy je chać – pod su mo -
wu je dr Da riusz Two rzy dło,
współ or ga ni za tor Kon gre su,
pra cow nik Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go, pre zes za rzą du
Exac to Sp. z o.o. 

Jak długo potrwa kryzys?
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Jeśli dyskutować
o MŚP, to na Śląsku
– Śląsk to optymalne miejsce na powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw – mówi w rozmowie z Bartłomiejem
Wnukiem dr hab. Wojciech Dyduch, prorektor ds. edukacji Uniwersytetu Ekonomicznego i kierownik Zakładu Zarządzania
Przedsiębiorczego w Katedrze Przedsiębiorczości katowickiej uczelni

Dr hab. Wojciech Dyduch, prof. UE

Prorektor ds. edukacji Uniwersytetu Ekonomicznego i kierownik Zakładu
Zarządzania Przedsiębiorczego w Katedrze Przedsiębiorczości katowickiej
uczelni. Wiceprezes na Polskę European Council for Small Business,
ambasador na Polskę sekcji przedsiębiorczości amerykańskiej Academy of
Management. W pracy naukowej zajmuje się pomiarem przedsiębiorczości,
kapitałem społecznym, twórczością i efektywnością w organizacjach.
Wcześniej związany był ze śląskim biznesem. Pracował w Górnośląskim
Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych na stanowisku dyrektora ds. public
relations, a także w Centrum Promocyjno-Reklamowym jako redaktor
i copywriter. Absolwent Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej,
obchodzącej w tym roku 20-lecie działalności.
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