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Wstęp 

Przedsiębiorczość rodzinna odgrywa kluczową rolę w procesach rozwoju gospodarczego 
krajów, w  których dominuje własność prywatna. Firmy rodzinne, tak jak wszystkie inne 
podmioty gospodarcze, muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami i burzliwymi zmianami, 
z jakimi mamy do czynienia w XX wieku. Prowadząc rodzinny biznes, należy uwzględniać 
zarówno procesy zachodzące w skali globalnej, jak i związane z integracją i inicjatywami 
podejmowanymi przez władze publiczne w zakresie wspierania przedsiębiorczości i pod-
noszenia konkurencyjności.

Firmy rodzinne są bardzo zróżnicowane pod względem branży, w której działają, lo-
kalizacji i rynku działania oraz wielkości i zasobów, jakimi dysponują. Łączy je natomiast 
zaangażowanie rodziny w funkcjonowanie biznesu; można w nich realizować zarówno 
cele biznesowe – tworzenie dóbr materialnych, jak i cele rodziny – zapewnienie szczę-
ścia. Rodzinne biznesy, ze swoją specyfiką wynikającą z  wieloaspektowych relacji ro-
dzina–przedsiębiorstwo, muszą dostosowywać funkcjonowanie i strategie rozwoju do 
zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko im właściwe 
cechy familistyczne mogą przyczynić się do osiągania przez nie przewagi konkurencyj-
nej oraz zachowania ciągłości działania pomimo zmian pokoleń właścicieli. 

Coraz częściej zauważa się i docenia unikalne wartości, jakimi odznaczają się firmy 
rodzinne, między innymi wielopokoleniowy horyzont działania i unikalną kulturę orga-
nizacyjną opartą na wartościach promowanych przez rodzinę właścicielską. Wartości te 
przekładają się na wysoki poziom zaufania społecznego do przedsiębiorstw rodzinnych 
oraz docenienie marki i jakości oferowanych produktów. Niezmiernie ważnym aspektem 
działania, szczególnie małych i  średnich podmiotów rodzinnych, jest zaangażowanie 
i znaczący wkład w rozwój regionu i społeczności lokalnych. 

Wraz z postępem badań nad przedsiębiorczością rodzinną wielu badaczy prezentuje 
nowe obszary i akcentuje różne aspekty obszaru badawczego. Badacze i środowiska za-
interesowane fenomenem przedsiębiorczości rodzinnej stają przed wyzwaniem wska-
zania aktualnych problemów, z jakimi mierzą się zarządzający firmami rodzinnymi, oraz 
mechanizmów funkcjonowania i sposobów zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. 
Prowadzone badania pozwalają na poznanie i  wyodrębnienie reguł i  prawidłowości 
działania family businesses, których znajomość może ułatwić odniesienie sukcesu rynko-
wego i sukcesu rodziny właścicielskiej. 

W  prezentowanej publikacji podjęto zagadnienie zarządzania biznesami rodzin-
nymi oraz kwestię wpływu na zarządzanie tymi podmiotami czynników społecznych 
i kulturowych, odniesiono się ponadto do aktualnej problematyki konkurencyjności 
i innowacyjności.

W pierwszej części opracowania autorzy zaprezentowali wyniki badań empirycznych 
oraz pewne kwestie metodologiczne dotyczące wyzwań, przed jakimi stają zarządzają-



cy rodzinnymi firmami. Chodzi tu między innymi o decyzje biznesowe i własnościowe, 
relacje rodzinne oraz kwestię zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Zaprezentowano również wyniki badań na temat wpływu familizmu na metody zarzą-
dzania przedsiębiorstwami rodzinnymi, a także odniesiono się do możliwości wykorzy-
stania różnych nurtów teorii przedsiębiorstwa w  badaniach i  analizach teoretycznych 
biznesów rodzinnych.

W  drugiej części omówiono zagadnienie konkurencyjności i  innowacyjności oraz 
wyzwania, przed jakimi stają współczesne firmy rodzinne. Podkreślono konieczność 
rozwoju kompetencji menedżerskich i ich znaczenie dla osiągania sukcesu w zarządza-
niu małymi podmiotami, a także rolę nowych technologii w procesie rozwoju przedsię-
biorstwa. Podjęto również takie ważne zagadnienia, jak podejmowanie kooperacji oraz 
współpracy międzyorganizacyjnej czy rola klastrów w  procesie wdrażania innowacji. 
W artykułach prezentowane są również rekomendacje sformułowane na podstawie ba-
dań prowadzonych w przedsiębiorstwach meksykańskich, wskazujące na determinanty 
konkurencyjności i wprowadzania innowacji w tamtejszych firmach rodzinnych. W opar-
ciu o doświadczenia międzynarodowe i polskie ukazano znaczenie orientacji prorozwo-
jowej w realizacji strategii konkurencyjności firm rodzinnych.

Trzecia część prezentowanej publikacji zawiera artykuły omawiające społeczne 
i kulturowe aspekty zarządzania family businesses. Autorzy przedstawiają wnioski i  re-
komendacje dowodzące istotności tych czynników w procesie zarządzania. Wskazują na 
specyfikę kultury organizacyjnej i wpływ rodziny na wszystkie obszary funkcjonowania 
przedsiębiorstwa rodzinnego. W artykułach podjęto również próbę określenia roli spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu w  meksykańskich przedsiębiorstwach rodzinnych 
w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu, a także zaprezentowano wnioski z ba-
dań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Przedstawione w publikowanych artykułach wyniki badań oraz wnioski i rekomen-
dacje, poprzez ukazywanie nowych aspektów tej problematyki, z pewnością poszerzają 
wiedzę z zakresu zarządzania, rozwoju i specyfiki przedsiębiorczości rodzinnej. Mamy 
nadzieję, że niniejsza publikacja pozwoli na ukazanie i skonfrontowanie ze sobą różnych 
koncepcji badawczych, przedstawienie nowych problemów badawczych i  rozwijanie 
metodologii badań nad przedsiębiorstwem rodzinnym.

Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański, Jan Klimek 

Łódź, maj 2018 roku



Część I
Poznawcze problemy 
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The Succession Process in Family-owned Businesses – 
the Case of German Company 

Abstract: In almost all countries, family-owned companies are the backbone of the econo-

my. Family businesses face complex challenges, involving not only business and investment 

decisions, but also ownership issues and family relationships. Most family-owned compa-

nies struggle to survive beyond a single generation. Worldwide, only one out of three family 

businesses makes the transition successfully from the one generation to the next. Family 

businesses are vulnerable at times of transition in leadership, when there is often a conflict 

between the desire to maintain and respect tradition and the need to adapt and progress 

the business in response to its changing environment. The aim of this paper is to show how 

family owned businesses prepare new leaders based on German family business case study. 

This paper is a  conversation piece, which highlights the ways in which human resources 

management, especially next generation leaders, might be handled. 

Key words: next generation, leaders, family businesses, case study

Introduction 

Succession process in family-owned businesses

Family firms have established a unique area in research that witnessed exponential gro-
wth in the past few years because family firms represent many businesses worldwide 
[Tsao, Lien 2013; Holt 2012; Piva et al. 2013; Arregle et al. 2012]. In publicly held firms, 
ownership and management are distinctly separated [Chin et al. 2009; Desender et al. 
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2013, Wang et al. 2012; Chung 2013]. However, family businesses are closely held becau-
se ownership and board within family businesses overlap as people from the same family 
are involved at various levels in the business [Chung, Chan 2012; Sciascia et al. 2012, 
Zahra 2012; Segaro 2012; Michiels et al. 2013]. Employment and succession of family 
members in a family owned business are unique considering that family businesses are 
unique bound networks which restrict membership to family members. Prior research 
suggests that membership to entrepreneurial teams in family owned businesses is asso-
ciated with resources and human capital of individuals as well as their affinity to others 
[Discua Cruz et al. 2012; Sciascia et al. 2013]. Employees who fit a firm’s culture, strategy, 
and operational needs are essential for its survival [Dyer 1989; Levinson 1971]. Family 
firms tend to look first within the family to fill these human capital needs [Chua, Chri-
sman, Chang 2004]; however, employing nonfamily members often becomes necessary 
because family members are a  finite resource. Indeed, nonfamily members constitute 
approximately 80% of the labor force in family firms [Mass Mutual Financial Group 2007]. 
Recognized as important for family firm success [Carney 2005; Chua, Chrisman, Sharma 
2003; Sciascia, Mazzola 2008], nonfamily members are often instrumental in strategic 
decision making [Mitchell, Morse, Sharma 2003], expansion into new markets [Chung, 
Luo 2008; Graves, Thomas 2006], increasing social capital [Sanchez-Famoso, Akhter, Itur-
ralde, Chirico, Maseda 2015], raising financial capital [Stewart, Hitt 2012], and improving 
the overall quality of a  family firm’s labor force [Chrisman, Memili, Misra 2014]. Family 
businesses very often do not want to hire external managers because they are afraid of 
losing control. On the other hand limited family resources may stop growth of the bu-
siness. The aim of this paper is to show how family owned businesses prepare new 
leaders based on German family business case study. The case study of German family 
owned businesses presented in the paper shows that family business may use external 
resources, human resources to become market leader and in this same time still remain 
family-owned and controlled.

Methodology and characteristics of the family business 
under analysis

The author performed in-depth qualitative interviews with second-generation family 
member who is now working in the Gizeh company – in Polish branch and visited the 
company on site. The analysis concerned the following areas of the company’s activity: 
the history, organizational structure, strategy of the firm (SWOT analysis) and the succes-
sion process, including introducing external managers.

Alicja Hadryś-Nowak
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Some information the author obtained from students project prepared as a  part 
of final remark for the subject: “Leadership in international family owned businesses”, 
conducted in 2017 at Poznań University of Economics and Business. Independently, the 
author gathered journal, magazine, and newspaper accounts as well. 

History

The company history of the GIZEH Verpackungen GmbH found its beginning close to 
a hundred years ago with the production of cigarette paper. Upon first sight, the path 
to the technology leader for rigid plastic packaging does seem a  far way off. Anyone, 
however, who studies the company history will soon find out that the company has al-
ways stood out with a  talent for innovation and finding the access to future markets. 
The enterprise was initially registered in 1920 under the name “Cigarettenpapier-Verar-
beitungsgesellschaft”. In 1944 company faced destruction of the factory in Cologne in 
the Second World War. It was a new beginning at the recovery site in Bergneustadt. New 
factory has been built in 1954. Company dared the entry into the packaging market and 
later on belonged to the pioneers at the manufacture of dairy product packaging made 
of plastic. Firstly they were manufacturing only injection moulded products. Two years 
later they started production of thermoformed packages. In 1978 company has opened 
their own tool shop which allowed them to decrease costs in machines equipment. Ho-
wever, success and expansion was subsequently followed by stagnation, the sale of the 
business and the breaking up of the enterprise. For the packaging segment, the sole 
shareholder and Managing Director Ralf Jung successfully achieved a restart. He got the 
company out of debts and in 1998 he began building a new production plant in Tarnowo 
Podgorne, Poland. In 2004 company continued growing and developing – a new plant 
in Elsterwerde was opened. Just one year later company took over their competitor in 
Angers, France. In 2013 they decided to go overseas by expansion across the Atlantic. For 
first Gizeh production location on the North American continent they chose Brantford, 
Canada. Currently, GIZEH is a top name for technically demanding plastic packaging in 
the world market. The customer list is comparable with a Who-is-Who of the European 
food industry. With the deployment of state of the art production technology, the me-
dium sized enterprise is capable of mastering all conventional production and decora-
tion processes and nowadays produces more than 3 billion plastic containers a year. The 
enterprise intends to further grow in the future, however by their own effort and good 
judgement.

The Succession Process in Family-owned Businesses – the Case of German Company
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SWOT Analyses

Strengths 
 · internationally established and owner-operated family business 
 · more than 50 years of experience 
 · global leader in the development and advancement of innovative technologies 
 · factories localization (near to the biggest clients) 
 · active environmental management (ISO 50001, member of Sedex and Ecovadis) 
 · upgraded innovative park machine 
 · good reputation and financial capabilities 
 ·  human resources development

Weaknesses 
 · many different types of cups which require different tools 
 · long time for machine retrofitting 
 · localization in different countries is sometimes the reason for delays and higher 

transportation costs

Opportunities 
 · expanding into other markets (especially North America countries like Mexico, Ar-

gentina, Brazil) 
 · new factory in Canada allows for cooperation with local companies without any lo-

gistic struggles 
 · plastic as an alternative packaging material (e.g. for glass and paper) 

Threats 
 · increasing prices of raw materials 
 ·  changes in restrict environmental regulations which create additional costs for the 

company 
 · trend of recycling and bio-materials

Organizational structure

Gizeh Group operates on a holding basis and consists of a few companies in different 
localisations. Organization is characterized by flat hierarchies. At the bottom of organiza-
tional structure there is management board which consist of main CEO Ralph Jung and 
the rest of the owners from his family. The company is managed from the headquarter in 

Alicja Hadryś-Nowak
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Bergneustadt. Every subsidiary has its own managers who are controlled by board. Every 
month the main CEO visits each company to check if businesses are going in good direc-
tion. Like in each subsidiary, in Gizeh technologies Sp. z o.o. there is a main manager. He 
controls the group of lower level managers. This group consists of Production Manager, 
CFO and Operational Manager. Production Manager is responsible for the whole produc-
tion process. He controls three different departments (Construction Department, Ware-
house, Production Planning). CFO analyses financial information and prepares financial 
reports to determine different financial activities within the organization. He oversees 
Accounting and IT departments. Operational Manager mainly interacts with customers 
in case of solving different problems and controls three departments (Purchasing & Lo-
gistic, Sales & Marketing and Human Resources). This organization has direct, vertical 
relationship between different levels. Employees from different departments collaborate 
and solve problems together.

Diagram 1. Gizeh’s Organizational Structure 
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Value chain, key stakeholders

The main competence of Gizeh company is the combination of development, manufac-
turing and decoration. All products contain one thing – team’s 100% pioneering spirit. It 
is connected with quick project realization, innovation and technical competence. These 
factors cause the group to be an international global leader in food packaging. Signifi-
cant values that motivate for future efforts are mobility, credibility and passion. Company 
stands with their customers from the idea to product launching to the market. They offer 
individual advice, 3D design, and prototype. After acceptation from the customer, the 
company prepares tools and starts production process. At this step the main stakehol-
ders are suppliers of raw materials. Others key stakeholders are environmentally conscio-
us people and government authorities.

Company’s strategy

Gizeh as a group seeks to keep a common strategy – to maintain its current position as 
a global leader in the manufacturing of food packaging and sustainable development. 
Every day the company takes care of relationships with existing customers because as 
they think it is the main key to success. Gizeh supply the biggest global food and chemi-
cal’s producers. Company’s strategy can be summed up in one sentence: the products 
must fulfill the requirements and expectations of the customer, which is why great im-
portance is put on quality. Gizeh is aware of having big competitive advantages against 
their competitors such as innovative solutions and being a high volume supplier. Some-
times food companies look for new suppliers but other packaging companies have not 
such big production capacity as Gizeh used to have. Gizeh tries to be always near their 
clients. This is the reason why they open factories in different localizations. Not always 
did they practice the same strategy for every region. While GIZEH in Germany are seen as 
specialists in innovative packaging solutions, GIZEH Emballages Angers initially entered 
the French market as a high volume supplier. This strategy and the initial limitation to 
products that are less technically complex but produced to the highest quality standards 
proved completely decisive. Nowadays group is following to start offering the full range 
of customized cup solutions in every factory. This offer includes thermoforming, ther-
moforming with barriers, injection stretch blow moulding, injection moulding, Inmould
-Labelling, Shrink-Sleeving, Labelling, Direct Printing, Digital Printing. Some specialists 
from the company say that the market is developing and there is constantly growing 
demand for more complex value-added products. Customized Cup Solutions reflects the 
way company consistently orientate their activities to the specific needs of each indivi-
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dual customer. Combining solution orientation, innovative strength and reliability with 
an ability to respond quickly allows for starting cooperation with new clients. Company 
is keen to continue maintaining and improving their position in the future and their new 
claim will make awareness of brand among those who are not already familiar with them.

Human Resources Management & The succession process 

The first stage of human resources management of “GIZEH” is the selection and recruit-
ment of employees. The employees are recruited not only from the outside of the com-
pany but also from the inside of the company. This is very useful for GIZEH because they 
can save time needed for the employee to get familiar with the organization. Each po-
sition requires certain skills and knowledge. An employee who has worked in the compa-
ny for a certain period of time knows it and therefore it will be easier to navigate the new 
position and to cope with certain responsibilities. A very important element of human 
resources department in GIZEH is to effectively motivate employees. To motivate HR uses 
financial and non-financial incentives. Financial incentives include bonuses, personal 
allowances, equipment and other material resources. Non-financial incentives include: 
public praise, congratulations, additional vacation days, further qualification, corporate 
events and trainings. The most popular motivators in GIZEH are bonuses and personal 
allowances, which constitute 90% of all financial incentives. This ratio indicates a high 
level of responsibility and professionalism among staff. The most common non-financial 
incentives are: public praise of an employee, congratulating employees on special occa-
sions (e.g. birthday, New year, etc.) and special trainings. 

The GIZEH owners think that human resources strategy is one of the most important 
parts of their business because according to them human capital stands for success in 
business. 

A  significant group of managers has leadership skills. That is why GIZEH group is 
a  perfect example of connecting management with leadership style. Leadership is 
a psychological characteristic of the behaviour of individual members of a group, and 
management is a social characteristic of relations in a group, and primarily in terms of 
the distribution of management roles and subordination. However, despite these dif-
ferences, in GIZEH group both the leader and the manager deal with the same type of 
problems associated with stimulating the personnel of the organization, targeting it to 
solve certain tasks, taking care of the means by which these tasks can be solved. Mana-
gers inspire people and enthusiasm in the workers, conveying their vision of the future 
and helping them to adapt to the new, pass the stage of change. For example, officially 
appointed manager of the unit has advantages in winning the leading positions in GI-
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ZEH group, so more often than anyone else, he becomes a leader. However, it must be 
remembered that being a leader does not mean automatically being considered a le-
ader, since leadership is largely based on an informal basis. Leaders take into account the 
needs of workers, the values they perceive and the emotions that drive them. Leaders 
are inclined to use emotions and intuition and are always ready to evoke strong feelings 
such as love and hate in their followers. Leaders do not associate respect for themselves 
with belonging to a particular organization. So, the most important at GIZEH group is 
the atmosphere in which people work and are willing to stay in future. In this compa-
ny, democratic management style exists. Management decisions are made on the basis 
of discussing the problem, taking into account the opinions and initiatives of employ-
ees (“maximum democracy”), the implementation of decisions taken is controlled by 
both the manager and the staff (“maximum control”). The manager shows interest and 
benevolent attention to the personality of the employees, taking into account their in-
terests, needs, and characteristics. Besides, the democratic style is the most effective, 
as it provides a  high probability of right decisions, high production results, initiative, 
employee activity, people’s satisfaction with their work and teamwork, a favourable psy-
chological climate and team cohesion. This style of management involves interaction 
based on trust and mutual understanding. Non-family managers may be promoted to 
top management positions but, for this moment, they cannot have the shares of the 
company even if they made strategic decisions. The ownership is only in the hands of 
the Jung family. In management structures there are only those family members that 
want to work in the company and who are skilled and have competences. 

Conclusion

The benefits and challenges associated with leadership of family and nonfamily members 
have made them an intriguing topic of scholarly inquiry for years. Studies draw divergent 
conclusions about nonfamily members in family firms. For instance, some research sug-
gests that family firms can foster a committed and motivated nonfamily workforce when 
altruistic behaviors, high-quality leader-member exchanges, and participatory manage-
ment structures are applied [Bernhard, O’Driscoll 2011; Karra et al. 2006; Patel, Cooper 
2014; Pearson, Marler 2010]. Other research, emphasizing justice imbalances, unique go-
als, and lack of pecuniary and no pecuniary incentives, suggests that quality nonfamily 
candidates may be deterred from joining the firm, leading to an attenuated labor pool 
[Chrisman, Devaraj, Patel 2017; Chrisman et al. 2014] and a  low-quality and demotiva-
ted workforce [Barnett, Long, Marler 2012; Verbeke, Kano 2012]. Another set of studies 
suggests nonfamily members may have difficulty adapting to the informal structures 
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and idiosyncratic cultures that often characterize family firms [Mitchell et al. 2003]. Yet 
another stream emphasizes how family firms can utilize nonfamily members to impro-
ve firm performance, despite these challenges [Miller, Minichilli, Corbetta 2013; Sciascia, 
Mazzola 2008]. Preparing the new generation of leaders is a complex task. When prepa-
ring the next generation to lead the family business, it is necessary to look at who best 
shows the personality, skills and intellect to run business. Identifying promising next ge-
neration leaders is only part of the succession process. Establishing clear criteria around 
education and work criteria are also key to leadership development. The case presented 
in this paper shows that company’s growth is also due to external managers. Although 
the ownership is reserved to family members, the next generation leaders may be also 
from the outside of the company. This analysis may be useful for family business owners 
who want to develop theirs businesses and settle relations with external managers. 
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Family Organizations and Their Contribution to Local 
Development in the Arenitas Fishing Community

Abstract: The family business and the development of a community are understood thro-

ugh the improvement of the level and living conditions of its inhabitants, considering the 

growth of physical, social, human capital in a harmonious way as well as the economic de-

velopment of the locality, having as axis to the productive organizations that operate as 

an economic entity. The objective of the study was to analyze the characteristics of family 

organizations in the Las Arenitas rural community and their contribution to local develop-

ment. The research was mixed, collecting data with observation, interviews and survey. The 

results reveal that in the community there are formal and informal family organizations, 

made up of family members who live in the community; the formal ones are micro-enterpri-

ses and fishing cooperatives that capture marine species with government permits as well 

as freezers that are responsible for marketing them; while the informal ones are dedicated 

to the commercialization of diverse products for the needs of the inhabitants of the com-

munity. Concluding that formal family businesses offer sources of employment to a greater 

number of inhabitants of the community and with this income for families, however it is 

recognized that they need to be professionalized to raise their impact on the development 

of their community.

Key words: Family business, local development and rural community

Introduction

The conditions to achieve a reasonable standard of living in rural areas are a challenge; 
its inhabitants live in difficult economic and social situations and the organizations that 
operate in these geographical spaces are not exempt. These are considered as a strategic 
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element in the progress of a rural community, generating various benefits and allowing 
its inhabitants to develop their capacities as well as promoting improvement projects.

The last decade of the 20th century was characterized by a  series of fundamental 
changes, including land tenure and the modernization and updating of laws that regu-
late the way of acting of legal figures and activities in rural communities, promoting the 
creation of organizations and selection of associative figures according to the objectives 
of the inhabitants. The Sustainable Rural Development Law was also enacted in 2001, 
with the purpose of promoting policies, actions and programs in rural areas that promo-
te the diversification of rural employment, correct disparities in regional development, 
contribute to food sovereignty and promote biodiversity and the sustainable use of re-
sources.

Development is a process that leads to the improvement of the living conditions of 
the population in different areas such as health, education, housing, security and jobs, 
it is also an essential factor to reduce poverty. For this process, the role of the State as 
promoter and coordinator of development with the participation of social, public and 
private resources is indispensable.

Materials and methods

The study area is located in the Las Arenitas community, in the Eldorado syndicate, 54 km 
from the municipality of Culiacán, the capital of the state of Sinaloa. The Eldorado Syndi-
cate is located in the central part of the municipality, in the San Lorenzo Valley. It borders 
to the north with the Sindicatura de Costa Rica; to the east with that of Quilá; to the south 
with the Gulf of California and the Sindicatura de Emiliano Zapata, while to the west it 
is with the Gulf of California; with 46,628 inhabitants distributed in 38 communities, the 
most important being Eldorado, Sánchez Celis, Ejido Guadalupe Victoria, El Higueral, Las 
Arenitas, San Joaquín, San Diego and Portaceli.

Among the most important activities in the area are fishing, irrigated agriculture, the 
sugar industry and trade. The main production in capture of marine species is shrimp, 
crab, oyster, clam, snail, manta ray and scale (snapper, curvina, grouper, sea bass, mullet 
and botete, among others) and the main crops are cane, chile and tomato.

For Las Arenitas, fishing has historically been its main economic activity (with shrimp 
as the most valuable species) representing the first source of income for the families that 
inhabit it, however they face problems such as reduced periods of capture, fishing furti-
ve, increase of fishermen in the same fishing area, causing low yields.

With an index of average marginalization and according to the 2010 General Popu-
lation and Housing Census conducted by the National Institute of Statistics, Geography 
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and Informatics (INEGI) Las Arenitas has a population of 1,838 inhabitants (913 men and 
925 women). Of the total population 2.99% is illiterate, the level of schooling is 7.08 (6.71 
in men and 7.47 in women).

Considering the above, it was proposed to study the organizations of the rural 
fishing community to know to what extent they contribute to the improvement of the 
conditions of the inhabitants. The main objective of the research was to analyze the 
characteristics of the organizations that operate in the Las Arenitas rural community and 
their contribution to local development.

The study was carried out with a mixed methodological approach, the data collec-
tion was done through surveys to the heads of the organizations. A questionnaire was 
designed in which questions were included for the leaders and members of the organi-
zations under study, with issues related to the functioning of the organization, taking up 
elements such as their origin, purposes, structure, needs and problems, which would al-
low identifying their strengths and limitations and their participation in community ac-
tivities. Likewise, direct observation was made to the organizations and the community.

The sample size was obtained through the simple random method, by population 
size. In order to know the characteristics of community organizations, we visited those 
that are active, from the registration in the Business Information System in Mexico – Na-
tional Institute of Statistics and Geography [SIEM-INEGI 2017] as well as the identified 
through observation in the community. The registers indicate a total of 139 formal orga-
nizations; however they were not all located in operation in the community. In a comple-
mentary manner, interviews were carried out with key informants from the community 
(community commissioner).

It should be noted that this work presents preliminary results of a broader investiga-
tion, whose purpose is to analyze the productive organizations of the rural community, 
their strategies and influence on the development of the community.

Theoretical references

The organization is considered as a form of expression of people in the development of 
a territory, since through them it is possible to obtain benefits for its inhabitants and the 
community, however it is important to recognize that in order to achieve an impact on 
the transformation of the locality, it is necessary to have organizations that achieve their 
objectives and that become engines for local development.

Organizations are conceived as social structures created by individuals in search of 
achievement and in collaboration with specific goals [Gil, Alcover 2014]. For Daft [2011], 
the organization is a  social entity aimed at goals designed with a  structure delibera-
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te and with activity systems coordinated and linked to the external environment The 
organization is considered an indispensable economic entity in every society since it 
generates income by carrying out various activities and by allowing the participation of 
diverse actors that seek to promote the resources available in the community, in order 
to provide the social welfare of the inhabitants.

The formation and structuring of organizations in rural communities implies an or-
der that supports the interaction between its members, society and the government, in 
relation to the legal framework that organizational figures that operate in limited spaces 
of basic services, such as the rural areas. In this sense, it is identified that in these areas 
there are organizations that comply with legal requirements, trying to take advantage 
of the benefits offered by each legal entity, but also the organizations that arise with the 
purpose of satisfying immediate needs for the population are present. In this sense, it is 
possible to identify the formal and informal organizations that operate in the communi-
ty, in order to promote the economy and development.

FAO [1994] mentions that organizations in rural areas are grassroots groups, formal 
or informal, voluntary, democratic, whose primary purpose is to promote the economic 
or social objectives of its members. Regardless of their legal status or degree of formali-
zation, they are characterized as groups of people who have at least one common goal.

Chiavenato [2011] points out that formal organization is based on a rational division 
of labor, through the differentiation and integration of the participants, according to 
some criterion established by those who manage the decision-making process. It is the 
planned organization, the one on paper, generally approved by management and expla-
ined to everyone through organization manuals, job descriptions, organization charts, 
rules and procedures, etc. It is the officially formalized organization. In turn Koontz and 
Weihrich [2010] argue that formal organization is the intentional structure of roles in 
a formally organized company [Gómez 2011].

For its part, informal organization is built on the behavior of social leaders as well 
as within the framework of relationships within groups and as a  result of informal 
agreements for work and different communication patterns and their influence on the 
individuals [Nadler y Tushman, 1980].

The informal organization is based on the interests of its members, in the way they 
share the habits and values, in which they mutually cooperate for the common good 
and feel identified with each other through the possibility of interaction provided by the 
formal organization; however, unlike this, it is spontaneous. The factors that characterize 
it are given by the search for profit, interest, common hobbies and other social factors 
such as kinship, for example, that lead to the creation of groups.

In addition, it arises from the connection of its members and exerts its influence on 
the formal organization; factors such as the personality, feelings and emotions of the in-
dividuals of the organization are present, which finally unleash acceptance or exclusion.
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Informal organization is defined as the set of interactions and relationships esta-
blished by the various human elements of an organization [Chiavenato 1999]. According 
to Hitt, Black and Porter [2006], although practically all organizations have a certain level 
of formalization, also all organizations, even the most formal ones, have a certain degree 
of informalization.

Regardless of the legal status and the level of organization that an organization has, 
it must consider in its operation some desirable characteristics for its development such 
as the definition of objectives, program and goals, human and physical resources, divi-
sion of labor, internal normativity, among others.

Organizations are identified as an orderly system, composed of individuals or gro-
ups, with established purposes focused on the satisfaction of human needs through the 
production of goods and services, with regulated and coordinated functions and identi-
fiable boundaries or boundaries, with expectations of continuity to over time and linked 
to the external environment. From the above, it is possible to identify that organizations 
are complex and require remaining dynamic and innovative in order to achieve their 
permanence in the current global and competitive environments.

In relation to local development, this is a process of integral development that com-
bines the territorial, cultural, political and economic dimension. It is a bet to the demo-
cratization of the localities, to the sustainable and equitable development rethinking 
the potentialities of the territory and the local society [Carvajal 2011].

For Velásquez, to speak of local development is to allude to that set of economic, 
social, cultural, political and territorial processes through which a community, based on 
its own potentialities and the opportunities offered by the environment, access welfare, 
without exclusions or discriminations and guarantees the conditions so that future ge-
nerations can do so [Velásquez 1998].

Local development is, above all, an organization to be built, with the help of informa-
tion that relates to public and private actors, engaged in a common dynamic for a terri-
torial project; a global action of mobilization of the local actors, with the purpose of va-
luing the human and material resources of a given territory by maintaining a negotiation 
or dialogue with the economic, social and political decision-making centers where they 
are integrated and of which they depend [Carvajal 2011].

Thus, local / rural development is understood as a localized process of social change 
and sustainable economic growth that aims at the permanent progress of the commu-
nity and of each individual integrated into it [Valcárcel-Resalt 1999]. Local development 
is that process of improvement of living conditions in a specific territory, assumed and 
carried out by the local population.

Orduna [2000] points out that community and local development is defined as a glo-
bal, integrated and sustainable process of social change; protagonized by the commu-
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nity, organized in a well defined territory, which actively participates in the use of local 
resources: human, material, natural, financial and social, for the improvement of their 
living conditions.

On the other hand, Coraggio [2007] talks about another development from the local, 
referring to the implementation of a dynamic process of expanding local capacities to 
achieve sustained intergenerational improvement of the quality of life of all the mem-
bers of a community. population, including economic components (productive work, 
income, rational satisfaction of legitimate needs, adequacy and quality of public goods, 
social components (integration in conditions of increasing equality, effective equality of 
opportunities, coexistence, social justice, cultural components (self-esteem, belonging 
and historical identity, integration to communities with containment, values of solidarity 
and tolerance and political components (transparency, legitimacy and responsibility of 
the representations, direct responsible and informed participation of the citizens in the 
major collective decisions and in the management of the public) .

Coraggio [2007] points out that development is, among other things, a process of 
collective learning about the own capacities of individuals, groups, communities and 
societies and their possibilities of effectiveness, which is enhanced as long as there is 
communication, transparency and participation in the decision making and operates 
the incentive of the fair distribution of those results.

Regarding rural community Maldonado and Alvarado [2016] point out that it is pos-
sible to define it from different approaches, considering different meanings according to 
the context and its application and cite Sanz [2012] author who defines them as a group 
of people who share common elements (language, custom, values, tasks, worldview, 
age, geographic location, social status, roles, among others).

On the other hand, Ander [1978], following Lillo and Nadal [2004] consider that 
a rural community represents a social group where its members share some common 
feature or interest in a certain geographical area, Brenes [2007] points out that it is a so-
cial organization whose members come together to participate in common objectives.

According to the 2010 population and housing census, a rural population is “Any pla-
ce occupied with one or more dwellings, which may or may not be inhabited; this place 
is recognized by a name given by law or custom.” INEGI uses the quantitative threshold 
to differentiate urban from rural, establishes that rural communities are those that have 
less than 2500 inhabitants, determining four ranges: 1) Between 1 and 249 inhabitants, 
2) between 250 and 499 inhabitants, 3) from 500 to 999 inhabitants and 4) from 1000 to 
2499 inhabitants.

In Mexico the rural community is identified by the lack of basic services and poverty, 
according to the National Population Council [CONAPO 2012] there are more than 188 
thousand localities with less than 2500 inhabitants where they live more than a quarter 
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of the population. The disparity in the standard of living between the rural and the urban 
is revealing. According to the National Council for the Evaluation of Social Development 
Policy [CONEVAL 2012], he stated that 65% of the rural population lives in poverty, while 
in the cities it is reduced to 45%.

FAO [2016] mentions that the majority of the world’s poor live in rural areas con-
sidering that food insecurity and hunger are the main characteristics of poverty in 
rural areas.

Maldonado and Alvarado [2016] point out that in the case of the poor who live in 
rural areas, many of them are subsistence producers, family farmers or landless agricul-
tural workers, including fishermen, herders and the populations that live off the land 
forests with limited access to the means of production.

The authors add that families in rural communities depend to a large extent on non
-farm incomes that represent an alternative to escape poverty when the rural economy 
is prosperous. And on the other hand, they recognize that when infrastructure and basic 
services are deficient, it is not easy to obtain financing for the development of their acti-
vities, reflecting that poverty is common among small rural entrepreneurs, non-agricul-
tural wage earners and their families.

For its part, marginalization is a multidimensional and structural phenomenon ori-
ginated, ultimately, by the economic production model expressed in the unequal distri-
bution of progress, in the productive structure and in the exclusion of various social 
groups, both in the process and in the benefits of development [CONAPO 2011].

In this way, marginalization is associated with the lack of social opportunities and the 
lack of capacities to acquire or generate them, but also to deprivation and inaccessibility 
to goods and services that are fundamental for well-being. Consequently, marginalized 
communities face scenarios of high social vulnerability whose mitigation escapes perso-
nal or family control [CONAPO 2011, 2012].

The economy of rural communities is mainly based on primary activities – agricultu-
re, livestock, fishing, hunting and gathering – that provide part of what their population 
requires for human sustenance. Due to fluctuations in the prices of products from the-
se activities, the incomes of farmers, ranchers and fishermen are unpredictable, which 
often keeps them in precarious situations.

The smaller the localities, the inhabitants have a subsistence economy and as they 
get surpluses, they use them for the acquisition of the satisfiers they require (food and 
clothing). The incomes that farmers receive for farm produce are relatively low and the 
prices at which they are marketed often do not cover the real costs, mainly their salaries 
and that of their relatives who participate in the planting, care and harvesting.

Small farmers require up to two years to obtain income for their animals, which is the 
time that an animal takes to reach 400 kilograms of weight and be sold in the market, not 
having the resources to give it a food that allows it to reduce the fattening time.
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The income of the fishermen is random and depends on climatological factors on the 
one hand and on the other of the amount of the type of fish that reaches the markets, if 
there is a very high supply, prices are low and vice versa. Small fishermen sell their catch 
to intermediaries or cooperatives. The advantage is that when they sell to intermediaries 
they immediately receive their income, however when they deliver it to the cooperative 
they must wait two or more days for the product to be liquidated. 

Preliminary results

In the case of the Las Arenitas community, the results of the research show two types of 
organizations settled in the territory, but given their situation have not driven develop-
ment in the region, understand their operation and their problems will give guidelines 
for actions that allow them to be promoters of development in the locality.

Two types of organizations were found: formal and informal. The first are legally 
constituted; on the one hand, micro-enterprises that are defined by the performance of 
specific tasks linked to the productive-economic sphere of the individuals that comprise 
them. On the other hand, fishery cooperative societies, constituted by inhabitants of 
the community whose main activity is the capture of species, mainly shrimp because 
of its high market value, and which is configured as the autonomous association of pe-
ople who have voluntarily joined to make address their common economic, social and 
cultural needs and aspirations through a  jointly owned and democratically controlled 
company [Association of Cooperatives of the Americas 2017].

The second ones are represented by the organizations that are formed in an emer-
gent way to satisfy a specific need, representing an opportunity for the generation of 
additional income to the main activities, considering limited capacities but at the same 
time taking advantage of the knowledge that we have about the economic activity per-
forming.

According to the results, 40% of the owners have a primary level of studies and 40% 
have secondary education. 65% of the formal entrepreneurs have 7 or more years that 
started with the business (in the case of the 4 coastal fishing cooperatives, these are the 
organizations with the longest standing in the community – 1944,1978, 1982 and 1986). 
As for the informal ones, 69% have more than 5 years.

40% of the formal companies (which are not cooperative) are made up of 3 to 4 pe-
ople while 35% are 1 to 2 members and 25% are from 5 to 6 members; in the majority 
they are integrated by members of the family (the cooperatives count on 38, 87, 32 and 
64 partners each one); In the case of the informal ones, 51% of the organizations are at-
tended by their owners and family members while 49% are attended only by the owner.
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According to the respondents (formal and informal) 85% agree that they do not 
provide training to the members of the company and only 15% said that if they are 
trained. 90% of entrepreneurs said they had not received support from the govern-
ment for the start-up of their business (except for the cooperatives that receive various 
resources annually).

Of the companies surveyed (formal and informal), 5% said they were going through 
a bad situation, 65% were in a regular situation, 25% indicated that they were in a good 
condition and only 5% indicated that they had a very good level. 95% of organizations 
sell their products locally. 56% think that the best season for sales is from October to 
December and 33% think that the worst season is from January to March. 51% do not re-
ceive any income other than their business and 49% receive additional income to those 
generated by the organization, through another activity they do.

Regarding development, 50% of the respondents think that the economic develop-
ment of the community is regular, 40% mentioned that for them it is in a bad situation 
and 10% said that there is very poor economic development and they say that this is 
due to closed seasons because while there is no fishing there is no money and the po-
pulation goes through a difficult stage. The above denotes that the organizations that 
operate in the community are the generators of cash flows for their inhabitants and that 
by not having permanent activity, the possibilities for improving conditions are reduced.

On social development, 40% of respondents think that it is regular and another 
40% think it is good; for businessmen, this is reflected in a slow progress since some 
inhabitants of the locality generate conflicts and this prevents a good relationship be-
tween them.

50% of employers say that the political development of the town is regular, for 25% 
it is good and the other 25% says it is bad. The businessmen think that the political part 
is the most difficult due to corruption, even some of them consider themselves abando-
ned by the government and the authorities.

Conclusions

The existence of organizations in a territory represents the possibility of influencing the 
improvement of their conditions; however, there are factors that exert influence so that 
the expected changes do not occur.

Las Arenitas is a rural fishing community where different types of organizations are 
present through which economic activity is stimulated, however they show a slow parti-
cipation in the transformation of the community.
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Organizations face various problems, even when they are identified as formal, they 
do not count clearly, with objectives and plans; there is a breach of agreements, scarce 
alliances and financing for the development of their activities, affecting the achievement 
of objectives and therefore in the development of the locality. The case of informal orga-
nizations, manifest characteristics similar to formal, accentuating the emerging nature 
with which they develop their activities. Achieving an impact on development requires 
strengthened organizations that achieve the fulfillment of their objectives and serve as 
engines for the development of the region.

In the case of formal organizations with the figure of a cooperative, these have been 
organized as an opportunity to obtain benefits, but it is not seen as a long-term project 
of their own. The development of its activities is in an emergent form, with a look at the 
short term. They are organizations that in their beginnings represented an impulse in 
the dynamics of the development of the region when achieving the representation of 
the interests of an important sector in the locality, now it identifies limitations to achieve 
the well-being of its members, make pertinent changes in its forms of work, organizatio-
nal structure and the way to establish agreements with the actors that have the capacity 
to influence the processes they develop.

The organizations that operate in Las Arenitas move in a context of rural economy 
where bonds of trust and kinship are paramount. Although this is an advantage, de-
monstrating greater commitment and solidarity within the group, one of its limitations 
is the person who exercises leadership, usually represented by those who enjoy greater 
authority, generating compliance with rules in a relaxed manner. On the other hand, it is 
identified that there are no defined objectives nor established rules and responsibilities. 
The lack of economic resources for project entrepreneurship reduces the possibility for 
their growth.

The limited training they have received is mainly technical, with limitations in com-
mercial, financial and administrative aspects lacking tools to meet these needs. The or-
ganizations, despite having several years in office, have not managed to consolidate.

In the case of organizations with the cooperative figure, they have a defined structure 
and regulation, they have obtained funding from public authorities, technical training, 
however there are conflicts of power within, lack of transparency in the management of 
resources and limited Real benefits for partners. They are organizations with which they 
aspired to boost the local economy; however their contribution to the development of 
the community has been limited

These organizations, like the previous ones, need to emphasize training, administra-
tive aspects, group management and conflict resolution, as well as the preparation of 
cadres of capable leaders to guide the organization towards achieving benefits for all.
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It is necessary to increase the associative fabric of the community in order to aspire 
to greater possibilities of development. It is advisable to encourage participation in the 
community, involving the inhabitants and organizations to take part in decisions.

The organizations settled in a territory must be promoters of development through 
the generation of social capital, facilitate the execution of projects and energize the ter-
ritory through the involvement of people.
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Złożoność otoczenia projektowego a budowanie  
relacji z interesariuszami – doświadczenia polskich 
przedsiębiorstw rodzinnych 

Building Relationships with Stakeholders in the Context of Project 
Environment Complexity – the Perspective of Polish Family Firms

Abstract: The objective of this paper is to examine how Polish family owned enterprises 

perceive the complexity of the environment in the context of building relationships with 

their stakeholders in projects they manage. The results indicate that the studied Polish fa-

mily businesses which at the time of the survey managed projects perceived the complexi-

ty of the environment as of higher significance compared to those entities which did not 

employ project management practices. However, in the first group the factors related to 

family involvement did not have such an influence on project managing practices and buil-

ding relationships with stakeholders as they had in the companies which did not manage 

projects. The findings pay attention to an interesting phenomenon that the factor of family 

involvement might be ‘turned off’ or weakened in the situation when the company employs 

professional standards or good practices in the area of project management. These results 

also urge owners and managers of Polish family enterprises to pay attention to the role of 

the complexity of the environment in building relationships with their stakeholders. 
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Wstęp

Wzrost znaczenia osób oraz podmiotów określanych mianem interesariuszy jest wyni-
kową faktu, iż przedsiębiorstwa i  organizacje w  prowadzonej działalności muszą kon-
frontować się z  coraz bardziej turbulentnym otoczeniem, które cechuje coraz większa 
złożoność, zmienność oraz wzrost wymagań. W toczącej się dyskusji naukowej panuje 
pełna zgodność co do kluczowej roli, jaką pełnią Stakeholders1 w procesach zarządzania, 
w tym w zarządzaniu relacjami, które przedsiębiorstwa i organizacje nawiązują ze swoim 
otoczeniem [Harrison, Wicks 2013, ss. 97–99; Harrison, Bosse, Philips 2010]. Pomimo, iż 
w badaniach naukowych wiele uwagi poświęcono znaczeniu otoczenia i specyfice jego 
oddziaływania na podmioty prowadzące działalność gospodarczą, to tylko część auto-
rów odnosiła się bezpośrednio do kwestii kompleksowości oraz siły oddziaływania osób 
i organizacji, które są w tym otoczeniu identyfikowane [Por. Ansoff 1976, s. 127]. 

W  artykule podjęto problematykę interesariuszy i  ich znaczenia w  działalności 
projektowej prowadzonej przez przedsiębiorstwa rodzinne. Celem opracowania jest 
zbadanie, jak przedstawiciele badanych przedsiębiorstw rodzinnych postrzegają zło-
żoność otoczenia w  kontekście wyzwań, jakie tworzy ono dla budowania relacji z  in-
teresariuszami w  realizowanych przez te podmioty projektach? Badaniem objęto 154 
polskie przedsiębiorstwa rodzinne. Porównano podmioty, które w czasie realizowania 
badania zarządzały projektem oraz te, które takiej aktywności nie podejmowały. Takie 
zróżnicowanie badanej próby miało na celu zidentyfikowanie ewentualnych różnic wy-
stępujących pomiędzy oboma grupami. Badanie zaprojektowano i przeprowadzono za 
Apanowicz [2003] z wykorzystaniem metody analizy i krytyki piśmiennictwa w części 
teoretycznej oraz metody sondażu diagnostycznego w warstwie empirycznej pracy. Po-
służono się również narzędziem badawczym w postaci kwestionariusza ankiety. 

1 Podejmując problematykę Stakeholders warto zwrócić uwagę na osadzenie językowe omawianego terminu. 
W naukach społecznych i ekonomicznych powszechnie przyjęto tłumaczenie słowa Stakeholder, jako intere-
sariusz. Jednak pomimo faktu coraz częstszego przenikania tego pojęcia do języka powszechnego, powyższy 
termin nie występuje ani w słownikach języka polskiego, ani w słownikach wyrazów bliskoznacznych [Dubisz 
2003, Bańko 2007, Bańko 2005, Instytut Badań Literackich 1968]. Nie został on również uwzględniony w słow-
nikach wyrazów obcych [Por. Bańko, 2004]. 
Zastanawiające jest natomiast tłumaczenie omawianego pojęcia, które można odnaleźć w słownikach języ-
ków obcych. Przykładowo, zarówno w słowniku angielsko-polskim, jak i niemiecko-polskim, termin Stakehol-
der tłumaczony jest jako „udziałowiec, osoba bezpośrednio zainteresowana” [Fisiak 2003, s. 1440]. Równo-
cześnie w cytowanym źródle dokładnie w ten sam sposób tłumaczone jest pojęcie Shareholder „udziałowiec 
– osoba bezpośrednio zainteresowana” [Fisiak 2003, s. 1350]. Tłumaczenie obu terminów w ten sam sposób 
tworzy swojego rodzaju paradoks wskazujący na niezrozumienie roli związanej z oddziaływaniem osób i pod-
miotów określanych mianem Stakeholders lub Shareholders. Pojęcie interesariuszy jest terminem wykraczają-
cym poza grupy podmiotów posiadające akcje lub udziały określonych jednostek gospodarczych. Dla potrzeb 
niniejszego artykułu pracy pojęcie Stakeholder będzie stosowane zamiennie z terminem interesariusz.
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Interesariusze i ich znaczenie w działalności 
przedsiębiorstw

W prowadzonym dyskursie naukowym, pomimo różnych aspektów, które były uwypu-
klane przez poszczególnych autorów, za punkt wyjścia przyjmuje się definicję zapropo-
nowaną przez Freemana [1984], zgodnie z którą mianem interesariuszy określa się grupy 
osób oraz podmiotów, które mogą zostać zlokalizowane w otoczeniu danego podmiotu. 
Postępując za powyższym tokiem myślenia, zarządzanie jest swojego rodzaju wypadko-
wą opinii, celów oraz dążeń poszczególnych grup interesariuszy [Freeman 1984, Trocki 
2012, s. 33]. Interesariusze są zatem stałym i nieodłącznym elementem otoczenia, w któ-
rym przedsiębiorstwo realizuje zbiór zaplanowanych i niezaplanowanych działań. 

Grupy określane mianem interesariuszy cechuje znacząca różnorodność, co wyni-
ka przede wszystkim z  faktu, iż tworzone są one przez osoby fizyczne, przedsiębior-
stwa (partnerskie oraz konkurencyjne) wraz ze społecznościami lokalnymi oraz innymi 
instytucjami i  organizacjami, z  których każda pełni odmienne funkcje, a  tym samym 
inne są jej oczekiwania. Perspektywa definiowania grup społecznych określanych tym 
mianem cechuje się wielokrotnie ujęciem stricte biznesowym, zgodnie z którym są oni 
rozpatrywani, przede wszystkim jako „klienci” przedsiębiorstwa, którzy oczekują, iż ich 
oczekiwania i interesy zostaną spełnione. Należy jednak podkreślić, iż termin Stakehol-
der, w przeciwieństwie do pojęcia Shareholder, obejmuje grupy znacząco wykraczają-
ce poza samych klientów/udziałowców, a to z kolei powoduje, iż zaspokojenie potrzeb, 
czy też maksymalizacja satysfakcji tych grup przez przedsiębiorstwo nie zawsze może 
okazać się możliwa. Jest to szczególnie widoczne w realizacji projektów o charakterze 
infrastrukturalnym, z  założenia mających służyć znaczącej części społeczeństwa i/lub 
społeczności lokalnych, które to przedsięwzięcia mają nierzadko charakter odmienny 
od wewnętrznych projektów [Por. Woźniak 2013, ss. 127–143, Chmielewski i in. 2017, ss. 
309–327]. Zestawienie sposobu definiowania interesariuszy wraz z ich znaczeniem dla 
działalności przedsiębiorstw i organizacji ujęto w tabeli 1.

Tabela 1. Interesariusze w aspekcie możliwości oddziaływania na przedsiębiorstwo

Autor, rok Ujęcie pojęcia interesariusz – kluczowe elementy

Ansoff [1976] •	 Grupa interesariuszy konstytuowana przez osoby i  organizacje 
kibicujące przedsiębiorstwu oraz poszukujące możliwości wywierania 
bezpośredniego wpływu na strategiczne decyzje przedsiębiorstwa

•	 Przesunięcie interesariuszy z  pozycji „wywierania wpływu” na „udział 
w działalności przedsiębiorstw”

Ackoff [1981] •	 Wszystkie podmioty wewnątrz przedsiębiorstwa i  poza nim, których 
bezpośrednio dotyczą jego działania 

Złożoność otoczenia projektowego a budowanie relacji z interesariuszami  

– doświadczenia polskich przedsiębiorstw rodzinnych
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Freeman [1984] •	 Interesariusze postrzegani jako klienci, obecność których jest konieczna 
dla funkcjonowania przedsiębiorstwa

Freeman, Reed [1983] •	 Interesariusze określani jako grupy, bez wsparcia których organizacja nie 
byłaby w stanie funkcjonować

Philips [2013] •	 Interesariusze postrzegani jako grupy, w  stosunku do których 
przedsiębiorstwo posiada zobowiązanie związane z ich uczestniczeniem 
w procesie wzajemnej współpracy

•	 Grupy te konstytuowane są przez klientów, pracowników, dostawców 
materiałów i  wyposażenia, a  także społeczności, pośród których 
przedsiębiorstwo prowadzi działalność

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury cytowanej w tabeli.

W przedstawionych definicjach widoczne jest przesunięcie „akcentu” związanego 
z  oddziaływaniem interesariuszy z  dotychczasowego zainteresowania oferowany-
mi produktami/usługami na chęć głębszej partycypacji w  „życiu” firmy i  możliwości 
wywierania wpływu na kluczowe decyzje w niej podejmowane [Ansoff 1976, s. 126]. 
Interesariusze są również ujmowani w  kontekście relacji, jakie przedsiębiorstwo na-
wiązuje ze swoim otoczeniem, w których następuje wymiana wartości przykładowo 
z pracownikami, klientami, dostawcami, inwestorami, pożyczkobiorcami czy rządem 
[Ackoff 1981, s. 30–31]. Kluczowy jest przy tym fakt, iż rozpatrując problematykę relacji 
przedsiębiorstw i organizacji z otoczeniem, aspekty społeczne są obecnie uznawane 
za równie ważne, jak priorytetyzowane do tej pory aspekty ekonomiczne2 [Freeman 
2010, s. 40]. 

Budowanie relacji z interesariuszami jako wyzwanie – 
perspektywa projektu

Oddziaływanie interesariuszy towarzyszy realizacji każdego projektu. Natomiast ro-
dzaj grup społecznych, które mogą zostać określone tym mianem jest uzależniony 
do specyfiki projektu oraz rezultatów, jakie mają zostać „wytworzone” w wyniku jego 
realizacji. Generalizując, interesariuszy można usystematyzować w  dwóch głównych 
grupach, co ujęto na rysunku 1.

2 Towarzyszyła temu swojego rodzaju priorytetyzacja grup udziałowców – Shareholders. 
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Rysunek 1. Klasyfikacja interesariuszy w oparciu o kryterium obecności  
w projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Źródło: opracowanie własne.

O klasyfikacji danej osoby, podmiotu lub grupy społecznej do kategorii interesariu-
szy projektu, decydują trzy podstawowe elementy:

 · możliwość wywierania wpływu na dany projekt, z czym wiąże się fakt jednoczesne-
go podlegania temu oddziaływaniu (przykładowo sponsor, klient projektu),
 · zainteresowanie wynikiem finalnym projektu – może to być zarówno zainteresowa-

nie sukcesem projektu (pracownicy), jak również zainteresowanie jego porażką (jako 
przykład można wskazać grupy społeczne, które w wyniku realizacji projektu inwesty-
cyjnego mają stać się najbliższymi sąsiadami uciążliwego obiektu)
 · podleganie ograniczeniom wynikającym z realizacji projektu, który to czynnik „to-

warzyszy” zazwyczaj dwóm wymienionym powyżej.
Kryteria wymienione powyżej przenikają się wzajemnie – osoba lub podmiot zain-

teresowany sukcesem projektu, wywiera wpływ na jego realizację i  jest jednocześnie 
ograniczony oddziaływaniem ograniczeń projektowych. Przedstawione wzajemne po-
wiązania pomiędzy poszczególnymi atrybutami cechującymi interesariuszy powodują, 

Złożoność otoczenia projektowego a budowanie relacji z interesariuszami  

– doświadczenia polskich przedsiębiorstw rodzinnych



42

iż relacje z grupami społecznymi wchodzącymi w ich skład wymagają szczególnej troski 
ze strony przedsiębiorstwa i ich umiejętnego kształtowania. 

Podejmując problematykę interesariuszy można zatem wskazać kluczowe aspekty 
związane z postrzeganiem tych grup, które to elementy są widoczne zarówno w pra-
cach naukowych, jak i w ujęciu głównych metodyk zarządzania projektami (tabela 2). 

Tabela 2. Interesariusze projektu w perspektywie realizacji celów projektowych

Badany element Konsekwencje dla realizacji projektów

Podejście 
z perspektywy klienta 

Postrzeganie interesariuszy jako klientów skutkuje dążeniem przez 
przedsiębiorstwo do zaspokojenia ich celów i/lub potrzeb. Przy projektach 
o określonej specyfice, podejście takie nie zawsze jest jednak możliwe, co 
implikowane jest przez potencjalny konflikt między interesami określonej 
grupy interesariuszy a nadrzędnymi celami projektu i interesami grupy lub 
grup, dla których dany projekt jest realizowany.

Priorytet udziałowców 
(Shareholders) dla 
przedsiębiorstwa/
organizacji

W  podejściu tym przyjmuje się założenie [Raport 1986, Jensen 
2001, ss. 297–300], iż interesariuszem o  najwyższym znaczeniu dla 
przedsiębiorstwa winni być jego udziałowcy (w klasycznym rozumieniu- 
posiadacze akcji lub udziałów). Taki sposób postrzegania prioryteryzuje 
jednak element zasobów, zgodnie z  którym najważniejsze są podmioty 
zapewniające dopływ środków finansowych. Równocześnie eliminuje to 
w  pewien sposób organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej 
ukierunkowanej na zysk.

Relacja przedsiębiorstwo 
– interesariusz

Zakłada się, iż pozytywna relacja pomiędzy przedsiębiorstwem a  jego 
interesariuszami będzie mieć dodatni wpływ na przedsiębiorstwo (zarówno 
na jego działalność, jak i na wizerunek). Zależność ta nie zawsze może być 
spełniona ze względu na uwarunkowania projektowe.

Służebność podmiotu 
wobec interesariuszy

Należy tu rozpatrzeć aspekt pogodzenia celów projektu z  celami 
interesariuszy, a  w  sytuacji, kiedy nie jest to możliwe, znalezienia 
suboptymalnego rozwiązania równoważącego interesy obu grup.

Wpływ na finalny rezultat 
projektu

Podejście preferowane przez uniwersalne metodyki zarządzania projektami, 
w którym podkreśla się potencjalny niszczący wręcz wpływ interesariuszy, 
który może mieć miejsce w  dwóch podstawowych przypadkach: 
niezidentyfikowania wszystkich interesariuszy projektu (bądź dokonania 
nieprawidłowego rozpoznania), i/lub zaniedbania kontaktu z tymi grupami 
[PMI 2014, s. 25].

Źródło: opracowanie własne.

Obecnie zauważalna jest znacząca zmiana w postrzeganiu interesariuszy i wpływu, 
jaki mogą oni wywierać na przedsiębiorstwa i organizacje [Por. Freeman 1983]. Oddzia-
ływanie to przybiera na sile nie tylko w przypadku podmiotów prowadzących działal-
ność ukierunkowaną na zysk, ale każdej organizacji, niezależnie od profilu jej działal-
ności. W obszarze stricte biznesowym, spełnienie oczekiwań i wymogów interesariuszy 
uważane jest wręcz za warunek umożliwiający dalsze prowadzenie działalności gospo-
darczej [Freeman 2010]. 
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Badania problematyki interesariuszy – identyfikacja luki 
badawczej 

Tak jak wspomniano wcześniej, problematyka interesariuszy i  ich roli w  działalności 
przedsiębiorstw i organizacji jest eksplorowana od połowy lat 60. XX wieku. W pierwszym 
okresie główny nurt badań był ukierunkowany na: 1. identyfikację grup, które wymagały 
szczególnej uwagi ze strony kadr zarządzających oraz 2. zbadanie, w jakim stopniu decy-
zje menedżerskie stanowiły funkcję oczekiwań i wpływu ze strony interesariuszy [Gossy 
2008, s. 5]. Powyższe cele badawcze wyznaczały podstawę w rozwoju studiów nad pro-
blematyką interesariuszy, czego potwierdzeniem jest dalsza ewolucja tego typu analiz. 
Kolejne koncentrowano na relacjach, jakie występowały pomiędzy interesariuszami a wy-
branymi aspektami działalności przedsiębiorstw i organizacji. Punkt wyjścia dla rozwoju 
różnych aspektów w badaniach nad problematyką interesariuszy przez cały czas stanowi-
ła ogólna i „bardzo pojemna” definicja E. Freemana łącząca interesariuszy z obszarem ba-
dawczym, jakim jest oddziaływanie interesariuszy na osiąganie celów przez organizacje  
(i równocześnie podlegania temu wpływowi) [Freeman 1984 s. 46]. 

Tabela 2. Kluczowe aspekty eksplorowane w badaniach nad problematyką intere-
sariuszy

Powiązanie interesariuszy 
z problemem

Wyodrębnione kluczowe aspekty 

celów przedsiębiorstwa/organizacji •	 grupa/grupy, które mogą wywierać wpływ na osiąganie 
celów przez organizację i jednocześnie podlegać temu 
odziaływaniu

zależności tworzonych pomiędzy 
interesariuszami a organizacją

•	 osoby i/lub grupy, od których organizacja jest zależna 

oczekiwań wobec 
przedsiębiorstwa/organizacji

•	 grupy wykazujące określone roszczenia

siły oraz rodzaju oddziaływania na 
przedsiębiorstwa/organizację

•	 grupy, bez stałego udziału których przedsiębiorstwo nie 
może przetrwać i kontynuować działalności

•	 interesariusze pierwszoplanowi: pracownicy, inwestorzy, 
dostawcy

•	 interesariusze drugoplanowi: podmioty, które wywierają 
wpływ na przedsiębiorstwo i takiemu wpływowi 
same podlegają, ale nie biorą udziału w zawieranych 
transakcjach

budowania wartości •	 podkreślenie aspektu związanego z maksymalizacją 
wartości przedsiębiorstwa/organizacji jako nadrzędnego 
celu w zarządzaniu relacjami z interesariuszami

ryzyka •	 interesariusze jako podmioty ponoszące określone 
ryzyko, ale również to ryzyko generujące

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Gossy 2008, ss. 6, 9; Freeman, Reed 1983; Clarkson 1995; Ma-

honey 2004, cyt. za: Gossy 2008, s. 9]. 
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Analizując informacje zebrane w  powyższej tabeli warto zwrócić uwagę na kilka 
aspektów. Pierwszym z  nich jest uwzględnienie zasadności integrowania interesów 
wszystkich grup interesariuszy, zamiast faworyzowania jednej z  nich, co bezpośred-
nio skutkuje koniecznością prowadzenia bardziej dogłębnych badań interesariuszy, 
uwzględniających jednocześnie ich szerokie spektrum. Podobnie interesariusze byli 
identyfikowani i  rozpatrywani przede wszystkim jako osoby oraz podmioty, które po-
nosiły określone ryzyko w związku z działalnością przedsiębiorstwa, w mniejszym nato-
miast stopniu jako te grupy społeczne, które same mogą tworzyć znaczące ryzyko dla 
działalności przedsiębiorstwa i podejmowanych przez nie przedsięwzięć [Por. Szpitter, 
Sadkowska 2016, ss. 401–413]. 

Z kolei analiza literatury dedykowanej przedsiębiorstwom rodzinnym kieruje uwa-
gę na następujące aspekty dotyczące podjętego problemu badawczego. Unikalność 
przedsiębiorstwa rodzinnego jest wynikową nie tylko zaangażowania rodziny (family 
involvement), ale także faktu, iż jest to jedyny rodzaj podmiotu, w którym występuje do-
datkowy interesariusz, jakim jest rodzina [Zellweger, Nason 2008, s. 205]. To właśnie od-
mienność i unikalność celów rodziny jako strategicznego interesariusza jest kluczowym 
czynnikiem determinującym zachowania biznesowe i pozabiznesowe tych podmiotów 
[Por. także Ejsmont 2017, ss. 211-226, Gheribi 2017, s. 223–236]. Przedsiębiorstwa rodzin-
ne ze względu na swoją specyfikę są zdolne do budowania silnych relacji ze społecz-
nościami lokalnymi [Tagiuri, Davis 1996]. Zwracają one również szczególną uwagę na 
interesariuszy społecznych. Zellweger i Nason [2008, s. 205] wskazują, iż podmioty ro-
dzinne mają szczególne predyspozycje do tego, aby próbować satysfakcjonować grupy 
licznych interesariuszy.

Podejmując problematykę interesariuszy i  roli, jaką pełnią oni w  działalności pod-
miotów będących własnością i zarządzanych przez rodziny warto również zwrócić uwa-
gę na badania przeprowadzone przez Sharma [2003]. Autorka zaproponowała typologię 
przedsiębiorstw rodzinnych w oparciu o kluczowych interesariuszy, którymi są: człon-
kowie rodziny, właściciele oraz pracownicy. Powyższa typologia pozwoliła na wyodręb-
nienie 72 kategorii przedsiębiorstw rodzinnych. Warto podkreślić, iż powyższy podział 
został przygotowany właśnie z uwzględnieniem rodzajów kluczowych interesariuszy, co 
wskazuje, iż problematyka ta nie może być w badaniach nad przedsiębiorczością rodzin-
ną w żaden sposób pomijana. Jednak pomimo faktu, iż zagadnieniu budowania rela-
cji z  interesariuszami poświęcono określoną liczbę badań, autorka artykułu w wyniku 
przeprowadzonej analizy literatury nie zidentyfikowała prac, w których autorzy badaliby 
problematykę budowania relacji z  interesariuszami w kontekście złożoności otoczenia 
projektowego. W niniejszym artykule podjęto krok w kierunku pogłębienia powyższej 
problematyki. 
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Metodyka badań 

Badania zrealizowane w ramach niniejszego artykułu mają na celu zdiagnozowanie zło-
żoności otoczenia projektowego w kontekście wyzwań, jakie tworzy ona dla budowania 
relacji interesariuszami w projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa rodzinne. 

Jednym z  kluczowych czynników określających złożoność otoczenia projektu jest 
liczba interesariuszy, którzy są w nim identyfikowani oraz relacje zachodzące pomiędzy 
nimi. Jest to rozwinięcie definicji zaproponowanej przez Hatch i Cunliffe [2013] zgodnie 
z którą „złożoność projektu składa się z wielu różnych elementów, pomiędzy którymi 
dochodzi do wielu interakcji oraz do sprzężenia zwrotnego”. W artykule sformułowano 
dwa pytania badawcze:

1. Jak przedstawiciele badanych podmiotów rodzinnych postrzegają złożoność 
otoczenia w kontekście wyzwań, jakie tworzy ono dla budowania relacji z interesa-
riuszami z projektach, które są przez nie realizowane?
2. Czy czynniki związane z zaangażowaniem rodziny (Family involvement) takie jak 
pokolenie zarządzające przedsiębiorstwem oraz liczba osób z rodziny zaangażowa-
nych w jego działalność oddziałują na badane zjawisko? 
Postępowanie badawcze zrealizowano w pięciu, wymienionych poniżej etapach:
3. przeanalizowano prace zagraniczne i krajowe dedykowane przedsiębiorstwom 
rodzinnym3,
4. zawężono poszukiwania badawcze do trzech obszarów poznawczych: interesa-
riuszy, zarządzania projektami oraz otoczenia projektowego,
5. zaprojektowano metodę badawczą [Niemczyk 2011, s. 28] oraz narzędzie badaw-
cze w postaci kwestionariusza ankiety,
6. zweryfikowano poprawność przygotowanego narzędzia badawczego po-
przez jego rozesłanie i zaproszenie do wypełnienia przez wybrane przedsiębior-
stwa rodzinne,
7. przeprowadzono badanie sondażowe, którym objęto 154 polskie podmioty ro-
dzinne, które odpowiedziały na zaproszenie do badania i wypełniły kwestionariusz 
ankiety.
Przeprowadzone badanie ma charakter pilotażowy służący rozpoznaniu analizowa-

nego zjawiska. Dalsze prace badawcze będą kontynuowane. 
Warstwę teoretyczną pracy przygotowano wykorzystując metodę systematycznego 

przeglądu literatury (Systematic Literatture Revview). Metoda ta pozwala na udzielenie 
relatywnie wiarygodnych odpowiedzi na zadane pytania badawcze [Geraldi, Mayor, Wil-
liams 2011, ss. 966–990]. Natomiast w warstwie empirycznej pracy wykorzystano meto-

3 Szczególną uwagę skierowano na prace opublikowane w dwóch czasopismach dedykowanych podmiotom 
rodzinnym: „Family Business Review” i „Journal of Family Business Strategy”. 
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dę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankietowania [Apanowicz 2003]. Zastoso-
wanym narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety. 

Badaniem objęto przedsiębiorstwa będące własnością i  zarządzane przez rodziny 
prowadzące działalność o charakterze produkcyjnym, handlowym i usługowym. W skład 
badanej próby weszły podmioty różnej wielkości, w których zatrudnienie kształtowało 
się w przedziałach: do 9 pracowników, 10–49 pracowników, 50–249 pracowników, 250 
i więcej pracowników4. Wśród badanych przedsiębiorstw znalazły się zarówno podmio-
ty prowadzące działalność krócej niż jeden rok, jak również te obecne na rynku od po-
nad 25 lat. 

Wyniki badania 

W tabeli numer 3 przedstawiono wyniki uzyskane w odpowiedzi na pytanie, jak przed-
stawiciele badanych podmiotów rodzinnych postrzegają złożoność otoczenia w  kon-
tekście wyzwań, jakie tworzy ono dla realizowanych projektów i dla budowania relacji 
z interesariuszami. 

Tabela 3. Ocena złożoności otoczenia projektowego jako wyzwanie dla zarządzania 
projektami w badanych przedsiębiorstwach rodzinnych

Wyzwanie Podmioty, które nie zarządzały 
projektem (n=85), udział %

Podmioty, które zarządzały 
projektem (n=69), udział %

Brak 11,1 10,8
Małe 29,6 29,2
Średnie 48,1 24,6
Znaczące 7,4 26,2
Bardzo znaczące 3,7 9,2

Źródło: opracowanie własne.

Analizując wyniki przedstawione w  tabeli numer 3 warto wskazać na następujące 
kwestie. W grupie badanych przedsiębiorstw rodzinnych, które podczas przeprowadza-
nia badania zarządzały projektami zidentyfikowano znacznie większą liczbę podmio-
tów, które określiły wyzwanie tworzone przez złożoność otoczenia projektowego jako 
znaczące oraz bardzo znaczące. Dla porównania, w grupie podmiotów rodzinnych, któ-
re projektami nie zarządzały złożoność otoczenia projektowego została oceniona jako 
znaczące wyzwanie przez 7,4% badanych jednostek, podczas gdy w grupie podmiotów, 
które zarządzały projektami było to aż 26,2%. W przypadku oceny złożoności otoczenia 
4 Do ostatniej grupy (250 i więcej zatrudnionych) zaklasyfikowano jedno badane przedsiębiorstwo. 
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projektowego jako wyzwania bardzo znaczącego było to 3,7% spośród przedsiębiorstw 
niezarządzających projektami i 9,2% podmiotów, które zarządzały projektami. Powyż-
sze wyniki mogą wskazywać, iż podmioty, które zarządzają projektami posiadają wyż-
szą świadomość dotyczącą oddziaływania czynnika, jakim jest złożoność otoczenia, jak 
również, iż prowadzą one analizy otoczenia, które pozwalają na ocenę, jakie zagrożenie 
stanowi ono dla wdrażanych przedsięwzięć i dla budowanych relacji z interesariuszami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi. W kolejnej tabeli podjęto próbę przeanalizowania, jakie 
czynniki posiadają szczególnie silne oddziaływanie na badane zjawisko. Podjęto rów-
nież próbę odpowiedzi na pytanie, czy występuje, a jeżeli tak to jaka, relacja pomiędzy 
badanym zjawiskiem a zmiennymi opisującymi zaangażowanie rodziny takimi jak: liczba 
osób z  rodziny współuczestniczących w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz pokole-
nie, które aktualnie prowadzi firmę. 

Tabela 4. Badanie z wykorzystaniem korelacji rang Spearmana – przedsiębiorstwa ro-
dzinne zarządzające projektami

Lp. Zmienna 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Złożoność 
otoczenia 
projektowego 1

2

Rozwój 
przedsiębiorstwa 
w ostatnim roku ,179 1

3

Intencja 
dotycząca 
pozostawienia 
przedsiębiorstwa 
w relacjach 
rodziny -,115 ,336** 1

4
Wiek 
przedsiębiorstwa ,066 ,064 ,067 1

5
Wielkość 
przedsiębiorstwa -,126 -,072 -,002 ,312** 1

6
Zasięg 
działalności ,064 ,089 ,152 ,122 ,211

1

7

Liczba członków 
rodziny 
zaangażowanych 
w prowadzenie 
przedsiębiorstwa ,167 -,172 -,178 ,092 ,494**

,021 1

8

Pokolenie 
prowadzące 
firmę ,080 -,114 -,148 ,218 ,399**

-,095 ,493** 1

**. Korelacja rang Spearmana istotna na poziomie p < 0.01 (obustronnie)

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 5. Badanie z wykorzystaniem korelacji rang Spearmana – przedsiębiorstwa ro-
dzinne niezarządzające projektami

Lp. Zmienna 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Złożoność 
otoczenia 
projektowego 1

2

Rozwój 
przedsiębiorstwa 
w ostatnim roku ,496** 1

3

Intencja 
dotycząca 
pozostawienia 
przedsiębiorstwa 
w relacjach 
rodziny -,181 ,185 1

4
Wiek 
przedsiębiorstwa ,079 ,021 -,385** 1

5
Wielkość 
przedsiębiorstwa ,118 -,028 -,272* ,426** 1

6
Zasięg 
działalności -,172 -,116 -,176 ,271** ,325**

1

7

Liczba członków 
rodziny 
zaangażowanych 
w prowadzenie 
przedsiębiorstwa -,013 -,069 -,231* ,268** ,493**

,260* 1

8

Pokolenie 
prowadzące 
firmę ,444* ,132 ,067 ,212 ,201

,057 ,162 1

**. Korelacja rang Spearmana istotna na poziomie p < 0.01 (obustronnie)

*. Korelacja rang Spearmana istotna na poziomie p < 0.05 (obustronnie)

Źródło: opracowanie własne. 

W przedsiębiorstwach, które podczas prowadzenia badania zarządzały projektami 
przeprowadzona analiza nie wykazała występowania istotnej statystycznie korelacji 
pomiędzy złożonością otoczenia projektowego a zmiennymi związanymi z zaangażo-
waniem rodziny5. Relacja ta została natomiast potwierdzona jako statystycznie istotna 
w grupie podmiotów rodzinnych, które w trakcie przeprowadzania badania nie zarzą-
dzały projektami. Im młodsze pokolenie prowadzące dane przedsiębiorstwo tym więk-
szym wyzwaniem okazywała się być dla budowania relacji z interesariuszami złożoność 
otoczenia (rho=,444). W  tej grupie przedsiębiorstw zidentyfikowano również drugą 
interesującą relację pomiędzy badaną zmienną objaśnianą, a  predyktorem w  postaci 
5 W tej grupie przedsiębiorstw potwierdzono statystycznie istotną korelację dodatnią pomiędzy następują-
cymi zmiennymi: rozwojem przedsiębiorstwa w ostatnim roku a  intencją rodziny, aby pozostawić przedsię-
biorstwo w swoich rękach (rho=336), wielkością podmiotu mierzoną liczbą zatrudnionych osób a jego wie-
kiem (rho=312) oraz liczbą zaangażowanych członków rodziny (rho=494) i pokoleniem prowadzącym firmę 
(rho=399). 
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rozwoju danego przedsiębiorstwa w ostatnim roku. Im słabiej oceniano rozwój przed-
siębiorstwa w  ostatnim roku, tym jako większe wyzwanie dla zarządzania projektami 
i budowania relacji z interesariuszami postrzegano złożoność otoczenia projektowego. 

Podsumowanie

Przeprowadzone badania miały na celu zdiagnozowanie, jak polscy przedsiębiorcy 
rodzinni postrzegają złożoność otoczenia w  kontekście wyzwań, jakie tworzy ona dla 
budowania relacji z  interesariuszami w  realizowanych przez te podmioty projektach. 
Uzyskane wyniki wskazują na ciekawe zjawisko wynikające ze zróżnicowania badanych 
przedsiębiorstw na te, które w  trakcie przeprowadzania badań zarządzały projektami 
oraz te, które tego nie robiły. W przedsiębiorstwach, które zarządzały projektami, w po-
równaniu z podmiotami, które nie prowadziły takich praktyk, złożoność otoczenia była 
postrzegana jako większe wyzwanie. Może to wskazywać na wyższą świadomość doty-
czącą badanego zjawiska związaną z poznaniem metodyk, technik i narzędzi zarządzania 
projektami. 

Za szczególnie interesujący poznawczo należy uznać w ocenie autorki fakt, iż w gru-
pie podmiotów zarządzających projektami czynniki związane z zaangażowaniem rodzi-
ny w  działalność firmy oraz pokoleniem zarządzającym przedsiębiorstwem nie miały 
takiego znaczenia, jak w przypadku przedsiębiorstw, które nie zarządzały projektami. 
Kieruje to uwagę na interesujący aspekt związany ze wzrostem znaczenia czynników 
związanych z  zaangażowaniem rodziny w  sytuacji, kiedy dany podmiot nie korzysta 
z  określonych metodyk, standardów oraz dobrych praktyk. Natomiast w  sytuacji wy-
korzystywania powyższych standardów, czynnik ten ulega niejako „wyłączeniu”. Może 
to wskazywać na fakt, iż w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo nie korzysta z określonych 
standardów dotyczących danego obszaru na przykład organizacji określonych działań 
w  formule projektowej, dochodzi do zintensyfikowania udziału rodziny. Wraz z  więk-
szym zaangażowaniem jej członków następuje bardziej intensywne wykorzystanie ich 
wiedzy i doświadczenia. 

Pomimo, iż zidentyfikowane w wyniku przeprowadzonych analiz relacje wymagają 
potwierdzenia w dalszych, pogłębionych badaniach mogą one posłużyć do zbudowania 
pewnych rekomendacji dla praktyki gospodarczej. W zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
niezależnie od faktu realizacji działań poprzez projekty, kluczową rolę pełni diagnoza 
oraz szczegółowe zbadanie otoczenia. Szczególna turbulentność otoczenia projektu 
będzie wynikać z wzajemnego przenikania się czterech czynników: złożoności, zmien-
ności niepewności oraz niejednoznaczności informacji kierowanych do przedsiębior-
stwa przez jego interesariuszy. Znajomość przez przedsiębiorcę tego, w  jaki sposób 
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złożoność otoczenia determinuje relacje z interesariuszami może istotnie przyczynić się 
do zrealizowania projektu zgodnie z przyjętymi założeniami, a tym samym zmniejszyć 
ryzyko jego niepowodzenia. 
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Antecedentes

México como país en vías de desarrollo tiene un reto alto, ya que la composición de la 
economía depende en gran medida de la participación de las micros, pequeñas y me-
dianas empresas (MIPYMES); ellas forman el 94% de la participación en la generación de 
ingresos, autoempleo, empleo directo para los mexicanos [INEGI 2010]. También dentro 
de este contexto se contempla que muchas de las pequeñas organizaciones, no cuentan 
con una administración formal, que permita hacer frente a las necesidades vigentes del 
entorno actual y globalizado en el que interactúan sus negocios. 

Para asumir el reto que tienen las empresas MIPYMES, es necesario hacer inicialmen-
te un diagnostico empresarial; el cual les permita saber en ¿qué condiciones se encuen-
tran?, ¿cuáles son las necesidades que deben de atender principalmente?, ¿cómo funcio-
nan sus áreas de operación? y ¿qué es lo que tendrá que mejor como empresa?

La historia ha explicado como surgieron estas MIPYMES y Cervantes [2010] sitúa que 
durante la segunda guerra Mundial, se perdieron las grandes empresas, quedando total-
mente destruidas. Suceso que marco a todos los países de Europa. Esta situación, abrió la 
oportunidad de que surgieran nuevos tipos de negocios; ya que era necesario seguirse 
abasteciendo de productos y servicios para la sobrevivencia de la humanidad. Entonces 
nace la producción y comercialización de nuevos bienes, pero en escalas más pequeñas. 
Derivando el concepto de pequeños negocios como hoy en día se les conoce.

Para México, el caso de las micros, pequeñas y medianas empresas, está asociado 
con la descentralización de la gran urbe, es decir, los ciudadanos empezaron a emigrar 
a lugar más pequeños y alejados del centro de la república mexicana, en otros territorios, 
regiones y comunidades. Se expandieron en pequeños grupos y cuya característica era 
la formar un negocio pequeño, con miembro de la propia familia. Esto hacia la diferencia 
entre las grandes compañías que se forman por diversos socios y quizás no necesaria-
mente familiares. 

Esta situación ayuda a crecer de manera rápida a las nuevas figuras de negocios, las 
cuales se favorecían creando sus propios empleos, oportunidades económicas y contri-
buir a la proveeduría de servicios y bienes a empresas de mayor tamaño en todo el país 
[Cervantes 2010]. 

Durante los siguientes años, habido un incremento notable de las MIPYMES, su con-
stitución en mucha de ellas, son empresas familiares, dado a fortaleza de ser generado-
ras de: auto empleo para los miembros de la misma familia, motor de ingresos para la 
sociedad, y nueva generación de empresarios para México. 

En muchos de casos estas sociedades han iniciado con procesos artesanales, empíri-
cos, los cuales han ido evolucionando, hasta lograr desarrollar: fórmulas exitosas para 
sus negocios, promotoras de conocimiento y creando nuevas ideas con el fin de seguir 
prosperando. 
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Se tiene conocimiento en México, que muchas de estas compañías, iniciaron siendo 
pequeñas, pero con el tiempo han logrado ser grandes empresas corporativas y familia-
res además de exitosas como el grupo Bimbo por citar un ejemplo. 

Las MIPYMES, en la actualidad han ido cambiando su estratificación en cuanto a la 
composición de ellas, La Secretaria de Economía (SE) en México, las ha clasificado según: 
por el número de empleados, el número de sus ventas y por el sector en él que se en-
cuentran. 

En México, la revista Expansión describe Moreno [2016] que la Secretaria de Economía 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son las encargadas de clasificar a la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES) con el fin de establecer programas de 
apoyo, por parte del gobierno mexicano, para el desarrollo y crecimiento de estas orga-
nizaciones. La Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) modificaron la clasificación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y lo 
púbica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en donde se establece el tamaño de 
la empresa, el cual será determinada por el número de trabajadores multiplicado por 
10% y el 90% de sus ventas. A continuación se muestra la Tabla N.1 Estratificación de las 
MIPYMES en México.

Tabla 1. Estratificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresas (MIPYMES) en México

Tamaño de la 
MIPYMES 

Sector Número de traba-
jadores 

Importe de ventas 
anuales (MDP) 

Tope Máximo
Promedio (MDP).

Micro Todos 1 hasta 10 $1 Hasta 
$4´000,000. 

4.5 

Pequeña Comercio, indu-
stria y servicio

11 hasta 50 $4´000,001. Hasta 
$100´000,000

93.0
Industria 95.

Mediana Comercio  
y servicios.

51 hasta 100

Industria a 

51 hasta 251

$100´000,001 ha-
sta $235´000,000

Industria: 
$100´000,000 ha-
sta $ 250,000,000

235.

250.

Fuente: Moreno 2016.

En esta Tabla N 1. Se puede observar la estratificación de las composiciones de las em-
presas mexicanas MIPYMES: que van desde el sector, número de trabajadores y las ventas 
generadas, es lo que determina su clasificación.

El sector empresarial una vez, que identifica su tamaño, puede buscar el programa 
de apoyo económico, según su estratificación empresarial en México. Estos apoyos de-
berán de ser continuos, es decir, ofrecerlos cada año, con el fin de ayudar en las necesi-
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dades de estos organismos en particular. Esencialmente por ser promotores de empleo 
y principal contribuyente de la economía mexicana. 

Sin duda esta estratificación de empresas resulta importante, pero las grandes di-
ficultades a  las que enfrenta las MIPYMES, no sólo son económicas, sino también de 
carácter administrativo y  organizacional, que va desde su formación como empresa, 
sus funciones y actividades administrativas, manejo de sus recursos, cumplimiento de 
políticas entre otros aspectos. Por lo que es necesario que cada una de ellas, se realice 
un diagnóstico, el cual les permita identificar su situación actual y a fin de conocer los 
problemas que pueden impedir su crecimiento en un futuro [Romagnoli 2007]. 

Muchas de estas MIPYMES, resultan ser empresas familiares, los miembros de una fa-
milia se agrupan con un interés común, que es el negocio. Comparten de generación en 
generación: formulas, recetas, conocimientos, entre otros aspectos. Esto no es garantía, 
ya que funciona por un tiempo. Sin embargo los negocios suelen tener una diversidad 
de problemas, que van desde el aspecto administrativo y económico. Por eso es necesa-
rio hacer uso de un buen diagnóstico que le permita conocer su verdadera problemática.

Un diagnóstico va permitir identificar los problemas que le atañen a la empresa, con 
el fin de buscar posibles acciones que le ayuden a dar una respuesta y solución a la pro-
blemática detectada. Esto sin duda será una medida correctiva para seguir creciendo 
a través de mejorar sus debilidades y hacerlas fortalezas. 

El diagnóstico es la herramienta que permite hacer un análisis de la empresa [Roma-
gnoli 2007]. aprueba identificar las causas principales de los problemas o dificultades 
que puedan tener las MIPYMES, ya sean familiares o no familiares. En un futuro mediáti-
co indagar las soluciones efectivas y ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. 

Planteamiento del problema

Un diagnóstico empresarial fue la pauta en esta investigación. Se pretende realizar un 
análisis eficaz, con el fin de saber cómo se encuentran la población de MIPYMES estu-
diadas en el sur de Sonora de México. El proyecto fue a un grupo de empresas familiares 
y no familiares. La intención era conocer cuáles eran sus principales problemas, como 
funciona su gestión administrativa y operativa cotidianamente, identificar sus áreas de 
oportunidad entre otros cuestionamientos que se establecieron durante el proceso de 
indagación. 

El objetivo de este proyecto es realizar un diagnóstico sobre las funciones y gestio-
nes operativas de la población de cincuenta MIPYMES que participaron en esta investi-
gación con el propósito de que mejoren las empresas. 
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Los beneficios de esta investigación aportarán vivencias de problemas que han en-
frentados algunas MIPYMES, en las funciones internas de sus administración, las cuales 
pueden servir a otras como una medida preventiva, para atender de manera anticipada 
o en tiempo sus problemas.

También sirve como base comparativa entre pequeñas y medianas empresas de giro 
similares, en donde se puede observar que suele ser común, que las empresas, pasen 
por esos procesos, problemas y otras actividades, pero que a medida que lo resuelvan 
siguen adelante y se fortalecen con el tiempo.

Fundamentación Teórica

El concepto de empresa “comprende la organiza-ciones y entendida, como unidades so-
ciales que buscan fines específicos” y se caracterizan por: 

a) División de trabajo
b) Presencia de un o más centro de poder y de las responsabilidades de la comunicación 
c) Sustitución de personal, lo que implica la cambios de personas cuando no satisfa-
gan las necesidades [Etzioni 1972]. 

Empresas Familiares. “Son creadas y transformadas por los hombres y mujeres en su 
acción cotidiana, individual y colectivo” [Jelin 1998]. Existe otra perspectiva de saber el 
concepto de empresa familiar, “cuando por lo menos durante dos generaciones con una 
familia, ha pasado a otra el negocio. Además en su administración han influido mutu-
amente las políticas que como negocios tienen, pero sobre todo el interés común por el 
que forman dicha empresa” Donnelley citado por Martinez [1984].

Otro concepto de empresas familiares es “la unidad básica de organización social 
y que a partir de ella se estructura organización más compleja, por la relación tan estre-
cha entre los miembros de la familia en tomar las decisiones sobre el crecimiento y la 
madurez de la empresa” [Gersick 1997].

Las empresas familiares y no familiares tienen que crecer, pues de ello dependerá sin 
duda la sobrevivencia en un futuro. Existen herramientas que les permiten conocerse, 
identificar su organización y saber el rumbo de ella; es por eso que es necesario diagno-
sticarse. 

Para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia [2018] el concepto de dia-
gnóstico empresarial es una herramienta que ayuda a identificar como se encuentra la 
situación de cualquier organización en sus diferentes gestiones, en tanto que Romagno-
li [2007] lo define como “una herramienta simple, pero de gran utilidad para analizar la 
situación real de la cualquier organización, así observar los problemas que impiden el 
crecimiento y desarrollo de las mismas”. 
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Este proceso de búsqueda de información que se realiza a través del diagnóstico em-
presarial plantea: ver la composición en sus áreas de trabajo u operación, como se llevan 
a cabo las funciones administrativas y las gestiones en el negocio. Este análisis permite 
identificar la situación de la empresas con sus principales ejes de trabajo; iniciando por 
la administración misma. 

La administración según Chiavenato [2004] es el proceso de planear, organizar y di-
rigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. En ese 
aspecto el proceso de planeación y dirección tiene que ver con el perfil que debe poseer 
el administrador del negocio a fin de llevar acabo las funciones administrativas. 

El líder debe ejecutar las actividades de la empresa. Comunicarse con los demás, 
ejercer su liderazgo, durante todo el proceso administrativo que va desde: planear la 
visión, misión, valores y políticas que ayudaran a la administración a cumplir sus obje-
tivos; establecer medidas de control y evaluar cada decisión que tome y las cuales son 
necesarias para el buen manejo de la administración.

En relación a las actividades funcionales operativas que se dan dentro del proceso de 
la administración, el manejo del recurso humano, es suma importancia, ya que en él van 
a recaer el cumplimiento de las metas y objetivos diseñados para la administración de 
la empresa, por lo tanto el área de recursos humano es vital en la vida de las MIPYMES. 

A continuación se describen los conceptos de las funciones operativas:
Recursos Humanos es área contribuye a seleccionar el mejor personal para la orga-

nización, ya que el personal es quien cumple y lleva acabo los objetivos cada empresa 
visiona Rodriguez [2008].

En relación al área de finanzas o manejo de la información financiera, se describe 
como aquella, donde se concentra las operaciones contables de la entidad, el manejo 
de los recursos económicos y se emiten la información financiera requerida para tomar 
decisiones. Según Ortega [2003] define la función financiera como “aquella que obtiene 
y aplica los recursos económicos necesarios para el logro de los objetivos de la empresa 
y los administra para obtener un mayor rendimiento de ellos” 

En el área de funcional de mercadotecnia para las pequeñas y medianas empresa 
suele ser difícil, no existe una asignada específicamente, más bien la utilizan como un 
medio de apoyo a las difusión de sus productos, servicios.

Para llevar a  cabo esta función, pagan por promociones en medios publicitarios 
o bien hacer comerciales, anuncios en páginas electrónicas o bien medios como los pe-
riódicos, revista y otros. Sin embargo el concepto la define como es “un proceso social 
y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y de-
sean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes” 
Kotler [2008]. 
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Todas las funciones operacionales son necesarias: administración, recursos huma-
nos, finanzas, mercadotecnia, ya que tienen un gran importancia, porque a pesar que las 
pequeñas y medianas empresas no tienen quizás departamento encargadas específica-
mente en cada una de ellas; las ejecutan en su día a día.

Otros aspectos que deben considerar las empresas MIPYMES, en su quehacer, es lo 
referente a mantener y ofrecer productos y servicios de calidad, Crosby [1998] menciona 
que la calidad es entregar: en tiempo y forma a los clientes internos y externos los pro-
ductos y servicios, y los cuales no deben tener defectos. 

Finalmente todas las actividades, funciones y gestiones que realiza las MIPYMES, tie-
nen que considerar como parte de su misión y su visión la protección y cuidado al medio 
ambiente como parte de su responsabilidad social.

Las micros, pequeñas y medianas empresas en México, deben de considerar dentro 
de su administración, en su fase de planeación que es necesario poseer una visión y mi-
sión comprometida al cuidado del medio ambiente. El mundo que vivimos, requiere de 
que exista conciencia para su cuidado, y que dentro del sector empresarial, sea un com-
promiso prioritario la protección al medio ambiente y los recursos naturales.

Este marco de conceptos y  definiciones apoya al instrumento que se utilizó en la 
busque de información relacionada con cada una de las gestiones, funciones que de-
sarrollan el grupo de MiPYMES investigadas y que son la población de este proyecto, las 
cuales se describe en la metodología del proyecto. 

Método

La presente investigación es de carácter descriptivo, no experimental y longitudinal. En 
este proyecto participaron un total de cincuenta empresas mexicanas en la localidad de 
Cd. Obregón, ubicadas en el sur de Sonora, en donde se les elaboró, un instrumento dia-
gnóstico, el cual consta de diversos ítems relacionado con el comportamiento de sus áre-
as funcionales administrativas y operativas, haciendo una caracterización de las mismas. 

La población fue definida por la participación de cincuenta empresas MIPYMES, que 
mostraron interés en participar y  contestar el instrumento de esta investigación, con 
ellas se ha tenido convenio en diversos periodos que van desde 2015,2016 y 2017. Tie-
nen diversos giros como son: comerciales, industrial y de servicio. Se consideran dentro 
de la estratificación de MIPYMES por las características que emanan de la Secretaria de 
Economía en México.

Materiales: Se aplicó un instrumento el cual consta de treinta preguntas, en ellas se 
incluían preguntas para las áreas funcionales y de gestión, las cuales realiza comúnmen-
te las empresas como son: como el administrador de la empresa, los referente a recur-
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sos humanos, funciones de finanzas, el apoyo de la mercadotecnia, en las funciones de 
producción, ventas y servicios así como el apoyo que se busca medir en sobre el medio 
ambiente y los aspectos que manejan de calidad. Dicho instrumento tiene medición en 
escala de Liker.

Procedimiento:
1. Iniciamos con la búsqueda del registro de las empresas vinculadas con la uni-
versidad en una serie de proyectos anteriormente a esta investigación con total de 
población de cincuenta MIPYMES.
2. La aplicación del instrumento de diagnóstico contemplando una serie de aproxi-
madamente treinta preguntas en las áreas funcionales de: administración, recursos 
humanos, finanzas, mercadotecnia, producción, ventas y servicio según cada caso 
de la empresa en su sector, y dos áreas más calidad y medio ambiente.
3. Recopilación de datos obtenidos, codificados y analizados.
4. Interpretación de los datos.
5. Y determinación del diagnóstico en las áreas funcionales. 
Los resultados logrados en esta investigación están encaminados a identificar den-

tro de las funciones que desarrollan las pequeñas y medianas empresas en sur de So-
nora, caso específico de Cd. Obregón, iniciando con la caracterización de las MIPYMES.

Tabla 1. Caracterización de las MIPYMES sur de Sonora, México

Giro de empresa Empresas Único 
dueño

 

Tipo de sociedad Número de empleados

Fami-
liares 

No 
familia-
res

Per-
sona 
física

S. 
A de 
C.V.

S. Spr 
de 
rl

Microem-
presa 1-10 
emple-
ados

Pequeña 
11-50 em-
pleados

Servicio  
33 

 18  15  29  28  3  2  -  32  1 

Comerciales  7  5  2  7  5  2  -  -  6  1 

Industriales  7  5  2  7  6  -  -  1  6  1 

Agrícolas  2  -  2  1  -  -  -  2  2  - 

Educativa  1  1  -  -  1  -  -  -  1  

Total  
50 

 29  21  44  40  5  2  3  47  3 

Fuente: elaboración propia.

Se observan cincuenta empresas, de las cuales 29 son microempresas familiares, 21 
no familiares, sus giros son diversos, 33 de ellas ofrecen servicios, 7 son de giro comer-
cial, 7 de giro industrial 2 agrícolas y 1 educativa. El 88% de ellas son empresas que po-
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seen único dueño, 40 de las micro empresas son a nombre de una persona física t 5 son 
sociedades, 2 de producción rural y 2 de sociedad civil. 

Las áreas funcionales que se diagnosticaron, fueron: 
Área de Administración. Se observa en la Tabla 2. Las respuestas en relación a la can-

tidad de empresarios que llevan a cabo el proceso administrativo, en 39 empresarios 
contestaron, que siempre realizan dicho proceso. 7 empresas algunas veces y ocasio-
nalmente 4. 

Tabla 2. El empresario planea, organiza, dirige y controla dentro de su empresa

MIPYMES Porcentaje

Siempre 39 78%

Casi siempre 7 14%

Ocasionalmente 4 8%

Total 50 100.0

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 3. Se observa la percepción que se tiene como líderes a los empresarios 
de dichas empresas, 37 se consideran líderes empresariales, 8 se consideran casi siempre 
y 5 ocasionalmente. 

Tabla 3. Percepción como líder a los empresarios de las MiPyMes

MIPYMES Porcentaje

Siempre 37 7%

Casi siempre 8 16%

Ocasionalmente 5 10%

Total 50 100.0

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 4. Se observa que 17 empresas han tenido y mejorado su planeación estraté-
gica, 15 tiene planeación, 10 han buscado tenerla buscar realizarla y solo 8 no cuentan 
con ella.
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Tabla 4. Se analiza si tiene planeación estrategia: misión, visión y valores

MIPYMES Porcentaje

Ha tenido y mejorado 17 34%

Tiene planeación 15 30%

Han buscado tener 10 20%

No tiene planeación 8 16%

Total 50 100.0

Fuente: elaboración propia. 

Área de Recursos Humanos. En la Tabla 5. Se identifica si las micro, pequeñas 
y medianas empresa tienen estructura formal. 27 empresas no cuentan con un orga-
nigrama, 15 entidades si tienen una estructura formal y 8 han están en proceso de 
elaborarla. 

Tabla 5. Se identifica si la micro, pequeñas y  medianas empresas tienen estructura 
formal

MIPYMES Porcentaje

No tiene estructura 
formal

27 54%

Tiene estructura formal 15 30%

Han iniciado 8 16%

Total 50 100.0

Fuente: elaboración propia.

En relación al manejo de recursos humano, se cuestionó si las empresas ofrecían con-
trato de trabajo a sus trabajadores describiéndose en la Tabla 6. Se identifican que 40 
empresas no realizan contrato de trabajo a sus empleados. 7 empresas si realizan con-
trato formal a sus empleados y 5 de ellas tienen planes en el futuro para la elaboración 
del contrato de trabajo. 

Tabla 6. Donde se les pregunto si los empleados tienen contrato de trabajo

MIPYMES Porcentaje

No tienen contrato de 
trabajo

40 80%

Tienen contrato de trabajo 7 14%
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En el futuro van elaboran-
do el contrato de trabajo

3 6%

Total 50 100.0

Fuente: elaboración propia.

En Tabla 7. Área Financiera o manejo de recursos financieros se preguntó si la empre-
sa revisa con periódicamente las necesidades de compra, en donde identifica que 15 de 
ellas siempre lo realizan, 23 en algunas ocasiones planean sus adquisiciones y 12 pocas 
veces pronostican sus compras. 

Tabla 7. Frecuencia de necesidades de inventarios

MIPYMES Porcentaje

Siempre 15 30%

Algunas veces 23 46%

Pocas veces 12 24%

Total 50 100.0

Fuente:elaboración propia

Se puede observar en la Tabla 8. Muestran que 11 empresas siempre calculan los 
costos y gastos originados por sus productos, 18 MIPYMES casi siempre y solo 21 de ellas 
ocasionalmente, por lo que se asimila que están muy atentas a las funciones y activida-
des que originas dichos costos y gastos. 

Tabla 8. Calcula los costos y gastos de sus productos y servicios
MIPYMES Porcentaje

Siempre 11 22%

Casi siempre 18 36%

Ocasionalmente 21 42%

Total 50 100.0

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9. En relación a las decisiones que se toman en las empresas en la parte finan-
cieras, se puede analizar que 15 de las MIPYMES no se sustentan en dicha información 

Diagnóstico empresarial de las MIPYMES familiares en el Sur de Sonora



66

financiera, que 12 de empresas algunas veces se apoyan estados financieros y 23 micro, 
pequeñas y medianas empresas si consideran totalmente los estados financieros para 
tomar decisiones. 

Tabla 9. En relación a la toma de decisiones financieras, se considera que las pequeñas 
y medianas empresas

MIPYMES Porcentaje

Siempre considera la información 23 46%

Algunas veces 12 24%

No siempre 15 30%

Total 50 100.0

Fuente: elaboración propia.

Área Ambiental. La tabla 10. Se les cuestiono si conocían sobre las disposiciones am-
bientales que le atañen a sus negocios y las respuestas se analizan de la siguiente mane-
ra: 8 MIPYMES se tienen conocimiento de las políticas ambientales y llegan las practican, 
32 conocen algunas políticas y 10 no las conocen.

Tabla 10. Conocimiento de las políticas ambientales

MIPYMES Porcentaje

Conocen las políticas 8 16%

Conocen algunas políticas 32 64%

No las conocen 10 20%

Total 50 100.0

Fuente: elaboración propia.

En relación a la capacitación la Tabla 11. Muestra cuales MIPYMES se capacitaron en 
cuestiones ambientales dando los siguientes resultados: solamente 15 MIPYMES siem-
pre la llevan a cabo, 25 algunas veces y 10 nunca. 
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Tabla 11. Es necesario capacitar al personal de las micro, pequeñas y medianas em-
presas para capacitarlos sobre políticas ambientales

MIPYMES Porcentaje

Consideran que siempre 15 30%

Algunas veces 25 60%

Nunca 10 10%

Total 50 100.0

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla N 12. Los aspectos que también se mide como parte de las funciones que 
ejecutan las micro, pequeñas y medianas empresas son las funciones que cuidan la cali-
dad en los productos y servicios.

Tabla 12. Posición de la empresa en relación a la calidad

MYPYME Porcentaje

Se considera primordial 30 60%

Debe de atenderse 15 30%

Se trabajara en ella en el futuro. 5 10%

Total 50 100.0

Fuente: elaboración propia.

En esta tabla se observa que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas con-
sideran que es primordial la calidad, 15 de ellas va atenderla y solo 5 en el futuro traba-
jaran en ello.

Sin duda se puede observar que existen una serie de necesidades en las diversas de 
las micro, pequeñas y medianas empresas que deben de considerar para mejorar sus 
proceso internos y poder responder a los externos, A medida que estas se fortalecen de 
manera interna, no hay duda que podrán atender al igual necesidades externas sobre 
todo poco a poco las que tiene que ver con los retos de la globalización.
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Conclusiones y Recomendaciones

Un diagnóstico como lo dice Romagnoli [2007] permite hacer un análisis de la situación 
de las micros, pequeñas y medianas empresas. Ayuda detectar las necesidades que se 
tiene, en función de cómo es su situación actual vs, la ideal. 

Para el caso de esta investigación se tuvo la oportunidad de que un grupo de em-
presas ubicadas en el sur del Estado de Sonora México. Aceptarán participar en dicho 
proyecto y se dieron a la tarea de contestar el instrumento, el cual permitió conocer e 
identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad. 

El elaborar un diagnóstico debe ser parte de la administración de cada una de ellas, 
porque esto les permite ver qué proceso se deben mejorar, como atender situaciones 
y actividades que les beneficien en el corto y mediano plazo, sobre todo con el fin de 
tomar mejores decisiones.

El área de administración, en este caso mostró que, la mayoría de los dueños u ad-
ministradores reconocen, que sí cuentan con un perfil de administrador, pero deben 
mejora su comunicación en función del liderazgo.

Algunas pequeñas y medianas empresas les falta desarrollar una planeación estraté-
gica que les permita saber en dónde están y hacia dónde van, con el fin de ver su futuro 
en el tiempo. Encaminar sus metas y objetivos en pro de su crecimiento. 

En el aspecto de recursos humanos les falta formalidad como pequeña organización, 
y esto trae consigo puestos, responsabilidad y autoridad. También se observa que no 
consideran el contrato de trabajo, como una medida de control que les permita cuidar 
el recurso valioso que es el factor humano. En el ámbito de las finanzas se observa que 
si toman decisiones en función a sus número, pero les falta supervisión en la adquisición 
de sus inventarios y tener cuidado en el cálculo de sus costos vs gastos, esto les va per-
mitir medir su rentabilidad siempre.

En el aspecto de mercadotecnia no cuenta la mayoría con ella, por lo pequeño de los 
negocios, pero se apoyan en la tecnología para publicitar algunos productos a través de 
comerciales, volante o redes sociales, pero en esta parte necesitan crecer en su mayoría. 

En cuestión de medidas ambientales les hace falta tener conocimiento y  políticas 
que apoyen este concepto y en la parte de calidad reconocen el valor que genera más 
sin embargo es necesario capacitar a su personal para lograr satisfacer siempre al clien-
te, es una percepción que se identifica al hacer este diagnóstico empresarial.

Cabe señalar que esta investigación tiene muchos más resultados, que a medida que 
se describan total mente, se irán publicado como una base de apoyo para este tipo de 
organizaciones en cualquier parte del mundo, siempre y cuando las condiciones sean 
parecidas a este grupo. 
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Recomendamos para cada una de las micros, pequeñas y medianas empresas, dia-
gnosticar con el firme propósito de crecer, por lo que el objetivo de esta investigación 
se ha cumplido ya se tiene un conocimiento sustentado en las funciones de gestión de 
este grupo de empresas y cuyo propósito final sin duda será seguir mejorando como 
hasta hoy. 

El país de México y el mundo requieren más empresas que ayuden a la sociedad y la 
humanidad. La generación de trabajo, contribuye a los ingresos para la familia y un bie-
nestar generalizado para la sociedad. Finalmente la economía sería favorable para todos 
los actores que de ella emanan. 

MIPYMES son una necesidad, se requiere de ellas, es el momento de ayudarlas a cre-
cer y fortalecer las cómo hasta hoy. 
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Indeks siły a zachowanie kontroli nad firmą – optymalny 
podział własności i władzy

Power Index vs Maintaining the Control of the Firm – the Optimal 
Division of the Ownership and the Governance

Abstract: The main purpose of this paper is to analyse the possibility of using the power 

index as a determinant of optimal division of the ownership, especially in family businesses. 

Based on the previous research about the power index in the group decision making pro-

cesses and the characteristic expectations of the family firms, the author shows the possible 

optimal division of the ownership, which could be use in different situations and phase 

of life cycle of the firm. There are assessed the advantages and disadvantages of power 

indices. The main feature is that power index, independent from model, fulfils very well the 

core needs of family businesses and significantly helps to build an optimal governance and 

ownership structure.

Key words: power index, family firms, ownership structure, government structure, Sha-

pley–Shubik index, Banzhalf–Coleman index

Wprowadzenie

W każdym procesie decyzji podejmowanych w sposób grupowy, tzn. takich, w których 
jest więcej niż jeden decydent, występuje problem adekwatności pomiędzy oczekiwa-
niami członków grupy, wynikającymi z ich wyobrażenia o swoim wpływie na końcowy 
wynik decyzji, a rzeczywiście przyjętymi decyzjami [Mercik 1999]. Problem pomiaru waż-
ności poszczególnych decydentów, jak też ich siły wpływania na sam proces decyzyjny, 
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jest więc wyjątkowo ważny zarówno dla całych gospodarek, jak i  dla przedsiębiorstw, 
nawet tych najmniejszych, których funkcjonowanie i przetrwanie leży w rękach odpo-
wiednich decydentów. Na tym firmamencie firmy rodzinne nie są żadnym wyjątkiem, 
a  nawet można pokusić się o  stwierdzenie, że to właśnie w  tego rodzaju podmiotach 
umiejętne budowanie struktury własności i kontroli nad przedsiębiorstwem jest szcze-
gólnie istotne.

Cel niniejszego artykułu stanowi analiza możliwości wykorzystania indeksu siły jako 
determinanty optymalnego podziału własności i  związanej z  nią kontroli w  przedsię-
biorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych.

Artykuł składa się z trzech głównych części. Rozdział pierwszy opisuje istotę i podsta-
wowe cechy firm rodzinnych. W kolejnej części przybliżono pojęcie indeksu siły. Przed-
stawiono podstawowe modele służące do wyliczenia ich wartości wraz z przykładami 
liczbowymi oraz przeanalizowano wady i zalety ich zastosowań w praktyce, zwracając 
uwagę na występujące paradoksy wielkości, kłótni i ilości. Część trzecia zawiera kluczo-
wą analizę indeksów siły z punktu widzenia założonego celu. Ukazano na przykładach 
możliwość zastosowań i interpretacji indeksu Shapleya–Shubika [1954]. Artykuł kończy 
podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonej analizy. 

Firmy rodzinne – definicja i ich podstawowe cele

Naukowa obserwacja firm rodzinnych ma już swoją historię, choć w dalszym ciągu nie 
stworzono jednoznacznej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego, która nie budziłaby wąt-
pliwości co do przynależności danego podmiotu do tej grupy przedsiębiorstw [Astra-
chan, Klein, Smirnyos 2002; Klein, Astrachan, Smirnyos 2005]. Najczęściej, w zależności 
od przeprowadzanych badań, zastosowanej metodologii czy metody zdobywania da-
nych i  przykładowych charakterystyk, przyjmowana jest własna definicja [por. Faccio, 
Lang 2002; Bennedsen i in. 2007; Di Giuli, Caselli, Gatti 2011; Anderson, Reeb 2003]. Jed-
nak cechą wspólną tych wszystkich definicji jest własność leżąca w rękach rodziny i zna-
czący wpływ członków rodziny na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje. Wpływ 
ten może być mierzony za pomocą skali F-PEC opracowanej przez Astrachana z zespo-
łem [2002]. Im wyższa skala F-PEC, tym firma powinna być postrzegana jako bardziej 
rodzinna, a tym samym, jej sukcesy przekładają się bezpośrednio na korzyści dla rodziny. 
Z drugiej strony rodzina ponosi również konsekwencje błędnych decyzji. To powoduje, 
że dążenie do utrzymania kontroli nad przedsiębiorstwem jest bardzo ważnym czynni-
kiem wpływającym na podejmowane działania oraz zachowania strategiczne firm ro-
dzinnych [Cheng 2014]. 
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Jednym z najczęściej poruszanych tematów w badaniach nad firmami rodzinnymi 
są procesy sukcesyjne [np. Lansberg, Astrachan 1994; Sharma 2004; Safin, Pluta, Pabjan 
2014]. Stanowią one prawie 1/5 wszystkich badań [Benavides-Velasco, Quintana-Gar-
cia, Guzman-Parra 2013; Motylska-Kuźma 2014]. Przekazanie nie tylko władzy, ale rów-
nież własności w firmie, stanowi poważny problem dla biznesów rodzinnych na całym 
świecie, w tym również w Polsce.

Indeks siły – podstawowe definicje oraz modele

Rozważmy przedsiębiorstwo, którego właścicielami są osoby/podmioty: A, B i C z udzia-
łami odpowiednio: 40%, 30% i 30%. Jeżeli decyzje podejmowane są zwykłą większością 
głosów (51%) i nie istnieją żadne przeszkody we współpracy pomiędzy poszczególnymi 
właścicielami, można zauważyć, że możliwe jest stworzenie sześciu koalicji (z zachowa-
niem odpowiedniego porządku przystępowania do danej koalicji): ABC, ACB, BAC, BCA, 
CAB, CBA, gdzie A, B i C są poszczególnymi właścicielami. Z punktu widzenia zapewnie-
nia sobie realnego wpływu na podejmowane decyzje (zwykła większość – 51%) w każdej 
z powyższych koalicji ostatni współwłaściciel jest zbędny, natomiast drugi jest krytyczny, 
ponieważ jego przystąpienie do koalicji przekształca ją z mniejszościowej w większościo-
wą. Stąd, ponieważ każdy z właścicieli występuje w roli krytycznego koalicjanta dokład-
nie dwa razy, a wszystkich możliwych koalicji jest 6 (3!), dlatego mają oni taki sam poziom 
siły decyzyjnej (tzn. 2/6, czyli 1/3). Sytuacja jest taka sama, gdy udziały własności będą 
rozłożone następująco: 2%, 49% i 49%. Pomimo faktu, że właściciel A ma znacząco mniej 
udziałów w przedsiębiorstwie, jego efektywna siła głosu jest równa pozostałym dwóm. 
Dla porównania, jeżeli A posiadałby 51% udziałów, wówczas jego siła wynosiłaby 100%.
Co się dzieje, gdy A miałby 50% udziałów, a B i C w sumie pozostałe 50% (niezależnie od 
proporcji)? W takiej sytuacji A nie miałby większości, ale również B i C, zakładając koalicję, 
nie osiągnęliby większości. Aby móc mieć realny wpływ na działania firmy, tych ostatnich 
dwóch musiałoby zacząć współpracować z A. Zatem A byłby krytyczny w czterech koali-
cjach (BAC, BCA, CAB, CBA), czyli jego siła wynosiłaby 4/6 = 2/3. Podczas gdy B i C byliby 
krytyczni tylko w jednej koalicji (B w ABC, C w ACB). Stąd ich siła wynosiłaby po 1/6. Wy-
liczona w ten sposób wartość nazywana jest indeksem siły Shapleya–Shubika [Shapley, 
Shubik 1954].

Pewna rada nadzorcza składa się z 5 osób. Jeżeli przewodniczący tej rady będzie 
miał taką samą liczbę głosów, co pozostali członkowie rady, to czy będzie on miał taką 
samą siłę, jak w  przypadku, gdyby jego stosunek głosów do pozostałych członków 
rady wynosi 2:1, np. przewodniczący 2 głosy, podczas gdy pozostali członkowie – po 
jednym głosie?
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Jeżeli strukturę decyzji grupowej zapisano by w postaci {d; u1, u2, … un}, gdzie d – 
reguła decyzyjna (np. zwykła większość, czyli 51%), a  u1, u2, … un – liczba głosów po-
szczególnych decydentów, to formalnie występują tu dwie różne struktury decyzji gru-
powych:

1. {51%; 1, 1, 1, 1, 1}, przy czym zwykła większość przy 5 głosach wynosi 3 głosy
2. {51%; 2, 1, 1, 1, 1}, przy czym zwykła większość przy 6 głosach wynosi 4 głosy
W każdej z powyższych sytuacji istnieje 5! = 120 różnych koalicji. Zarówno w pierw-

szym, jak i w drugim przypadku koalicje wygrywające składają się z minimum 3 członków 
rady nadzorczej. Przy czym w pierwszym przypadku mogą to być dowolni członkowie, 
natomiast w drugim – aby koalicja mogła być większościowa, musi w niej uczestniczyć 
przewodniczący. W przeciwnym wypadku konieczne jest zawarcie koalicji między czte-
rema członkami rady. Zatem przydzielenie przewodniczącemu jednego głosu więcej 
spowodowało, że o  ile jego nominalny stosunek głosów został ustalony na 2:1, o  tyle 
rzeczywista siła mierzona za pomocą indeksu Shapleya–Shubika wynosi 2,67:1. Jest 
więc znacznie większa. Podstawowy wniosek płynący z tych rozważań jest taki, że każda 
zmiana w strukturze ciała decyzyjnego (w tym przypadku rady nadzorczej) powinna być 
starannie przemyślana wraz z oszacowaniem jej skutków i skonfrontowaniem z zamie-
rzonym celem.

Innym miernikiem siły jest opracowany przez Johna Banzhalfa i  Johna Colemana, 
indeks nazwany ich nazwiskami (indeks Banzhalfa–Colemana) [Turnovec, Motylska-Kuź-
ma 2002; Bertini, Stach 2011]. Jego twórcy zastosowali nieco inną logikę. Rozważane są 
zgodnie z nią wszystkie możliwe koalicje wygrywające. Każda z nich jest analizowana 
w celu znalezienia uczestników krytycznych wobec takiej koalicji, tzn. tych, którzy po-
przez zmianę swojego głosu z „tak” na „nie” mogą zmienić pozycję koalicji z wygrywa-
jącej na przegrywającą.

Wracając do przykładu przedsiębiorstwa i jego trzech właścicieli: A, B i C, jeżeli regu-
ła decyzyjna wygląda następująco: {51%; 50%, 20%, 30%}, to można zauważyć, że wy-
stępują trzy koalicje wygrywające: ABC, AB = BA, AC = CA. W koalicjach tych właściciel 
A występuje w roli krytycznego uczestnika 3 razy, B – 1 raz i właściciel C również 1 raz. 
Daje to 5 wystąpień, a więc zgodnie z indeksem Banzhalfa–Colemana, siła A = 3/5, B = 
1/5 i C = 1/5. Zatem również tutaj siła właściciela A jest znacząco wyższa od siły pozosta-
łych właścicieli.

Ukazanie faktycznej siły decyzyjnej danego uczestnika grupy, koalicjanta czy właści-
ciela jest jedną z największych zalet indeksów siły. To, co na pierwszy rzut oka wydaje 
się właściwym podziałem władzy czy kontroli, po przeliczeniu może okazać się zupełnie 
błędnym podejściem. Jednak każde narzędzie ma również swoje wady. W przypadku 
indeksów siły są to pewne paradoksy, o których warto pamiętać. Do najczęściej wymie-
nianych należą: paradoks wielkości, kłótni i ilości [Mercik 1999].
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Paradoks wielkości związany jest z łączeniem decydentów w koalicje. Wbrew oczeki-
waniom w niektórych przypadkach wejście do koalicji powoduje, że dany decydent traci 
na swojej sile. Wydawałoby się, że siła koalicji powinna być sumą siły poszczególnych ko-
alicjantów. Tak jednak nie jest. Można to przeanalizować na przykładzie pewnego zarzą-
du przedsiębiorstwa z regułą decyzyjną zapisaną w następujący sposób {4; 2, 2, 1, 1, 1}.

W tabeli 1 zebrano siłę decyzyjną poszczególnych decydentów, stosując indeks Sha-
pleya–Shubika (ze szczególną uwagą zwróconą na tych posiadających po jednym gło-
sie), gdy działają oni osobno i gdy zawierają koalicję.

Można zauważyć, że decydenci a, b i c, działając osobno, zgodnie z indeksem Sha-
pleya–Shubika, mają większą siłę decyzyjną (0,133∙3 = 0,399) niż w sytuacji, gdy zawiązali 
koalicję, czyli działają wspólnie (0,333). Jest to sprzeczne z powszechnym oczekiwaniem, 
że zawarcie koalicji powinno wzmocnić ich siłę. Zatem, tutaj: większy może mniej.

Tabela 1. Wartość indeksu siły Shapleya–Shubika dla przykładu z paradoksem wielkości

Głosujący Liczba głosów
Indeks siły Shapleya 

–Shubika
{c}, {d}, {e}

Indeks siły Shapleya–Shubika
działanie łączne

{c, d, e}

a 2 0,300 0,333

b 2 0,300 0,333

c 1 0,133

0,333d 1 0,133

e 1 0,133

Źródło: Mercik 1999, s. 28.

Paradoks wielkości występuje bardzo często. Jedyna pewna sytuacja, w  której do 
niego nie dojdzie, to koalicja, która będzie miała więcej głosów niż wymagana w danej 
regule decyzyjnej. Zgodnie z indeksem Shapleya–Shubika koalicja taka ma wartość siły 
1, a ponieważ jest to najwyższa z możliwych wartości, jeżeli nawet suma wartości siły 
poszczególnych członków takiej koalicji byłaby większa od jedności, to i tak rzeczywiste 
oddziaływanie byłoby określone na poziomie 1.

Kolejnym paradoksem jest paradoks kłótni. Wydawałoby się, że jeżeli ograniczymy 
możliwość zawierania koalicji, np. z powodu konfliktów pomiędzy decydentami, które 
uniemożliwiają współpracę, wówczas decydenci skonfliktowani będą mieli mniejszą 
wartość indeksu siły. Okazuje się jednak, że tak nie jest.

Niech rada nadzorcza pewnego przedsiębiorstwa składa się z  czterech członków: 
przewodniczącego z  4 głosami, zastępcy przewodniczącego z  2 głosami oraz dwóch 
członków zwykłych, każdy z  jednym głosem. Jeżeli decyzje zapadają zwykłą większo-
ścią (51%), struktura decyzyjna będzie wyglądała następująco: {5; 4, 2, 1, 1}. Zakładając, że 
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między zwykłymi członkami rady (tymi z jednym głosem) występuje konflikt uniemoż-
liwiający im wejście do jednej koalicji, wyniki wyliczeń indeksu Shapleya–Shubika będą 
wyglądały tak, jak w tabeli 2.

Tabela 2. Wartość indeksu siły Shapleya–Shubika dla przykładu z paradoksem kłótni

Głosujący Liczba 
głosów

Indeks siły Shapleya–Shubika

bez kłótni z kłótnią pomiędzy 
c i d

z kłótnią pomiędzy 
b, c i d

a 4 0,7500 0,6250 0,5000

b 2 0,0833 0,1250 0,1666

c 1 0,0833 0,1250 0,1666

d 1 0,0833 0,1250 0,1666

RAZEM 8 0,9999 1,0000 0,9998

Źródło: Mercik 1999, s. 30.

Sytuacja konfliktowa przyniosła w tym przypadku wszystkim decydentom, oprócz 
pierwszego (nieskonfliktowanego), same korzyści. Ich możliwość wpływu na końcowy 
wynik decyzji jest większy niż w  przypadku braku konfliktu. Paradoksalnie „kłótnia” 
wzmacnia wpływy decyzyjne osób skonfliktowanych.

Ostatnim z wymienionych powyżej paradoksów jest paradoks ilości. Jest on zwią-
zany z  dołączeniem do danej grupy decyzyjnej kolejnego lub kolejnych decydentów. 
Zgodnie z oczekiwaniami takie rozszerzenie grupy decyzyjnej powinno spowodować, 
że nowi jej członkowie otrzymają możliwość decydowania kosztem proporcjonalnego 
pomniejszenia indeksów wszystkich pozostałych decydentów. I  tu ponownie okazuje 
się, że nie zawsze tak jest.

Do zarządu pewnego przedsiębiorstwa, który składał się do tej pory z  czterech 
członków (prezesa – 8 głosów, dyrektora – 5 głosów oraz dwóch członków zwyczajnych 
– każdy po 2 głosy), dołączono kolejną osobę, przydzielając jej 1 głos. Konsekwencją 
takiego działania jest zmiana wartości zwykłej większości. Jeżeli wcześniej do podjęcia 
decyzji wystarczyło 9 głosów (51% z  17 głosów = 8,67, czyli 9 głosów), to po zmianie 
konieczne jest już zebranie 10 głosów (51% z 18 głosów = 9,18, czyli 10 głosów). Wyniki 
obliczeń indeksu siły zebrano w tabeli 3.
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Tabela 3. Wartość indeksu siły Shapleya–Shubika dla przykładu z paradoksem ilości

Głosujący
Przed rozszerzeniem zarządu Po rozszerzeniu zarządu

liczba głosów Indeks siły Shapleya–
Shubika liczba głosów Indeks siły Shapleya–

Shubika

a 8 0,5000 8 0,5500

b 5 0,1666 5 0,1333

c 2 0,1666 2 0,1333

d 2 0,1666 2 0,1333

e - - 1 0,0500

RAZEM 17 0,9998 18 0,9999

Źródło: Mercik 1999, s. 32.

Z tabeli 3 wynika, że dołączenie do zarządu kolejnego decydenta znacząco zwięk-
szyło wartość wpływu prezesa, choć nowy członek zarządu posiada tylko jeden głos, tj. 
mniej niż 6% wszystkich głosów. Można by się było spodziewać, że podniesienie wyma-
ganej minimalnej liczby głosów do podjęcia decyzji raczej przysporzy kłopotów „sta-
rym” jej członkom, ale z powyższych wyliczeń wynika, że tak nie jest.

Podejmowanie decyzji na podstawie zwykłej większości może podlegać manipula-
cjom. Wprowadzenie nowego członka do grupy decyzyjnej, takiej jak rada nadzorcza 
czy zarząd, może być bagatelizowane przez pozostałych jej członków i uważane za mało 
istotne, podczas gdy w rzeczywistości znacząco zmienia układ sił i wpływ na wynik koń-
cowy decyzji [Bertini, Gambarelli, Stach 2015].

Indeks siły a firmy rodzinne

Przyglądając się głównym cechom firm rodzinnych i  ich zachowaniom strategicznym, 
wielu autorów dochodzi do wniosku, że wynikają one w dużej mierze z chęci utrzymania 
kontroli nad firmą, a  tym samym zapewnienia ciągłości działania z myślą o przyszłych 
pokoleniach oraz zachowania kultury, wartości i  zasad rodzinnych [np. Cheng 2014; 
Astrachan, Jaskiewicz 2008]. Sukcesja, tworzenie ładu korporacyjnego, optymalizowanie 
struktury kapitału poprzez angażowanie inwestorów zewnętrznych to tylko kilka aspek-
tów, w których indeks siły może znaleźć swoje zastosowanie i wspomagać proces podej-
mowania decyzji.

Pierwszą z sytuacji jest proces sukcesji. Przekazanie firmy w odpowiedni, efektywny 
i skuteczny sposób stanowi ogromne wyzwanie dla każdego pokolenia, niezależnie od 
tego, czy jest to pierwsza, czy też kolejna sukcesja. Jednym z elementów tego procesu 
jest odpowiedni podział władzy (głosów, udziałów itp.). Jak można zauważyć z przyta-
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czanych powyżej przykładów, nawet przekazanie znacznej części swoich udziałów czy 
głosów sukcesorowi nie zawsze daje mu pełnię władzy, a w specyficznych sytuacjach 
może nawet doprowadzić do sytuacji, gdy pozycja nestora pozostaje nienaruszona.

Problem ten można zilustrować następującym przykładem. Właściciel A (nestor) po-
siada 51% udziałów. Oprócz niego w skład właścicieli wchodzi inwestor zewnętrzny B 
posiadający 40% udziałów oraz wprowadzany do firmy sukcesor C – posiadający po-
czątkowo tylko 9% udziałów. Dla łatwiejszej interpretacji i przeprowadzanych operacji 
przyjęto ponadto, że firma ma tylko 100 udziałów. W takiej sytuacji zgodnie z indeksami 
siły A posiada bezwzględną władzę (indeks siły A wynosi 1), ponieważ jest udziałowcem 
większościowym (indeksy B i C wynoszą 0). Co się stanie, jeżeli rozpocznie się proces 
sukcesji i A zacznie przekazywać swoje udziały sukcesorowi?

Tabela 4. Wyliczenia indeksu siły Shapleya–Shubika dla przykładu z sukcesją

koalicja
krytyczny 
koalicjant

(przekazano 
1 udział)

krytyczny 
koalicjant 

(przekazano 
2 udziały)

krytyczny 
koalicjant 

(przekazano 
40 udziałów)

krytyczny 
koalicjant (prze-

kazano 
41 udziałów)

ABC B B B C
ACB C C C C
BAC A A A C
BCA A C C C
CAB A A A A
CBA A B B B

Liczba udziałów 100 100 100 100
Wymagana większość 51 51 51 51
Liczba wystąpień jako 
koalicjant krytyczny:

A

B

C

4

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

4
Razem 6 6 6 6

Indeks siły Shapleya–
Shubika:

A

B

C

2/3

1/6

1/6

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/6

1/6

2/3

Źródło: opracowanie własne.
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Jak można zauważyć w tabelach 4 i 5, już przy pierwszym przekazanym udziale (50, 
40, 10) indeks siły Shapleya–Shubika zmienia swoją wartość odpowiednio na: 2/3 dla 
A, 1/6 dla B i 1/6 dla C. Gdy C otrzyma dwa udziały (49, 40, 11), wówczas indeks siły wy-
niesie odpowiednio: 1/3, 1/3, 1/3. Przy każdym kolejnym zwiększeniu liczby udziałów 
sytuacja nie będzie się zmieniała, nawet jeżeli C otrzyma 40 udziałów od A (11, 40, 49). 
Dopiero w chwili, gdy udziały C osiągną wartość 50, a więc A przekaże na rzecz sukce-
sora 41 swoich udziałów, wówczas siła decyzyjna C wzrośnie do 2/3 (10, 40, 50), a  po 
otrzymaniu kolejnych (9, 40, 51) – C osiągnie większość wymaganą do samodzielnego 
podejmowania decyzji. Występują tu zatem pewne charakterystyczne punkty, w  któ-
rych indeks siły znacząco zmienia swoje wartości. Sytuacje te nazywane są punktami 
nieciągłości funkcji. Graniczne wartości przekazywanych udziałów to: 1, 2, 41, 42. Z tych 
wyliczeń wynika kilka faktów, ale dwa, z punktu widzenia firm rodzinnych, zasługują na 
szczególną uwagę:

1. w zależności od liczby przekazanych udziałów zmienia się rzeczywista siła decy-
zyjna sukcesora, zmniejszając jednocześnie siłę nestora, ale zmiany te nie są propor-
cjonalne zarówno wobec siebie nawzajem, jak i wobec przekazywanych udziałów; 
2. przy przekazywaniu udziałów zmiany w wartościach siły nie dotyczą tylko suk-
cesora i nestora – nawet przy niezmienionej liczbie udziałów, inwestor zewnętrzny 
może być obdarzony, zupełnie przypadkowo, zwiększoną siłą oddziaływania na de-
cyzje, co nie zawsze jest mile widziane.

Tabela 5. Wartość indeksu siły Shapleya–Shubika dla przykładu z sukcesją

Liczba udzia-
łów

Liczba udziałów 
przekazanych

Indeks siły Shapleya–
Shubika

Wzrost/spadek indek-
su siły

A

B

C

51

40

9

-

-

-

1

0

0

-

-

-

A

B

C

50

40

10

−1

-

+1

0,6666

0,1666

0,1666

−0,3334

+0,1666

+0,1666

A

B

C

49

40

11

−2

-

+2

0,3333

0,3333

0,3333

−0,6666

+0,3333

+0,3333
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A

B

C

11

40

49

−40

-

+40

0,3333

0,3333

0,3333

−0,6666

+0,3333

+0,3333

A

B

C

10

40

50

−41

-

+41

0,1666

0,1666

0,6666

−0,8334

+0,1666

+0,6666

A

B

C

9

40

51

−42

-

+42

0

0

1

−1

-

+1

Źródło: opracowanie własne.

Przemyślenie wszystkich skutków sukcesji, nie tylko tych podstawowych, ale rów-
nież ubocznych, ma zatem ogromne znaczenie w odniesieniu do zachowania kontroli 
nad firmą. Warto zauważyć również fakt, że z punktu widzenia paradoksów indeksu siły 
(szczególnie paradoksu ilości), jeżeli wprowadzany do firmy sukcesor nie posiadał dotąd 
udziałów, to przydzielenie mu takowych może dodatkowo spowodować umocnienie 
pozycji nestora, przy jednoczesnym obniżeniu siły decyzyjnej pozostałych właścicieli/
udziałowców (zob. tabela 3).

Kolejna sytuacja decyzyjna, w której można odnaleźć zastosowanie indeksu siły, do-
tyczy wprowadzenia do firmy rodzinnej nowego udziałowca, szczególnie gdy nie jest 
on członkiem rodziny. Problem ten może być rozpatrywany w dwóch kierunkach: (a) po-
dzielenie się z osobą z zewnątrz dotychczasowymi udziałami będącymi w rękach rodzi-
ny, lub (b) rozwodnienie udziałów.

Jak można zauważyć na podstawie wyliczeń w tabelach 4 i 5, jeżeli rolę sukcesora 
C przypisze się nowemu inwestorowi, wówczas dzielenie się udziałami doprowadza do 
częściowej lub całościowej utraty kontroli nad firmą, ale jednocześnie wzmacnia się po-
zycję pozostałych („starych”) udziałowców. W przypadku gdy dotychczasowi właściciele 
przekażą na rzecz nowego inwestora część swoich udziałów proporcjonalnie, wówczas 
utraty w kontroli będą mniejsze, ale również pozycja „starych” udziałowców nie będzie 
wzmacniana.

Jeżeli właściciel/rodzina wybierze drugi wariant wprowadzenia nowego inwestora 
i zdecyduje się rozwodnić udziały, wówczas z zastosowaniem zwykłej większości przy 
podejmowaniu decyzji zmienia się reguła decyzyjna. Im większe rozwodnienie, tym 
większa liczba głosów konieczna do zdobycia (patrz tabele 6 i 7).

Analizując tabele 6 i 7 można zauważyć, że wprowadzenie do firmy inwestora ze-
wnętrznego poprzez rozwodnienie udziałów może spowodować częściową lub cało-
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ściową utratę kontroli nad przedsiębiorstwem, w przypadku gdy sytuacja początkowa 
wskazywała na posiadanie pakietu większościowego pozwalającego na samodzielne 
podejmowanie kontroli (przypadek właściciela A – tabela 7). W przypadku gdy właści-
ciel w sytuacji wyjściowej nie posiadał pakietu większościowego (przypadek właścicie-
la B – tabela 7), wówczas rozwadnianie udziałów paradoksalnie prowadzi do wzrostu 
siły decyzyjnej danego właściciela. Tak się dzieje aż do momentu, gdy liczba nowych 
udziałów zrówna się z liczbą udziałów wymaganą w regule decyzyjnej (np. 51%). Efekt 
ten jest wprost zależny od paradoksu ilości, o  którym mowa była wcześniej. Niechęć 
właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych do sprzedaży, rozwadniania udziałów czy wpro-
wadzania nowych inwestorów powinna zatem zostać skonfrontowana z odpowiednimi 
wyliczeniami i płynącymi z nich wnioskami. Jak widać z powyższych rozważań, indeksy 
siły mogą stanowić tu bardzo dobre narzędzie wspomagające takie procesy decyzyjne.

Tabela 6. Wyliczenia indeksu siły Shapleya–Shubika dla przykładu z rozwodnieniem 
udziałów

Koalicja

Krytyczny 
koalicjant

(+1 udział)

Krytyczny 
koalicjant

(+5 udziałów)

Krytyczny 
koalicjant

(+23 udziały)

Krytyczny 
koalicjant

(+86 udziałów)

Krytyczny 
koalicjant

(+97 udziałów)

ABCD B B B C D

ABDC B B B D D

ACBD C C B B D

ACDB C C D D D

ADBC D D D D D

ADCB D D D D D

BACD A A A C D

BADC A A A D D

BCAD A A A A D

BCDA A D D D D

BDAC A A D D D

BDCA A C D D D

CABD A A B B D

CADB A A D D D

CBAD A A A A D

CBDA A D D D D

CDAB A A A D D

CDBA A B B D D

DABC A A A A A
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DACB A A A A A

DBAC A A B B B

DBCA A C B B B

DCAB A A A C C

DCBA A B B C C

Liczba 
udziałów

101 105 123 186 197

Wymagana 
większość 52 54 63 95 101

Liczba wy-
stąpień jako 
koalicjant 
krytyczny:

A

B

C

D

18

2

2

2

12

4

4

4

8

8

0

8

4

4

4

12

2

2

2

18

Razem 24 24 24 24 24

Indeks siły 
Shapleya–
Shubika:

A

B

C

D

3/4

1/12

1/12

1/12

1/2

1/6

1/6

1/6

1/3

1/3

0

1/3

1/6

1/6

1/6

1/2

1/12

1/12

1/12

3/4

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Wartość indeksu siły Shapleya–Shubika dla przykładu z  rozwodnieniem 
udziałów

Liczba 
udziałów

Liczba doda-
nych udziałów 

Zwykła 
większość 

[51%]

Indeks siły 
Shapleya–shu-

bika
Wzrost/spadek 

indeksu siły

A

B

C

51

40

9

51

1

0

0

-

-

-
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A

B

C

D

51

40

9

1

+1 52

0,7500

0,0833

0,0833

0,0833

−0,2500

+0,0833

+0,0833

+0,0833
A

B

C

D

51

40

9

5

+5 54

0,5000

0,1666

0,1666

0,1666 

−0,5000

+0,1666

+0,1666

+0,1666
A

B

C

D

51

40

9

23

+23 63

0,3333

0,3333

0,0000

0,3333

−0,6666

+0,3333

-

+0,3333
A

B

C

D

51

40

9

86

+86 95

0,1666

0,1666

0,1666

0,5000

−0,8334

+0,1666

+0,1666

+0,5000
A

B

C

D

51

40

9

97

+97 101

0,0833

0,0833

0,0833

0,7500

−0,9917

+0,0833

+0,0833

+0,7500
A

B

C

D

51

40

9

105

+105 105

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

−1,0000

-

-

+1,0000

Źródło: opracowanie własne.

Warto również zauważyć, że w sytuacjach spornych pomiędzy właścicielami – człon-
kami rodziny a właścicielami spoza rodziny przyjmuje się, że ci pierwsi będą zawierać 
koalicję i to taką, której wartość indeksu siły będzie zdecydowanie równa jedności. Będą 
mogli w ten sposób blokować niechciane i niewłaściwe, z ich punktu widzenia, decyzje. 
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W tym przypadku zyskają oni na sile nie tylko z punktu widzenia samej koalicji, ale rów-
nież z punktu widzenia paradoksu kłótni, zgodnie z którym decydenci skonfliktowani 
z pozostałymi odnoszą z tego tytułu korzyści w postaci wzrostu siły oddziaływania na 
decyzje.

Podsumowanie

Prawie dwadzieścia lat intensywnych badań nad przedsiębiorstwami rodzinnymi w dal-
szym ciągu nie daje odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące działalności tego 
rodzaju podmiotów. Jednak cechą niebudzącą wątpliwości jest dążenie firm rodzinnych 
do utrzymania kontroli nad przedsiębiorstwem. Problem ten występuje przy okazji suk-
cesji, tworzenia ładu korporacyjnego oraz w zachowaniach strategicznych tego rodzaju 
podmiotów. W każdym z tych obszarów indeks siły jako miernik rzeczywistego wpływu 
na działania firmy oraz wyznacznik utrzymania kontroli nad prowadzonym biznesem 
jest bardzo pomocnym narzędziem. Nie tylko wskazuje na rzeczywisty, a nie nominalny, 
wpływ na podejmowane decyzje, ale również pomaga zoptymalizować poziom kontroli 
w zależności od zamierzonego celu.

Indeks siły nie jest jednak wolny od wad. Po pierwsze, zastosowany aparat matema-
tyczny często nie jest zrozumiały przez przeciętnego człowieka, co przekłada się rów-
nież na interpretację wyniku. Po drugie, choć procedura obliczenia indeksu jest w miarę 
prosta, to wymaga ona sporego nakładu czasu. Po trzecie, indeksy siły poprzez swoje 
paradoksy mogą doprowadzać do zupełnie niepożądanych skutków, a co więcej, w mo-
mencie ich zaistnienia interpretacja otrzymanych wyników budzi wiele wątpliwości.

Jednak jedną z największych wad, o której nie sposób nie wspomnieć, jest przyjęta 
przez indeksy siły definicja samej „siły”. Odrzuca ona bowiem wszystkie te elementy, 
które nie dają się przedstawić w ujęciu ilościowym, np. charyzmę. W efekcie otrzymana 
liczba jest bardzo odległa od prawdziwej siły oddziaływania danego decydenta, poj-
mowanej jako szansa, że głos danej jednostki będzie decydujący w  podjęciu decyzji 
głosowanej przez grupę. Niemniej wydaje się, że wpływ tych elementów jakościowych 
jest czynnikiem wtórnym i powinien być rozpatrywany przy takich problemach, jak np. 
możliwość budowania koalicji, a nie przy samym podziale władzy czy kontroli.

Niniejsze opracowanie rozpoczyna dyskusję na temat możliwości wykorzystania 
miar ilościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym. Należałoby jednak roz-
patrzyć możliwość modyfikacji tych miar o elementy jakościowe, które w wielu przypad-
kach są decydujące, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.
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Wprowadzenie

Przedsiębiorczość rodzinna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów 
badań z zakresu zarządzania i dziedzin pokrewnych (np. finanse) [Xi. et al. 2015, s.114, Be-
navides-Velasco et al. 2013, s.43, Pearson, Sharma 2015, s. 189]. Zainteresowanie to wy-
nika z istotnej roli ekonomicznej i społecznej przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce 
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rynkowej. W obszarze Unii Europejskiej stanowią one 75% liczby wszystkich działających 
przedsiębiorstw, w Polsce w zależności od przyjętej definicji szacuje się, że stanowią od 
5% do 92% podmiotów [Więcek-Janka, Lewandowska 2017]. Z ekonomicznego punktu 
widzenia przewaga firm rodzinnych wynika z ich zdolności do przetrwania. Teoria eko-
nomii przewiduje, że formy organizacji podlegają konkurencyjnym mechanizmom se-
lekcji, które eliminują formy nieefektywne. Ponadto, wszechobecność firm rodzinnych 
sugeruje również nieodłączną ich zdolność adaptacji do wielu środowisk, różniących się 
historią, kulturą i rozwojem instytucjonalnym. 

Zwiększająca się liczba badań naukowych w obszarze przedsiębiorczości rodzinnej 
wynika również z faktu, że ta grupa podmiotów gospodarczych to specyficzny i ciekawy 
do analiz fenomen organizacyjny. Studia nad przedsiębiorczością rodzinną mogą istot-
nie pomóc w znalezieniu odpowiedzi na wiele pytań badawczych, na które poszukują 
ich badacze głównych nurtów. Przykładem może być rozwój teorii agencji, na którą duży 
wpływ mają badania nad przedsiębiorczością rodzinną [Xi i in. 2015, s. 115]. Ponadto, ro-
snąca ilość badań naukowych w tym obszarze związana jest z coraz większym zaintere-
sowaniem prestiżowych światowych czasopism (np. Family Business Review) tą proble-
matyką oraz rosnącą liczbą konferencji poświęconych przedsiębiorczości rodzinnej (np.: 
IFERA, FERC, w Polsce Konferencja Firmy Rodzinne w Łodzi, Kongres Firm Rodzinnych 
w Poznaniu).

Badacze z różnych krajów od kilku dekad próbują odpowiedzieć na pytanie, jaki jest 
związek między udziałem rodziny we własności a sposobem zarządzania czy wynikami 
finansowymi tych przedsiębiorstw, uzyskując przy tym różne rezultaty. Najczęściej te-
matyka przedsiębiorczości rodzinnej eksplorowana jest w Stanach Zjednoczonych (oko-
ło 60% wszystkich publikacji), a w Europie przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Hisz-
panii [Benavides-Velasco i in. 2013, s. 44]. Temat ten jednak wciąż jest słabo rozpoznany 
w literaturze przedmiotu w kontekście krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy bibliograficznej publikacji 
zawierających badania naukowe dotyczące przedsiębiorczości rodzinnej w  Polsce 
i  wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki tej analizy mogą umoż-
liwić identyfikację cech charakterystycznych dla przedsiębiorstw rodzinnych z  tej 
części Europy, tym samym wzbogacić stan wiedzy o przedsiębiorstwach rodzinnych 
tego regionu. Wydaje się, że specyficzne warunki gospodarczo – polityczne w Europie 
Środkowo-Wschodniej związane z transformacją gospodarek z centralnie planowanej 
na rynkową mogą przyczyniać się do różnic między podmiotami rodzinnymi z  tego 
regionu a podmiotami z Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, tym bardziej, 
że jak stwierdzili Amit, Villalonga [2014], na rozbieżność wyników dotychczasowych 
badań przeprowadzonych w  gospodarkach dojrzałych obok braku jednolitej defini-
cji przedsiębiorstwa rodzinnego i  branży, ma wpływ także lokalizacja geograficzna 
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przedsiębiorstwa rodzinnego oraz zmienność warunków ekonomicznych. W  Polsce 
i Europie Środkowo-Wschodniej tylko nieliczne firmy rodzinne zdołały zachować wie-
lopokoleniową ciągłość, większość z nich powstała po roku 1989, częściowo w wyniku 
prywatyzacji lub upadku przedsiębiorstw państwowych, co różni je od podmiotów 
rodzinnych z innych części świata. 

Analiza bibliograficzna obejmować będzie kompleksowe badania źródeł wtór-
nych odnoszących się do przedsiębiorczości rodzinnej w badanym regionie w posta-
ci anglojęzycznych publikacji indeksowanych w  bazie danych Web of Science Core 
Collection w okresie 1945–2017. Baza ta pozwala na szybkie wyszukiwanie publikacji 
poświęconych danemu zagadnieniu (np. przez słowa kluczowe), a duży jej zasięg daje 
możliwość wykorzystywania dla diagnozy stanu i rozwoju działalności naukowej z da-
nej dziedziny.

Pierwsza część artykułu jest syntezą wyników analiz bibliometrycznych publikacji 
międzynarodowych z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej przeprowadzonych przez 
różnych autorów [Xi i in. 2015; Benavides-Velasco i in. 2013; Pearson, Sharma 2015; 
Evert, i in. 2016]. Następnie przedstawiono metodologię badań Autora, podstawowe 
statystki opisowe dotyczące zidentyfikowanych publikacji oraz wyniki analizy obsza-
rów badawczych podejmowane przez badaczy przedsiębiorstw rodzinnych w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Wnioski z przeprowadzonych badań zawarto w podsumowa-
niu opracowania.

Wyniki analiz bibliometrycznych międzynarodowych 
publikacji z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej

W badaniach naukowych problematyka przedsiębiorczości rodzinnej podejmowana jest 
stosunkowo od niedawna. W dyskusjach naukowych pojawiła się ona w latach 801, jed-
nak znaczny wzrost zainteresowania tym tematem nastąpił dopiero po 2000 roku [Be-
navides-Velasco i in. 2013, s. 43; Pearson, Sharma 2015, s. 189; Evert i in. 2016, s. 20], co 
prezentuje wykres 12.

1 Benavides-Velasco et al. [2013, s. 42] jako pierwszą publikację w tej dziedzinie, wskazuje artykuł D.B. Trowa 
[1961] „Executive succesion in small companies”, w którym autor nie wyodrębnia firm rodzinnych, ale opisuje 
problem sukcesji charakterystyczny dla tej grupy przedsiębiorstw. 
2 Bardziej szczegółowe dane można znaleźć w Benavides-Velasco et al. [2013, s. 43].
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Wykres 1. Publikacje z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej do 2014 roku

Źródło: [Pearson, Sharma 2015, s. 189].

Najczęściej tematyka ta eksplorowana jest w Stanach Zjednoczonych (57,3% wszyst-
kich publikacji), Kanadzie (9,7% wszystkich publikacji), a w Europie: w Wielkiej Brytanii 
(8% wszystkich publikacji), Hiszpanii (3,8% wszystkich publikacji) [Benavides-Velasco et 
al. 2013, s.44]. Należy zauważyć, że obszar ten jest nadal w nikłym stopniu opisywany 
w renomowanych czasopismach dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Stwierdze-
nie to potwierdzają wyniki badań Benavides-Velasco et al. [2013, s. 44] oraz wyniki me-
taanalizy bibliograficznych baz danych i najważniejszych czasopism [Wagner i in. 2014, 
tablice A1-A3]. 

Publikacje z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej, za Xi et al. [2015, s. 118], można po-
dzielić na dwie grupy. W pierwszej grupie znajdują się opracowania, w których badacze 
poszukują różnic między przedsiębiorstwami rodzinnymi i nierodzinnymi [np.: Allouche 
et al. 2008] dotyczące przykładowo celów przedsiębiorstwa, kultury organizacyjnej, 
zarządzania finansami. Badacze z drugiej grupy koncentrują się na unikalnych cechach 
przedsiębiorstw rodzinnych ograniczając próbę badawczą tylko do tej grupy podmio-
tów [np.: Eddleston i in. 2013, Poutziouris i in. 2015]. 

Najczęściej poruszanym w  publikacjach międzynarodowych aspektem przedsię-
biorczości rodzinnej jest nadzór korporacyjny (corporate governance), a  szczególnie 
wpływ rodziny na zarządzanie (w szerokim znaczeniu) przedsiębiorstwem [Xi i in. 2015, 
s.120]. Badania podmiotów rodzinnych w tym obszarze istotnie przyczyniły się do roz-
woju jednej z podstawowych teorii tj.: teorii agencji. Badacze przedsiębiorstw rodzin-
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nych uzupełnili ta teorię o aspekty emocjonalne (tzw. SEW – socio-emotional wealth) [np. 
opisywane przez Gomez-Mejia et al. 2011, Berrone et al. 2012]. 

Istotna część publikacji z  zakresu przedsiębiorczości rodzinnej dotyczy problemu 
definiowania przedsiębiorstwa rodzinnego. Jako najważniejsze opracowanie (mierzone 
największą ilością cytowań) w tym obszarze Xi et al. [2015, s. 118] wskazują pracę Chua et 
al. [1999]. Zaprezentowana w tym artykule definicja przedsiębiorstwa rodzinnego naj-
częściej wykorzystywana jest w późniejszych publikacjach. 

Z  pewnością specyficzną dla przedsiębiorczości rodzinnej grupę publikacji stano-
wią opracowania dotyczące sukcesji, chociaż ilość publikacji w tym obszarze zmniejsza 
się [Xi i in. 2015, s. 127]. Z drugiej strony Benavides-Velasco et al. [2013, s. 47] wskazuje, 
że jest to najczęściej poruszany temat. Różnice w prezentowanych wynikach mogą być 
spowodowane tym, że badania Xi et al. [2015] obejmowały okres do 2014 roku, a Benavi-
des-Velasco et al. [2013] do roku 2008.

Dane i metodyka badań nad przedsiębiorczością rodzinną 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Dane do badania zostały zebrane z  bazy Web of Science Core Collection w  dniu 
10/02/2018 roku. Web of Science Core Collection (WoS) to pakiet baz bibliograficz-
no-abstraktowych, który umożliwia przeszukiwanie ponad 12 000 czasopism i 148 000 
sprawozdań z konferencji w dziedzinach nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki i nauk 
humanistycznych w celu znalezienia wysokiej jakości badań związanych z obszarem za-
interesowania. Pozwala kojarzyć odpowiednie badania za pomocą cytowanych materia-
łów bibliograficznych i sprawdzać powiązania tematyczne między artykułami utworzone 
przez ekspertów pracujących w danej dziedzinie [workinfo.com]. 

Słowa kluczowe do badania zostały podzielone na dwie grupy:
1. dotyczące przedsiębiorczości rodzinnej – family firm* (family firm, family firms); 
family business* (family business, family businesses); family compan* (family compa-
ny, family companies); family own* (family owned, family ownership, family owner).
2. dotyczące kraju – Poland, Polish, Czech, Hungary, Serbia* (Serbia, Serbian); Roma-
nia* (Romania, Romanian); Slovak* (Slovakia, Slovak), Slovenia* (Slovenia, Slovenian); 
Bulgaria* (Bulgaria, Bulgarian), Lithuania, Latvia, Estonia, Croatia* (Croatia, Croatian).
Słowa kluczowe z  grupy pierwszej zostały wybrane na podstawie badań publika-

cji międzynarodowych z zakresu analizy bibliometrycznej przedsiębiorczości rodzinnej 
[Benavides-Velasco i in. 2013, s. 43; Xi 2015, s. 136; Michels, Molly 2017, s. 370, Wagner i 
in. 2015, s. 4]. W każdym wyszukiwaniu równocześnie używano jednego słowa z grupy 
pierwszej i jednego słowa z grupy drugiej do wyszukiwań dla kategorii abstrakt. Ozna-
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cza to, że jeżeli w danej publikacji w abstrakcie równocześnie chociaż raz pojawiło się 
słowo z grupy 1 i grupy 2, to publikacja była zaliczana do analizowanej bazy publikacji. 
Najwięcej wyników uzyskano wykorzystując z grupy pierwszej słowa kluczowe family 
business* i  family firm*. Do analizy wykorzystywano tylko publikacje w języku angiel-
skim, co stanowi ograniczenie przeprowadzonych badań. Badaniu podlegały wszystkie 
prace naukowe indeksowane w Web of Science Core Collection od 1945 do 2017 roku.

W  celu identyfikacji obszarów badawczych, oceny charakteru publikacji (teore-
tyczne/ empiryczne) i przypisania do odpowiedniej grupy przeanalizowano abstrakty 
wszystkich artykułów. Obszary badawcze podzielono według kryterium zaproponowa-
nego przez Koładkiewicz, Wojtyra [2016, s. 125]:

 · Obszar 1 – Sukcesja w firmie rodzinnej – ocena stanu przygotowania badanych pod-
miotów rodzinnych do sukcesji, identyfikacja realizowanych strategii sukcesji, kluczo-
we bariery oraz potencjalne korzyści związane z procesem sukcesji;
 · Obszar 2 – Firma rodzinna i jej interesariusze oraz budowa relacji z nimi – kluczowi 

interesariusze firmy rodzinnej, proces komunikacji firmy rodzinnej z  jej otoczeniem, 
budowanie przewagi konkurencyjnej przez firmy rodzinne, budowanie potencjału in-
nowacyjnego, governance;
 ·  Obszar 3 – Rozwój firmy rodzinnej – tendencje rozwojowe firm rodzinnych, czynniki 

sukcesu firm rodzinnych, strategie rozwoju firm rodzinnych, internacjonalizacji firm ro-
dzinnych, zarządzanie talentami, zarządzanie wiedzą;
 · Obszar 4 – Finansowanie działalności firmy rodzinnej – źródła finansowania działal-

ności firm rodzinnych, bariery finansowe napotykane przez firmy rodzinne, kondycja 
finansowa firm rodzinnych i struktura kapitału, inwestycje firm rodzinnych,

Uzupełniono zaproponowany katalog o obszar 5, do którego zaliczono opracowania 
o  różnorodnej treści, innej niż wskazane w obszarach 1–4. Były to głównie publikacje 
dotyczące skłonności studentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach rodzinnych 
oraz prace zawierające ogólną charakterystykę podmiotów rodzinnych w danym kraju. 

Grupy publikacji ustalono zgodnie z podziałem Xi i in. [2015, s. 118]:
 · grupa 1 – publikacje porównujące podmioty rodzinne i nierodzinne;
 · grupa 2 – publikacje dotyczące wyłącznie podmiotów rodzinnych.

Łącznie zidentyfikowano 81 publikacji, z  czego blisko połowa (44%) to publikacje 
pochodzące z materiałów konferencyjnych, 39,5 % stanowiły artykuły w czasopismach, 
w tym dwa w Family Business Review (Polska3, Litwa), jeden w Journal of Family Business 
Strategy (Wegry). Najwięcej publikacji dotyczyło polskich przedsiębiorstw rodzinnych 
(łącznie 24) oraz czeskich (23). Wykres 2 prezentuje liczbę publikacji dotyczącej przedsię-
biorczości rodzinnej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
3 O  polskich podmiotach rodzinnych w  Family Business Review opublikowano łącznie 2 artykuły: [Welsch  
i in. 1995, ss. 293–300] oraz [Kowalewski i in. 2010, ss. 45–59]. Pierwszy artykuł nie jest jednak indeksowanych 
w WoS stąd nie pojawia sie w prezentowanych wynikach badań.
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Wykres 2. Publikacje indeksowane w WoS z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej

 
Ogółem – artykuł dotyczył 10 krajów

Źródło: opracowanie własne na podstawie WoS.

Najwiecej publikacji datowanych jest na rok 2015 (26 publikacji) i 2016 (24 publika-
cje), co łącznie stanowi pond 60% wszystkich opracowań (tabela 1). Należy jednak za-
uwazyc, że okres indekscaji w WoS materiałów konferencyjnych wynosi ok. 1–2 lat, stąd 
część publikacji z roku 2017 i 2016 mogła jeszcze nie pojawić się w tej bazie.

Tabela 1. Publikacje indeksowane w  WoS z  zakresu przedsiębiorczości rodzinnej  
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1999–2017

Rok publikacji Liczba publikacji

2017 10

2016 24

2015 26

2014 9

2013 2

2012 1

2011 0

2010 1

2009 2

2008 1
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2007 2

2006 0

2005 1

1999 1

RAZEM 81

Źródło: opracowanie własne na podstawie WoS.

Porównując liczbę publikacji dotyczącą ogólnie przedsiębiorczości rodzinnej indek-
sowanej w WoS (4 223 publikacje) z wynikami dla Europy Środkowo-Wschodniej można 
stwierdzić, że stanowią one dla całego badanego okresu zaledwie 2% ogółu, co wskazu-
je, że nadal przedsiębiorczość rodzinna z tego regionu jest mało znana dla międzynaro-
dowego środowiska badaczy. Można zatem postawić tezę, że problematyka ta stanowi 
lukę badawczą. Jest ona z roku na rok uzupełniana przez kolejnych naukowców, bowiem 
w  latach 2015–2017 publikacje z  zakresu przedsiębiorczości rodzinnej z  badanego re-
gionu stanowiły już około 15 % wszystkich publikacji, co w porównaniu do roku 2005 
(1,3% opracowań) stanowi istotny wzrost. Porównując z kolei rodzaj publikacji można 
zauważyć, że większość opracowań międzynarodowych to artykuły (90,12%), a materia-
ły konferencyjne stanowią 8%, co wskazuje, że badacze z Europy Środkowo-Wschodniej 
rzadziej, w  porównaniu do międzynarodowych trendów, publikują w  renomowanych 
czasopismach indeksowanych w WoS. W rezultacie Indeks Hirscha i przeciętna liczba cy-
towań przypadająca na jedno opracowanie są istotnie niższe dla publikacji dotyczących 
Europy Środkowo-Wschodniej. Wynoszą one odpowiednio:

 · dla wszystkich publikacji z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej – indeks Hirscha 60, 
przeciętna liczba cytowań na artykuł 25,03;
 · najwyższy idndeks Hirscha dla kraju (Polska) to 3, a  przeciętna liczba cytowań na 

jeden artykuł 6,5 (Litwa).
W przypadku Polski niska cytowalność dotyczy ogólnie publikacji z zakresu nauk ści-

słych i humanistycznych, nie tylko z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej [Olechnicka, 
Płoszaj 2009, s. 38] i prawdopodobnie taka sama sytuacja występuje w przypadku pozo-
stałych badanych krajów. 

Obszary badawcze z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej 
w krajach Europy Środkowo Wschodniej

Większość autorów i badaczy przedsiębiorczości rodzinnej w krajach Europy Środkowo 
Wschodniej analizuje wyłącznie podmioty rodzinne (69% publikacji) (grupa 2), a 31 % 
dokonuje porównań przedsiębiorstw rodzinnych i  nierodzinnych (grupa 1). Jedynym 
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krajem, w  którym przeważają publikacje z  grupy 1 są Węgry. Stąd, planując badania 
przedsiębiorczości rodzinnej, warto podejmować tematy i konstruować próby badaw-
cze, które umożliwiają analizy porównawcze przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych 
(z wyłączeniem badań dotyczących sukcesji).

W  WoS publikacje z  zakresu przedsiębiorczości rodzinnej sklasyfikowano w  wielu 
kategoriach (najwięcej w  kategoriach – management – 38% i  business 50%, znacznie 
rzadziej finance – 7%)4. Z  kolei analizując publikacje wykorzystując kryteria zapropo-
nowane przez Koładkiewicz, Wojtyra [2016, s. 125] można stwierdzić, że ich rozkład dla 
wszystkich badanych krajów jest dość równomierny. Najliczniejszą grupę stanowią pu-
blikacje z obszaru 5 (ogólne), a w najmniejszym stopniu są to opracowania dotyczące 
finansów (obszar 4). 

Analizując poszczególne kraje można zauważyć pewne różnice (tabela 2). Publikacje 
dotyczące Polski najczęściej dotyczyły obszaru 2 – Firma rodzinna i  jej interesariusze 
oraz budowa relacji z nimi (8 publikacji) i obszaru 3 – Rozwój firmy rodzinnej (7 publika-
cji). Z kolei opracowania dotyczące Czech w największej mierze opisywały problematy-
kę związaną z sukcesją (obszar 1) i działalnością finansową (obszar 4). 

Tabela 2. Publikacje indeksowane w WoS z  zakresu przedsiębiorczości rodzinnej 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej według obszarów badawczych

Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Obszar 4 Obszar 5

Polska 3 8 7 3 3

Czechy 7 1 2 7 6

Węgry 1 1 2 1 3

Słowacja   1     4

Bułgaria          

Rumunia   4     1

Słowenia 2   2   2

Serbia 1   1   2

Litwa     1   3

Łotwa          

Estonia          

Chorwacja         1

Grupa państw       1  

RAZEM 14 15 15 12 25

Źródło: opracowanie własne na podstawie WoS.

4 Jeden artykuł mógł być przypisany do wielu kategorii, co może zniekształcać podane wyniki.
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Znakomita większość wszystkich publikacji miała charakter empiryczny (71,5%). 
Dość rzadko autorzy wykorzystują w badaniach metodę case study (zaledwie 7 badań), 
najczęściej wykorzystywano badania ankietowe.

Niestety wśród analizowanych publikacji nie pojawiają się opracowania zawierające 
statystyki opisowe charakteryzujące przedsiębiorstwa rodzinne w poszczególnych kra-
jach. Informacje o tej grupie podmiotów najczęściej ograniczają się to ogólnych danych 
szacunkowych dotyczących ich ilości, udziału w kreowaniu PKB. Próby badawcze naj-
częściej nie mają charakteru losowego. Jest to prawdopodobnie konsekwencją tego, że 
nadal nie udało się stworzyć jednolitej definicji podmiotu rodzinnego i rodzinność nie 
jest cechą przedsiębiorstwa uwzględnianą w krajowych danych statystycznych.

Podsumowanie

Reasumując należy stwierdzić, że w ostatnich latach (od 2015) nastąpił wzrost publika-
cji dotyczących przedsiębiorczości rodzinnej w  krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
w międzynarodowej bazie bibliograficznej, jaką jest Web of Science Core Collection. Jed-
nak duże zróżnicowanie podejmowanej problematyki, brak wskazania podstawowych 
cech przedsiębiorstw rodzinnych w  poszczególnych krajach uniemożliwia stworzenie 
ogólnego obrazu przedsiębiorstwa rodzinnego dla tej części Europy. Stąd można stwier-
dzić, że nadal istnieje luka badawcza w tym obszarze, którą mogą wypełnić przyszłe ba-
dania, a zaprezentowane wyniki analizy bibliometrycznej mogą stanowić potwierdzenie 
ich konieczności. 

Podjęcie współpracy międzynarodowej z  badaczami regionu Europy Środkowo
-Wschodniej mogłoby pomóc w zidentyfikowaniu charakterystycznych cech i zachowań 
przedsiębiorstw rodzinnych działających w tym regionie. Określenie ogólnego katalogu 
cech charakterystycznych dla przedsiębiorstw rodzinnych z tej części Europy z pewno-
ścią jest zadaniem trudnym ze względu na ograniczoną dostępność danych. Wydaje się 
jednak, że stworzenie obrazu przedsiębiorstwa rodzinnego funkcjonującego na ryn-
kach kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej jest możliwe. W rezultacie pozwoli to 
porównywać podmioty rodzinne funkcjonujące na rynkach dojrzałych i  rozwijających 
się. Dzięki temu można będzie podjąć próbę określenia wpływu różnych uwarunkowań 
związanych zarówno z  czynnikami gospodarczymi (np. poziom rozwoju rynku kapi-
tałowego, poziom rozwoju i  stabilność systemu bankowego, systemu podatkowego), 
politycznymi i socjologiczno-społecznymi (np. tradycja, religia, kultura) na zachowania 
i kondycję finansową firm rodzinnych. 

Należy jednak podkreślić, że wyniki zaprezentowanych analiz nie oddają w  pełni 
rzeczywistego obrazu potencjału nauki polskiej oraz badanych krajów Europy Środko-
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wo-Wschodniej z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej. Jest to diagnoza ich obecności 
w międzynarodowej bazie bibliometrycznej Web of Science. Trzeba przy tym dodać, iż 
jest to diagnoza niepełna z uwagi na szereg ograniczeń wynikających ze struktury i za-
wartości bazy. Przeprowadzona analiza może zostać zweryfikowana i  uzupełniona za 
pomocą badania innych baz danych bibliograficznych z wykorzystaniem analogicznego 
podejścia badawczego (np. bazy Scopus). Niestety obecnie nie istnieje polska baza bi-
bliometryczna zawierająca polskie czasopisma i materiały z konferencji organizowanych 
w Polsce. Funkcjonujące w Polsce bazy tj.: BazEkon, CEON, CEOL oraz portal www.infor-
na.pl nie dają możliwości przeprowadzenia analiz bibliometrycznych takich jak w Web 
of Science czy Scopus. Uniemożliwia to identyfikację obecnego stanu wiedzy z obszaru 
przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce oraz z pewnością ma wpływ na cytowalność pol-
skich publikacji.

Przedsiębiorczość rodzinna krajów Europy Środkowo-Wschodniej w publikacjach naukowych
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Diagnoza stanu firm rodzinnych na przykładzie  
wybranych krajów

Family Business – the Development on the Example of Chosen 
Countries

Abstract: The aim of the article concentrates around the problem of the influence of family 

businesses development over the growth and development of chosen countries. All the 

data is presented on the basis of a desk research. There have been chosen two sample coun-

tries – the United Kingdom, that has been indicated by Forbes as the world’s best country to 

do business in 2018 and the Netherlands ranked in the third place of that list. The first point 

was to analyze how available data sources understand and define family business because 

it determines the results of survey. It occurs that problems with identifying and supporting 

family business are present even in the countries developing very fast and creating a favo-

rable environment for business development.

Key words: family business, economic development, entrepreneurship, business environment

Wprowadzenie

Problematyka dotycząca szeroko pojmowanej przedsiębiorczości rodzinnej jest coraz 
częściej obecna nie tylko w publikacjach naukowych, ale staje się również popularnym 
tematem dyskusji medialnych. O zainteresowaniu tym obszarem tematycznym świadczy 
chociażby liczba stron, które wyświetlają się po wpisaniu do wyszukiwarki internetowej 
Google hasła „firma rodzinna” – 450 tys., „biznes rodzinny” – ponad 67 tys. lub „przed-
siębiorczość rodzinna” – 1 330. Jeszcze większą liczbę stron otrzymuje się po wpisaniu 
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anglojęzyczej wersji tych sformułowań – „family business” – ponad 33mln 100 tys. wy-
ników1. Wskazuje to, że badanie i rozpoznanie problemów firm rodzinnych jest zagad-
nieniem istotnym również na świecie. Mimo to pojawia się pewna wątpliwość związa-
na z  definiowaniem podmiotu, jakim jest firma rodzinna. Ponieważ w  rozwiązaniach 
prawnych najczęściej nie występuje pojęcie firmy rodzinnej, dzięki któremu możliwe 
byłoby jednoznacznie wyodrębnienie takiego podmiotu, różnorodność przyjmowanych 
określeń jest naprawdę duża – od bardzo szerokich i ogólnych do bardzo wąskich i pre-
cyzyjnych definicji. Dlatego właśnie porównywanie funkcjonowania przedsiębiorstw 
rodzinnych w różnych krajach bywa trudne i daje czasami niejednoznaczne wyniki. Nie-
zależnie jednak od dyskusji wokół poszukiwania najlepszych określeń przedsiębiorstwa 
rodzinnego, niewątpliwym jest fakt, iż podmioty te wyróżniają się spośród innych silną 
zależnością działań podejmowanych przez firmę w każdym jej obszarze od funkcjono-
wania rodziny, która to przedsiębiorstwo prowadzi i kontroluje. Właśnie z powodu wystę-
powania problemów definicyjnych wydaje się, że analiza funkcjonowania tego rodzaju 
firm jest bardzo trudna. Jednak takie działania są podejmowane choć porównywalność 
zgromadzonych danych ze względu na przyjęte założenia definicyjne może być dysku-
syjna. Aby zweryfikować stan firm rodzinnych wybrano dwa kraje, które zajęły czołowe 
miejsca w rankingu Forbesa jako te najbardziej przyjazne prowadzeniu i rozwijaniu dzia-
łalności gospodarczej w 2018 roku, a mianowicie Wielką Brytanię (miejsce pierwsze) oraz 
Holandię (miejsce trzecie). Podjęto próbę weryfikacji założenia, iż w krajach o uwarun-
kowaniach szczególnie sprzyjających rozwojowi biznesu, dostępność informacji na te-
mat przedsiębiorczości rodzinnej będzie wysoka. Stan przedsiębiorczości w wybranych 
krajach został zweryfikowany przy zastosowaniu metody desk resarch – analizy danych 
wtórnych, przede wszystkim dostępnych raportów instytucji zajmujących się gromadze-
niem danych na temat przedsiębiorstw rodzinnych. 

Przedsiębiorstwo rodzinne – jak określić jego odrębny 
charakter?

Przedsiębiorstwa to grupa podmiotów charakteryzująca się dużą heterogenicznością 
wynikającą z  różnorodności przyjmowanych kryteriów klasyfikacji. Wyróżnianie wśród 
firm tych o  specyfice rodzinnej może opierać się na wielu czynnikach, które wynikają 
albo z obiektywnej oceny przez podmioty zewnętrzne lub też opierają się na sposobie 
w jaki dany podmiot postrzega sam siebie. 

Szczególny charakter firm rodzinnych wynika ze specyficznego rodzaju związku, 
który powstaje jako wynik interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem i rodziną, a efektem 
1 Są to wyniki z 17.12.2017 roku sprawdzone przez autorkę.
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tychże wzajemnych oddziaływań jest podmiot, w  którym decyzje są podejmowane 
przez te same osoby, które muszą uwzględniać cele i wartości preferowane przez dwa 
odmienne systemy [Sułkowski, Marjański 2011, s. 32]. Rodzina na pierwszym miejscu sta-
wia przede wszystkim zabezpieczenie bytu swoich członków i zaspokojenie wewnętrz-
nych potrzeb, zapewnienie im dobrostanu i  przetrwania. Firma natomiast koncentru-
je się na elementach zewnętrznych, zaspokojeniu potrzeb obcych (klientów) i  kieruje 
się głównie rachunkiem ekonomicznym [Safin 2006, ss. 1–2]. Rodzina może wywierać 
ogromny wpływ na działania podejmowane przez przedsiębiorstwo, a taki szczególny 
zestaw reguł i zasad postępowania, kształtowany przez wartości rodzinne, ale stosowa-
ny w przedsiębiorstwie jako wyznacznik wszelkich działań może silnie wspierać dążenie 
do sukcesu i  osiąganie go przez firmę [Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk 2004, s.16]. 
Należy zauważyć, że w sytuacji, kiedy ścierają się ze sobą dwa tak odmienne obszary, 
umiejętność zarządzania wynikającymi stąd problemami jest niezwykle cenna. Przed-
siębiorstwa rodzinne borykają się oczywiście z podobnymi problemami jak inne firmy 
– środowisko ich funkcjonowania jest identyczne, niezależnie od tego czy dany podmiot 
można uznać za firmę rodzinną, czy też nie. 

Ważnym pozostaje pytanie jak zdefiniować firmę rodzinną, ponieważ sposób defi-
niowania podmiotu decyduje o jego przynależności do analizowanej populacji. W zasa-
dzie można powiedzieć, że wszystkie przedsiębiorstwa są w pewien sposób rodzinne, 
ponieważ każdą organizację tworzą ludzie i każdy z nich reprezentuje własną rodzinę. 
Jedną z  najpełniejszych propozycji definicyjnych zaproponowano w  ramach projektu 
Statystyka firm rodzinnych prowadzonego przez Instytut Biznesu Rodzinnego. Obej-
muje ona pięć poziomów definicyjnych [Lewandowska, Więcek-Janka, Hadryś-Nowak, 
Wojewoda, Tylczyński 2016, s. 14]:

 · poziom 5 – przedsiębiorstwa potencjalnie rodzinne – większość głosów jest w posia-
daniu osoby (osób) fizycznej, która założyła firmę albo nabyła udziały w firmie lub w po-
siadaniu jej małżonka, dzieci, rodziców albo bezpośrednich spadkobierców dzieci,
 · poziom 4 – przedsiębiorstwa z tożsamością rodzinną – definicja szeroka. Firmy, które 

w praktyce prowadzone są przez członków rodziny,
 · poziom 3 – jednopokoleniowe firmy rodzinne – definicja średnio szeroka –stosowa-

na powszechnie i preferowana również przez Komisję Europejską,
 · poziom 2 – firmy rodzinne u progu sukcesji – definicja wąska,
 · poziom 1 – wielopokoleniowe firmy rodzinne – definicja bardzo wąska (firmy po 

przebytej sukcesji).
Należy zatem uznać, że zgodnie z tym modelem każdą firmę można przyporządko-

wać do jednego z poziomów tzw. „rodzinności”, choć każdy z powyższych typów przed-
siębiorstw boryka się z innymi problemami. Model ten jednak pokazuje jak trudno jest 
tak naprawdę określić czym jest firma rodzinna, zatem punktem wyjścia w  diagnozie 
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stanu przedsiębiorstw rodzinnych będzie identyfikacja sposobu ich definiowania, jako 
podstawa określenia wielkości populacji tych podmiotów oraz podstawowych danych 
charakteryzujących ich stan.

Firmy rodzinne w Wielkiej Brytanii

Aby scharakteryzować sektor firm rodzinnych funkcjonujących w Wielkiej Brytanii wyko-
rzystano analizę źródeł wtórnych, głównie tych prezentowanych przez dwa opracowa-
nia: The State of the Nation. The UK Family Business Sector 2016/2017 – raport opracowa-
ny przez Institute for Family Business (IFB) oraz The missing middle. Bridging the strategy 
gap in UK family firms, opracowany przez firmę PwC. Korzystano również z opracowań 
zbiorczych, pokazujących ogólne dane dotyczące rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej 
w Wielkiej Brytanii na tle innych krajów europejskich. 

Pierwszym zagadnieniem ważnym dla analizy sektora firm rodzinnych w  Wielkiej 
Brytanii jest sposób definiowania takich właśnie podmiotów. Poniższa tabela zawiera 
porównanie określeń przyjętych jako punkt wyjścia dla analizy sektora biznesu rodzin-
nego w obu wspomnianych wyżej opracowaniach.

Tabela 1. Porównanie definicji firmy rodzinnej przyjętych jako podstawa metodologii 
badania sektora w raportach będących źródłem danych

IFB Research Foundation PwC
Firma zaliczana jest do sektora przedsiębiorstw 
rodzinnych jeżeli zatrudnia:

1. mniej niż 249 pracowników i  posiada 
jednego właściciela;

2. od 1 do 249 pracowników, kilku 
właścicieli oraz sama ocenia siebie jako 
przedsiębiorstwo rodzinne,

3. więcej niż 249 pracowników 
i  jednocześnie brytyjscy członkowie 
rodziny posiadają co najmniej 
25% udziałów lub właściciel firmy 
pierwszej generacji klasyfikuje ją jako 
przedsiębiorstwo rodzinne.

Firma rodzinna to rodzaj przedsiębiorstwa, 
w ramach którego:

1. większość głosów jest w  posiadaniu 
osoby, która założyła lub nabyła firmę 
(lub w  posiadaniu jej współmałżonka, 
rodziców, dzieci albo ich bezpośrednich 
spadkobierców),

2. przynajmniej jeden przedstawiciel 
rodziny jest zaangażowany w  proces 
zarządzania firmą,

3. w  przypadku firm notowanych na 
giełdzie osoba, która założyła lub 
nabyła firmę (albo jej rodzina) jest 
w  posiadaniu co najmniej 25% 
praw głosu w  kapitale akcyjnym 
i  przynajmniej jeden z  członków 
rodziny jest członkiem zarządu spółki .

Źródło: The State of the Nation. The UK Family Business Sector 2016/2017 [http://www.ifb.org.uk/, s. 6]; The 

missing middle. Bridging the strategy gap in UK family firms, UK Family Business Survey [https://www.pwc.

co.uk/fambizsurvey, s. 24].
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Z przyjętych w obu raportach definicji wynikają istotne różnice. Przede wszystkim 
w przypadku IFB większy nacisk położono na to, w jaki sposób sami właściciele postrze-
gają swoją firmę, natomiast w przypadku drugim są to głównie kryteria sformalizowane. 
Firmy rodzinne w Wielkiej Brytanii stanowią aż 87% wszystkich przedsiębiorstw funkcjo-
nujących w sektorze prywatnym i zatrudniają 47% osób pracujących w tym sektorze, co 
stanowi 36% całkowitego zatrudnienia w UK. Poniższa tabela pokazuje strukturę przed-
siębiorstw rodzinnych ze względu na liczbę zatrudnionych oraz udział w zatrudnieniu 
wśród wszystkich przedsiębiorstw tego typu [http://www.ifb.org.uk/…, s. 8]. Z  kolei 
dane organizacji European Family Business, która przyjmuje definicję bardzo zbliżoną do 
tej stosowanej przez PwC i która jest też akceptowana jako powszechnie obowiązująca 
przez Komisję Europejską, wskazują, iż firmy rodzinne stanowią 65% wszystkich prywat-
nych przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii [www.europeanfamilybusinesses.eu].

Tabela 2. Struktura firm rodzinnych w  UK ze względu na liczbę zatrudnionych oraz 
udział w całkowitym zatrudnieniu w sektorze

Rozmiar firmy (liczba 
zatrudnionych

Udział w populacji firm 
rodzinnych (%)

Udział w całkowitym zatrudnieniu 
w sektorze firm rodzinnych (5)

0 zatrudnionych 80,1 34
Mikro (1–9 ) 16,9 24

Małe (10–49) 2,6 20
Średnie (50–249) 0,4 13

Duże (250 +) 0,02 9

Źródło: The State of the Nation. The UK Family Business Sector 2016/2017 [http://www.ifb.org.uk/s. 10].

Firmy rodzinne niezatrudniające pracowników stanowią aż 92% wszystkich samo-
zatrudnionych, w grupie firm mikro – 74% wszystkich firm, wśród przedsiębiorstw ma-
łych – 61%, średnich – 51% i dużych – 10,9% [http://www.ifb.org.uk/, s. 10]. Bardzo istot-
nym wskaźnikiem wpływu firm rodzinnych na gospodarkę jest wartość dodana brutto. 
W 2015 roku udział firm rodzinnych w wytwarzaniu wartości dodanej brutto w Wielkiej 
Brytanii wyniósł 28%, co stanowiło również 36% wartości dodanej brutto wytworzonej 
w sektorze prywatnym. W porównaniu z rokiem 2014 wartość dodana brutto przedsię-
biorstw rodzinnych w  UK zwiększyła się o  10%, podczas gdy cała gospodarka zwięk-
szyła wartość dodaną brutto o  3% [http://www.ifb.org.uk/, s. 12]. Jak wskazują dane 
zamieszczone w  raporcie, obserwuje się dynamiczny wzrost sektora firm rodzinnych 
w Wielskiej Brytanii. Aż 4,7 miliona takich przedsiębiorstw działało w 2015 roku w tym 
kraju. Oznacza to w porównaniu z  rokiem 2010 aż 31% wzrost liczby firm rodzinnych, 
a ich udział w grupie wszystkich przedsiębiorstw prywatnych zwiększył się z 80% w roku 
2010 do 87% w 2015 [http://www.ifb.org.uk/, ss. 13–24]. W ciągu tych pięciu lat również 
udział w wartości dodanej brutto wzrósł z 34% w roku 2010 do 36% w 2015. Jedynym 
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wskaźnikiem, który uległ pogorszeniu w tym okresie jest produktywność w przeliczeniu 
na pracownika w sektorze firm prywatnych. Spadek ten wyniósł 3% w ujęciu nominal-
nym, podczas gdy w  całym sektorze prywatnym zanotowano 1% wzrost produktyw-
ności w  tym okresie. Tę sytuacje częściowo można tłumaczyć zmianą rozmieszczenia 
firm rodzinnych pomiędzy branżami. Udział przedsiębiorstw o charakterze rodzinnym 
w branżach o produktywności wyższej niż średnia (np. budownictwo, usługi finansowe) 
zmniejszył się o 3%, natomiast udział w tych branżach, gdzie produktywność jest niższa 
od średniej (np. edukacja, usługi) wzrósł o 3% [http://www.ifb.org.uk/, ss. 15–16]. 

Z badań przeprowadzonych przez brytyjski Department for Business Innovation & 
Skills w 2014 roku wynika, że wyzwania, które stoją przed firmami rodzinnymi w przy-
szłości nie odbiegają znacząco od tych, z którymi muszą zmierzyć się pozostałe firmy, 
chociaż oczywiście można zauważyć pewne różnice wynikające szczególnie z dążenia 
do zachowania długoterminowej stabilności oraz ochrony wartości rodzinnych. Wspar-
cie, którego oczekują badane firmy rodzinne to przede wszystkim pomoc w przepro-
wadzeniu skutecznej sukcesji z uwzględnieniem specyfiki relacji rodzinnych oraz celów 
firmy. Ten obszar wymaga profesjonalnego wsparcia. W tym procesie należy uwzględ-
nić możliwe napięcia międzypokoleniowe wynikające z różnic w podejściu do strategii 
rozwoju. Młodsze pokolenia mają tendencję do forsowania bardziej agresywnych i na-
stawionych na większe ryzyko strategii rozwojowych, podczas gdy starsze pokolenia 
preferują bardziej ostrożne podejście do działań rozwojowych. Również konieczne jest 
wspieranie przedsiębiorstw rodzinnych we wdrażaniu odpowiednich modeli zarządza-
nia firmą oraz pozyskiwaniu różnych form finansowania [Braidford, Houston, Allinson, 
Stone 2014, ss. 60–69]. 

Jeśli chodzi o charakterystykę brytyjskich firm rodzinnych w porównaniu z przed-
siębiorstwami nierodzinnymi, można zauważyć tendencje wskazane w tabeli poniżej.

Tabela 3. Cechy brytyjskich firm rodzinnych w porównaniu z firmami nierodzinnymi

Cechy Opinie respondentów – firm 
rodzinnych z Wielkiej Brytanii 

(100)

Opinie wszystkich 
respondentów –firm rodzinnych 

z 50 badanych krajów (2802)
Znaczenie kultury  

i wartości
82% 74%

Miarą sukcesu jest coś 
więcej niż tylko zysk  

i wzrost

76% 72%

Szybsze podejmowanie 
decyzji

73% 71%

Bardziej przedsiębiorcze 56% 61%
Długoterminowe podejście 
do procesu podejmowania 

decyzji

71% 55%
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Bardziej skłonne do 
podejmowania ryzyka

29% 40%

Muszą wkładać więcej 
wysiłku w pozyskanie 

największych talentów

40% 48%

Trudniejszy dostęp do 
źródeł finansowania

26% 32%

Źródło: The missing middle. Bridging the strategy gap in UK family firms, UK Family Business Survey [https://

www.pwc.co.uk/fambizsurvey, s. 3].

Brytyjskie firmy w  porównaniu ze średnią większą wagę przykładają do pozaeko-
nomicznych aspektów prowadzenia działalności, czyli kultury i wartości, bardziej cenią 
sobie inne miary sukcesu niż tylko zysk i wzrost oraz długoterminowe podejście do pro-
cesu podejmowania decyzji, a także szybciej podejmują decyzje, łatwiej pozyskują naj-
większe talenty i  różne formy finansowania. Natomiast gorzej oceniają swój potencjał 
przedsiębiorczy i są mniej skłonne do podejmowania ryzyka. 

Jeśli chodzi o wyzwania jakie stoją przed firmami rodzinnymi w ciągu najbliższych 
pięciu lat, firmy brytyjskie w  każdej kategorii oceniły je jako mniej intensywne, przy 
czym największą wagę przykładają do wyzwań związanych z wdrażaniem innowacji, ro-
snącą konkurencją oraz pozyskaniem najbardziej utalentowanych pracowników.

Tabela 4. Wyzwania przed jakimi stoją firmy rodzinne w ocenie firm brytyjskich w po-
równaniu ze wskazaniami całej populacji badanej

Wyzwania Opinie respondentów – firm 
rodzinnych z Wielkiej Brytanii 

(100)

Opinie wszystkich 
respondentów – firm 

rodzinnych z 50 badanych 
krajów (2802)

Większa innowacyjność 52% 64%
Rosnąca konkurencja w sektorze 52% 56%

Pozyskanie i utrzymanie 
talentów

52% 58%

Cyfryzacja i nowe technologie 45% 47%
Ogólna sytuacja ekonomiczna 41% 54%
Dostosowanie się do regulacji 

prawnych
40% 42%

Przygotowanie sukcesji 32% 34%
Rosnące znaczenie sytuacji 

międzynarodowej
29% 36%

Profesjonalizacja biznesu 28% 43%
Kontrola kosztów 27% 36%

Źródło: The missing middle. Bridging the strategy gap in UK family firms, UK Family Business Survey [https://

www.pwc.co.uk/fambizsurvey, s. 13].

Ogromnym wyzwaniem dla rodzinnych przedsiębiorstw brytyjskich jest oczywiście 
problem zakończonego sukcesem transferu własności, czyli przejęcia przez następców 
z grona rodziny lub sprzedaży nowym właścicielom. Według szacunków średnio 85 tys. 
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rodzinnych przedsiębiorstw sektora MSP jest sprzedawanych lub przekazywanych na-
stępcom [http://www.ifb.org.uk/, s. 32]. Zatem w tym obszarze brytyjskie przedsiębior-
stwa rodzinne nie odbiegają znacząco firm rodzinnych w ogóle. 

Firmy rodzinne w Holandii

Również w tym przypadku dla charakterystyki firm rodzinnych funkcjonujących w Ho-
landii wykorzystano analizę źródeł wtórnych, głównie tych prezentowanych przez dwa 
opracowania: Family Business in the Netherlands – raport opracowany przez Central Bu-
reau of Statistics [Custers, van Elswijk, Vroljik 2017] i Family Business in the Netherlands 
characteristics and success factors oraz Family Business Survey 2014. The Netherlands, opra-
cowany przez firmę PwC. Wyjściowym problemem zagadnienia z analizy rozwoju sektora 
firm rodzinnych w Holandii jest oczywiście problem definicji. 

Tabela 5. Porównanie definicji firmy rodzinnej przyjętych jako podstawa metodologii 
badania sektora w raportach będących źródłem danych

CBS PwC 2014
Firma zaliczana jest do sektora przedsiębiorstw 
rodzinnych jeżeli:
- jedna rodzina, pośrednio lub bezpośrednio, 
jest w  posiadaniu większości praw własności  
(w przypadku firm notowanych na giełdzie – 25%), 
- przynajmniej jeden przedstawiciel rodziny jest 
formalnie zaangażowany w  proces zarządzania 
firmą,
- podmiot prawny musi być zbywalny.
 

Firma rodzinna to rodzaj przedsiębiorstwa,  
w ramach którego:
- większość związana z  własnością pośrednio lub 
bezpośrednio znajduje się w  posiadaniu osoby 
fizycznej lub rodziny
- przynajmniej jeden przedstawiciel rodziny jest 
formalnie zaangażowany w  proces zarządzania 
firmą,
- w  przypadku firm notowanych na giełdzie co 
najmniej 25% praw głosu znajduje się w posiadaniu 
rodziny

Żródło: Custers, van Elswijk, Vroljik [2017, s. 6, 47], Family Business in the Netherlands characteristics and 

success factors, Family Business Survey 2014. The Netherlands [https://www.pwc.nl/…].

Jak pokazuje powyższe zestawienie definicje te są bardzo zbliżone, natomiast okre-
ślenie firm rodzinnych stosowane przez PwC jest nieco mniej szczegółowe niż to użyte 
w raporcie dotyczącym rozwoju firm rodzinnych w Wielkiej Brytanii w latach 2016–2017. 

Jak wskazują autorzy raportu Family Business in the Netherlands, jego przygotowanie 
było jednym z pierwszych opracowań statystycznych na temat firm rodzinnych w Ho-
landii, przygotowanym przy wsparciu finansowym z Funduszy UE w ramach programu 
COSME 2014–2020. Zgodnie z zebranymi przez autorów danymi, na początku 2016 roku 
w  Holandii funkcjonowało 276 900 firm rodzinnych, co stanowiło aż 71% wszystkich 
przedsiębiorstw [Custers, van Elswijk, Vroljik 2017, s. 7]. Wraz ze wzrostem rozmiarów 
przedsiębiorstwa mierzonych liczbą zatrudnionych zarysowuje się coraz większa prze-
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waga przedsiębiorstw nierodzinnych. Zatem firmy rodzinne dominują w  sektorze 
MŚP, w szczególności w grupie 0–10 osób zatrudnionych. Taką liczbę osób zatrudnia 
prawie 89% przedsiębiorstw rodzinnych w Holandii. Poniższa tabela pokazuje dane 
szczegółowe.

Tabela 6. Holenderskie przedsiębiorstwa według klasy wielkości, 01.01.2016

Liczba 
zatrudnionych

Firmy rodzinne 
(liczba)

Firmy 
pozostałe 

(liczba)

Razem Firmy 
rodzinne 
(udział % 
w danej 

klasie 
wielkości)

Firmy pozostałe 
(udział %)

0–10 245 475 81 800 327 280 75 25
10–20 18 410 11 855 3 0265 61 39
20–50 9 105 8 955 18 060 50 50

50–250 3 500 6370 9 870 35 65
250 i więcej 410 1 965 2 375 17 83

Razem 276 900 110 945 387 850 71 29

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Custers, van Elswijk, Vroljik [2017, s. 8].

Specyfiką holenderskich firm rodzinnych jest ich dominacja w sektorze rolniczym, 
leśnictwie i rybołówstwie, gdzie aż 92% podmiotów zalicza się do grupy firm rodzinnych 
[Custers, van Elswijk, Vroljik 2017, s. 9]. Jeśli chodzi o udział firm rodzinnych w wytwarza-
niu wartości dodanej, wynosi on około 32%, a szczegółowe dane na ten temat zawiera 
poniższa tabela.

Tabela 7. Udział w wytwarzaniu wartości dodanej według klasy wielkości przedsię-
biorstwa w 2014 roku

Klasa wielkości 
przedsiębiorstwa (liczba 

zatrudnionych)

Firmy rodzinne (udział % w klasie 
wielkości)

Firmy nierodzinne (udział %  
w klasie wielkości)

0–50 59 41
50–250 26 74
250 i więcej 13 87
Razem 32 68

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Custers, van Elswijk, Vroljik [2017, s. 13].

Firmy rodzinne aktywne i  zarejestrowane w  dniu 01.01.2016 roku wygenerowały 
obroty o  wartości 343 miliardów euro, co stanowiło 27% całkowitych obrotów wyge-
nerowanych w sektorze przedsiębiorstw [Custers, van Elswijk, Vroljik 2017, s. 11]. Poni-
żej przedstawiono udziały procentowe obrotów firm rodzinnych w sektorze przedsię-
biorstw.
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Tabela 8. Obrót w przedsiębiorstwach według klas wielkości, 2015

Klasa wielkości 
przedsiębiorstwa (liczba 

zatrudnionych)

Firmy rodzinne (udział %  
w klasie wielkości)

Firmy nierodzinne (udział %  
w klasie wielkości)

0–50 50 50
50–250 21 79

250 i więcej 14 86
Razem 27 73

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Custers, van Elswijk, Vroljik [2017, s. 11].

Firmy rodzinne w Holandii stanowią także bardzo dużą grupę pracodawców, ponie-
waż zapewniają około 29% wszystkich miejsc pracy, przy czym aż 46% tych stanowisk 
pracy zajmują osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi propor-
cję zbliżoną do tej dotyczącej firm nierodzinnych (47%). Około 40% to umowy zawarte 
na czas określony – w sektorze firm nierodzinnych jest to około 32%. Około 47% firm 
rodzinnych zatrudnia pracowników w wymiarze 35 godzin tygodniowo i więcej, co sta-
nowi udział bardzo zbliżony do firm nierodzinnych. Pracownicy przedsiębiorstw pod 
kontrolą rodziny to głównie mężczyźni (59%), a prawie 25% wszystkich zatrudnionych 
to osoby, które nie przekroczyły 25 roku życia, co w porównaniu z pozostałymi przed-
siębiorstwami daje znacznie wyższy wynik [Custers, van Elswijk, Vroljik, 2017, ss. 18–19]. 

Przedsiębiorstwa rodzinne w Holandii uważają się za podmioty, które w dużym stop-
niu przyczyniają się do stabilności gospodarki swojego kraju, co w badaniu PwC stwier-
dziło aż 92% respondentów – przedstawicieli firm rodzinnych badanych w  tym kraju 
(ogólnie tak twierdzi 73% wszystkich badanych firm rodzinnych) [https://www.pwc.
nl/…, s. 6]. Przedstawiciele tego typu podmiotów twierdzą również, że ich rola w two-
rzeniu miejsc pracy w gospodarce jest bardzo istotna (85%) oraz że lepiej poradziły sobie 
z kryzysem finansowym niż pozostałe organizacje (64%). To co znacząco odróżnia holen-
derskie firmy rodzinne od pozostałych, to awersja do podejmowania ryzyka – tylko 21% 
ankietowanych przedstawicieli przedsiębiorstw byłoby skłonnych do jego podejmowa-
nia, podczas gdy w firmach nierodzinnych gotowość do podjęcia ryzyka zgłosiło 38% 
respondentów [https://www.pwc.nl/…, s. 6]. Rodzinne firmy holenderskie są również 
bardzo optymistycznie nastawione do osiągania założonych celów w  przyszłości – aż 
97% z nich jest pewnych swoich założeń [https://www.pwc.nl/…, s. 8].

Przedsiębiorstwa rodzinne w  Holandii są świadome znaczenia innowacyjności 
w działalności znacznie bardziej niż firmy rodzinne w ogóle. Aż 69% z nich uważa, ze mu-
szą konkurować innowacyjnością (w porównaniu do 64% przedsiębiorstw rodzinnych 
globalnie). Jednocześnie z  punktu widzenia społecznej odpowiedzialności, holender-
skie rodzinne przedsiębiorstwa kładą nieco mniejszy nacisk na społeczną odpowiedzial-
ność w obszarze zatrudnienia i wspierania inicjatyw lokalnych. Wydaje się, że wynika to 
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z faktu, iż w czasie kryzysu był to obszar bardzo istotny, w ramach którego podejmowały 
szereg inicjatyw i wydaje się, że obecnie z ich punktu widzenia nie ma potrzeby wzmac-
niania takich działań [https://www.pwc.nl/…, s. 12].

Okazuje się także, że problem sukcesji już dotyczy, a  w  najbliższym czasie będzie 
dotyczyć, coraz większej liczby firm rodzinnych w Holandii, gdzie średniorocznie około 
23 000 firm jest przekazywanych w różnych formach następnym pokoleniom, a w 2014 
roku około 70 tys. przedsiębiorców holenderskich firm rodzinnych przekroczyło 55 rok 
życia [https://www.pwc.nl/…, ss. 15–17]. Omawiany rodzaj przedsiębiorstw w Holandii 
również charakteryzuje się tym, że posiada więcej niż średnia globalnia członków zarzą-
du spoza rodziny (72% versus 65%) [https://www.pwc.nl/…, 2014, s. 26]. 

Podsumowanie

Zaprezentowane w artykule dane pokazują, że biznes rodzinny rzeczywiście ma znaczą-
cy udział w rozwoju gospodarek krajów, które znajdują się na pierwszych miejscach list 
rankingowych jeśli chodzi o przyjazne podejście do rozwoju przedsiębiorczości w ogó-
le. W obu analizowanych krajach, podobnie jak np. w Polsce, występuje problem braku 
wyodrębnienia tego typu przedsiębiorstw w regulacjach prawnych, co skutkuje niejed-
noznacznością sposobu definiowania firm rodzinnych. Definicje stosowane przez różne 
instytucje badawcze wydają się być zbliżone, jednak nawet fakt zróżnicowania podejścia 
ze względu na to czy przyjmuje się w definicji sposób postrzegania firmy przez właści-
ciela, czy też kryteria obiektywne może znacząco wpływać na uzyskane efekty analizy 
omawianego sektora firm. W obu analizowanych krajach udział przedsiębiorstw rodzin-
nych w populacji firm jest bardzo wysoki, jednakże można zauważyć znaczne rozbież-
ności dotyczące tego wskaźnika w wykorzystanych raportach. I  tak np. w Wielkiej Bry-
tanii różnica dotycząca udziału firm rodzinnych wyniosła nawet 20% (85% versus 65%). 
Można przypuszczać, iż znaczący wpływ na takie zróżnicowanie danych ma przyjęty 
sposób definiowania firmy rodzinnej. Z prezentowanych raportów wyłania się również 
tendencja wskazująca na największy udział firm rodzinnych w  najmniejszych klasach 
wielkości przedsiębiorstw, mierzonych liczbą zatrudnionych. Zaskakujący okazał się fakt, 
iż np. w Holandii raporty dotyczące biznesu rodzinnego to dopiero kwestia kilku ostat-
nich lat, mimo ich tak znaczącego udziału w populacji (71%). Miarą roli przedsiębiorstw 
rodzinnych jest ich wysoki udział w  tworzeniu wartości dodanej, generowaniu obro-
tów, a  przede wszystkim również tworzeniu miejsc pracy. Jak pokazują jednak wyniki 
raportów, mimo ogromnej przyjazności otoczenia biznesowego w omawianych krajach, 
przedsiębiorstwom rodzinnym brakuje wsparcia głównie w  przygotowaniu i  przepro-
wadzeniu sukcesji, co wydaje się być główną barierą funkcjonowania firm o rodzinnym 
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charakterze, a co zapewne jest efektem niedostatku profesjonalizacji zarządzania. Można 
zatem pokusić się o stwierdzenie, że nawet w tych krajach, które oceniane są bardzo wy-
soko jako te, które tworzą otocznie przyjazne dla zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, występuje ciągła potrzeba pogłębionej analizy sektora. „Rodzinność” to 
cecha uniwersalna, identyfikowana w różnych branżach, klasach wielkości czy formach 
prawnych przedsiębiorstw. Jest to ten rodzaj charakterystyki, który różnicuje firmy w po-
dejściu do ryzyka, postrzegania własności czy też czynników, które wpływają na podej-
mowanie decyzji w firmie, stanowiącej dla rodziny główne źródło nie tylko dochodu, ale 
i  prestiżu oraz kształtującej pozycję rodziny w  społeczeństwie. Można zatem odnieść 
wrażenie, że firmy rodzinne w gospodarkach takich krajów jak Wielka Brytania czy Ho-
landia borykają się z problemami podobnymi do tych, które dotyczą krajów takich jak np. 
Polska, gdzie tradycje przedsiębiorczości, w szczególności rodzinnej, mają znacznie krót-
szą historię. Zatem w krajach plasujących się wysoko nie tylko w rankingach dotyczących 
sprzyjania rozwojowi biznesu, ale i w tych, które dotyczą np. innowacyjności2 [https://
www.obserwatorium.malopolska.pl/…] występuje potrzeba prowadzenia pogłębionej 
analizy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej po to, aby jeszcze lepiej adreso-
wać różnorodne formy wsparcia, uwzględniając specyfikę przedsiębiorstw.

Firmy rodzinne wydają się mieć do spełnienia szczególną rolę we współczesnym 
świecie, w którym coraz większego znaczenia nabierają wartości, również jako element 
funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, świadomego faktu, iż 
sposób zaspokojenia potrzeb współczesnych pokoleń nie powinien umniejszać możli-
wości zaspokojenia potrzeb pokoleń przyszłych. Firma rodzinna to nie tylko podmiot, 
który traktuje rachunek ekonomiczny jako wyznacznik osiągania celów, ale uwzględnia 
również cele leżące poza rynkiem, zatem niejako z  definicji strategia jej działania na-
stawiona jest na działania długoterminowe, stabilizujące pozycję rodziny w społeczeń-
stwie. Zatem przyjęcie założenia, iż „rodzinność” to cecha wyróżniająca przedsiębior-
stwo, kształtująca jego specyficzne potrzeby, budująca jego przewagę konkurencyjną 
i wreszcie przyczyniająca się poprzez większą stabilności rozwoju pojedynczych pod-
miotów do większej stabilności rozwoju całej gospodarki uzasadnia prowadzenie badań 
nad rozwojem firm rodzinnych w celu bardziej efektywnego i celowego wykorzystania 
narzędzi wsparcia rozwoju tego typu przedsiębiorczości niezależnie od tego na jakim 
poziomie rozwoju znajduje się gospodarka kraju.

2 Wielka Brytania i Holandia w 2016 roku zostały zaliczone do grupy krajów najszybciej zwiększających swój 
poziom innowacyjności.
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Problema de Investigación

El interés por ser más competitivas impulsará a las empresas a pasar por un proceso de 
internacionalización de sus actividades comerciales y/o de innovación y desarrollo tec-
nológico [Cervantes, Ballesteros, Hernández 2012]. Este nuevo impulso de salida empre-
sarial hacia el exterior, ha traído consigo la urgencia de que las pymes jueguen un papel 
más relevante independientemente de su país de origen [Export Credit Insurance Orga-
nization 2013]. Por ello en México, la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría 
de la Pequeña y Mediana Empresa se fijó como objetivo impulsar y facilitar su incorpo-
ración y comercialización a  la actividad exportadora [PROMEXICO 2013]. Sin embargo, 
se puede observar con preocupación que, aunque son muchas las empresas medianas 
y grandes internacionalizadas del país, son muy pocas las empresas micros y pequeñas 
que dan este salto al extranjero pues se sabe que cerca del 83% no realiza actividades 
tendientes a consolidar su presencia en el exterior [PROMEXICO 2014]. Aunado a lo an-
terior, las pymes al ser al mismo tiempo de naturaleza familiar representa una limitación 
adicional por resolver cuando se considera que en México existe una estrecha relación 
entre la forma en que las empresas familiares se organizan y el desarrollo de las activida-
des productivas del país [Ramos 1998]; debido entre otras cosas a que aproximadamente 
el 90% del universo de empresas operan bajo la propiedad de una o más familias. Dicho 
porcentaje se aproxima al 72% que reportó KPMG [2013] y al 65% que calculó PROMEXI-
CO [2014]. 

Al respecto y siguiendo la misma fuente de información mencionada con antelación, 
se sabe que de las 6,101 pymes que se ubican en el territorio de Baja California existen 
4,121 que son de propiedad familiar ya sea bajo el mando de su fundador o de la segun-
da generación, lo cual se traduce en un 68%, pero tampoco se sabe cuántas iniciaron su 
proceso de internacionalización. No obstante la importancia que éstas revisten para la 
economía nacional, su estudio formal comenzó a desarrollarse durante los últimos 20 
años aproximadamente [Betancourt, Arcos, Torres, Olivares 2013]. De hecho, el tema de 
la internacionalización unido al tema de la empresa familiar, es un asunto poco estudia-
do, según pudo corroborar Westhead, Wright y Ucbasaran [2001], quienes afirman que 
en la actualidad persiste la falta de conocimiento acerca de la internacionalización de 
nuevas y pequeñas empresas a pesar de que existe relativa abundancia en investigacio-
nes enfocadas al estudio de los factores asociados a la habilidad de la organización para 
exportar bienes o servicios a otros países. Dicha limitación se exacerba cuando las em-
presas sujetas de estudio provienen de países en vía de desarrollo o que están iniciando 
su fase de industrialización y apertura comercial, como es el caso de México [Jiménez 
2007]. Afortunadamente hay indicios de que esta situación puede cambiar. 
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En lo que concierne a la empresa familiar, actualmente existen organismos especiali-
zados enfocados en analizar su quehacer tales como el Family Firm Institute (EEUU), The 
Family Business Network (Suiza), la International Family Enterprise Research Academy 
(Holanda, USA, España, Francia, Australia, Italia, Reino Unido y Uruguay), el Instituto de la 
Empresa Familiar (España) y el Instituto de Empresas Familiares (con sede en Argentina 
pero que incluye a países como Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Pa-
namá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana). Ante este 
nuevo interés, México no ha sido la excepción pues cuenta con el Centro de Desarrollo 
de la Empresa Familiar del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Por otro lado, 
y aunque en México existen redes de negocios estructuradas a las que recientemente 
se sumó el Business Networking International México (BNI México) y la Cadena Empre-
sarial Enlazadot, que en ambos casos atrae a jóvenes emprendedores; la realidad es que 
los propietarios de negocios siguen prefiriendo converger en los espacios provistos por 
organismos empresariales. 

Este aspecto es digno de estudio debido a que las redes de negocios permiten que 
las empresas desarrollen un capital social al hacer posible la interacción repetida entre 
ellas, mediante encuentros formales e informales que al tiempo consolide sus lazos de 
confianza y  cooperación al exponerse a  diferentes ideas; descubrir oportunidades de 
negocio; recibir los beneficios de la mentoría; localizar y en su caso recolectar recursos; 
además de acceder a información valiosa [Adler y Kwon 2002]. Ante tales ventajas, la ciu-
dad de Tijuana cuenta con diversos organismos empresariales según identifica la Secre-
taría de Desarrollo Económico de Baja California [2017]. Panorama que se extiende desde 
el Centro México Emprende-Canaco Tijuana; siguiendo por la Asociación de Industriales 
de la Mesa de Otay, A.C.; la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación de 
Tijuana, A.C.; para continuar por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
de Tijuana; la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Tijuana; 
la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Tijuana; donde también se ubica el 
Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana; así como la Asociación de Agentes Adu-
anales en Tijuana-Tecate hasta concluir con la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) a través del Centro Empresarial de Tijuana. Éste último se destaca 
por agrupar a empresas de distintos sectores y tamaños a diferencia de las cámaras.

En este punto es importante resaltar que el ambiente de negocios que prevalece en 
Baja California y en especial en la ciudad de Tijuana, presenta diversas ventajas para el 
proceso de internacionalización. Tómese como ejemplo, su posición en el mapa regional 
que permite el acceso por 5 puertos marítimos con gran afluencia comercial o el he-
cho de que las principales industrias establecidas en su territorio se han organizado en 
clústers (o conglomerados) con la ayuda del gobierno estatal, donde destaca la industria 
aeroespacial como la más grande del país, cuyas actividades comprende tanto la fabri-
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cación y ensamblaje de partes de avión como el diseño de los interiores y otros servicios 
para estas naves [Secretaria de Economía 2012]. 

Dichas forma de organización empresarial y la rica composición industrial y comer-
cial del territorio Baja California en su conjunto, hace atractivo el desarrollo de las em-
presas asentadas en él, sobre todo cuando organismos dedicados a clasificar a las eco-
nomías por su facilidad para hacer negocios situó a la ciudad de Tijuana en el vigésimo 
noveno lugar del ranking mundial según el informe Doing Business 2013 publicado por 
el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional [Banco Mundial 2013]. 

Es menester resaltar las cualidades de Tijuana como parte integral de la Zona Me-
tropolitana (ZM) de Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate, que conforma una de las más 
grandes y dinámicas zonas existentes en el país [Consejo Nacional de Población 2014], 
donde se aglutinan 5,932 pymes de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unida-
des Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
[NEGI 2016]. Aseveración que fue compartida por el director de Planeación Territorial 
del Instituto Metropolitano de Planeación, Rodolfo Argote, en el marco del Segundo 
Encuentro de Tijuana Innovadora 2012, quien refirió que de las 56 zonas metropolitanas 
identificadas en el país, la de Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate ocupó la sexta posición 
en cuanto a desarrollo económico, mientras que a nivel Latinoamérica ocupó el nivel 
21. Adicionalmente, fue necesario considerar la ubicación geográfica de Tijuana cuyos 
límites territoriales le permite colindar al norte con el Estado de California de los Estados 
Unidos de América, contar con una extensión fronteriza de 24 km de longitud aproxi-
madamente (15 millas) con la ciudad de San Diego y registrar entre ambas ciudades un 
cruce fronterizo anual de más de cincuenta millones de personas [Gobierno del Estado 
de Baja California 2016]. 

Atendiendo a la suma de estas consideraciones, se desea descubrir si el desempeño 
que muestran las pymes familiares asentadas en Tijuana durante la etapa inicial de su 
proceso de internacionalización es distinto a aquellas que no se asocian de manera es-
tructurada con ninguna. Es decir, se pretende verificar si hay diferencias en su esfuerzo 
por afianzar su presencia en uno o varios mercados externos; si el nivel de ventas pro-
venientes de las exportaciones es más significativo en relación al volumen total de su 
ventas; y  si cuentan con un mayor número de años de experiencia exportadora, que 
a la postre les permitirá adquirir confianza y percibir los riesgo inherente al proceso de 
internacionalización desde otra óptica.

Por tal motivo en este apartado se planteó la siguiente interrogante:
 · ¿La propensión exportadora que muestra la pyme familiar afiliada a  la COPARMEX 

Tijuana es más intensa que la presentada por la pyme familiar que no pertenece a ni-
nguna red de negocios?

Georgina Tejeda Vega, Daniel Muñoz Zapata, Sergio Octavio Vázquez Núñez



121

Objetivos de la Investigación

Dado que las políticas de apoyo a la internacionalización deberán considerar permanen-
temente las necesidades específicas de las pymes y  hacer frente a  carencias como su 
reducido tamaño, que suponen un obstáculo para su salida al exterior [Instituto de Em-
presa Familiar 2012], es imprescindible verificar el peso concreto que representan para la 
economía de una región, específicamente las que son de carácter familiar y que intentan 
apoyarse en las redes de negocios disponibles en su ambiente natural, pues es digno 
destacar que las pymes básicamente corresponden al modelo familiar (el cual se sitúa en 
un 65% de acuerdo a PROMEXICO-2014-), cuyos antecedentes y características las hacen 
aún más atractivas para su estudio debido a que es la unidad económica más antigua 
del mundo, aportan más del 50% del PIB en las economías de sus respectivos países, se 
constituyen como una fuente importante de generación de empleo y llegan a tener una 
relevante presencia en los mercados internacionales.

Afortunadamente para las pymes familiares han variado las condiciones de merca-
do, por ejemplo: Se redujeron las barreras políticas que obstaculizaban el comercio y la 
inversión internacional; por otro lado, el progreso tecnológico ha disminuido los costos 
de transporte y comunicación entre las regiones. Este marcado descenso en el costo de 
las telecomunicaciones, y del procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de la 
información, facilitan aún más la localización y el aprovechamiento de las oportunidades 
comerciales en todo el mundo, la coordinación de las operaciones en lugares dispersos, 
o la venta de servicios en línea que antes no podían comercializarse a nivel internacional 
[Banco Mundial 2014].

En concordancia a  la problemática general planteada anteriormente, se postula el 
objetivo general, mismo que pretende dar orden y coherencia al trabajo de investiga-
ción y que guiará el desarrollo del mismo por virtud de que las aristas que presenta tanto 
el tema de investigación como los sujetos de la misma, son innumerables.

CONTRASTAR si la propensión exportadora que muestra la pyme familiar afiliada a la 
COPARMEX Tijuana es más intensa que la presentada por la pyme familiar que no perte-
nece a ninguna red de negocios.

Metodología (enfoque, alcances, técnicas de recolección)

En términos generales, se trata de una investigación aplicada debido a que se involucra 
a organizaciones del sector privado clasificadas en dos grupo: Aquellas que están afilia-
das a la red de negocios COPARMEX Tijuana y las que no cuentan con afiliación alguna. Se 
plantea como una investigación mixta dado que fue menester hacer una investigación 
cualitativa que ayudó a explorar la forma en que se maneja dicha red de negocios. 
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Es digno destacar que en este artículo solo se presenta un extracto de dicha investi-
gación cualitativa desarrollada a través de la entrevista a profundidad y realizada con la 
colaboración de tres actores de la vida interna de la organización: El presidente en turno 
de la junta de socios, el responsable de la Comisión de Desarrollo Empresarial en cuya 
función recae el tema de la internacionalización de sus afiliados y el gerente general del 
centro empresarial. Adicionalmente, es imprescindible acotar que al incluir las redes de 
negocios como fuerza impulsora de la internacionalización (teoría de redes) hubiese sido 
conveniente partir a nivel macroeconómico con los Distritos Industriales consolidados 
también conocidos como clústers, término que acuñó Alfred Marshall [citado en Rosales 
2002]. Sin embargo hacerlo así implicaría elegir uno establecido en la ciudad de Tijuana 
lo cual limitaría el estudio de las pymes a un sector ya que éstos se organizan atendien-
do a este criterio, por ello se optó por analizar a las pymes que confluyen en otro tipo 
de red de negocios que garantice una mayor diversidad de unidades por tamaño, giro 
y acumulación de experiencias empresariales como sucede con la COPARMEX Tijuana. 
Aunque estuvo claro que a cambio de dicho beneficio se correría el riesgo de que la co-
bertura en número de empresas participantes pudiera ser menor en comparación con 
un distrito industrial, lo que en definitiva acotaría el alcance de la investigación. 

Por otro lado, las características de cada organismo empresarial son disímbolos lo 
que probablemente limitará el uso de las conclusiones emanadas de este trabajo ex-
clusivamente a  la COPARMEX Tijuana o en su defecto a otra delegación del sindicato 
empresarial apostada dentro del territorio nacional que presente similitudes. De esta 
forma no es prudente considerar los resultados que se recojan en este trabajo como 
representativos del resto de las organizaciones existentes en el país lo mismo si se trata 
de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA), la Cámara Nacional de Restaurantes, Alimentos Condi-
mentados (CANIRAC) u otras del tipo. 

Al sopesar pro y contras, se propuso la siguiente hipótesis de investigación:
 · H1: Si la pyme familiar está afiliada a la COPARMEX Tijuana, la propensión exportado-

ra es más intensa que la presentada por la pyme familiar que no pertenece a ninguna 
red de negocios.

Para comprobarlo se incluyeron dos tipos de variables: Dependientes e indepen-
dientes, en concordancia con el planteamiento que hace Hernández, Fernández y Bap-
tista [2008] respecto a  la existencia de variables que pueden modificar las relaciones 
esperadas entre ellas. Para el caso, se trata de la variable dependiente relativo a la inter-
nacionalización que se mide a través de la propensión exportadora. 

Mientras que las variables independientes están determinadas por el nivel de ventas 
anuales promedio provenientes de la exportación [Alonso y Donoso 1998], el número de 
países en los que se exporta [Esteve 2007] y por separado los años promedio de expe-
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riencia exportadora del negocio [Lago, Prada y Sánchez 2013], mismas que se eligieron 
atendiendo al marco teórico que permitió establecer la aproximación a la variable obje-
to de análisis, sobre todo debido a que la totalidad de los sujetos de estudio considera-
dos en ambas muestras iniciaron su proceso de internacionalización.

Entre las teorías que se utilizaron para enfocar el esfuerzo investigativo se encuentra 
la teoría de la internacionalización, la teoría de redes y el modelo Uppsala. La teoría de la 
internacionalización se basa en los planteamientos de Coase [1937], quien explica que la 
expansión de las empresas es producto de la búsqueda de una reducción de los costos 
de ciertas transacciones derivadas de sus procesos de investigación, comercialización 
o contratación, entre otras. De esta forma, el costo de la utilización del mercado podía 
ser evitado o  reducido mediante la internalización, por tanto, mientras más elevados 
fueran los costos del mercado, mayores incentivos tendrían las empresas para buscar 
su expansión [Buckley y  Casson 1998]. En este punto, cabe destacar que el hecho de 
que una empresa exporte no significa necesariamente que sea resultado de una ori-
entación exportadora o una decisión gerencial para exportar, pues podría tratarse de 
operaciones esporádicas e involuntarias [Cavusgil 1984]. Por esta razón se recomienda 
verificar que las empresas además de exportar, registren un nivel de ventas tal, que éstas 
dependan del mercado exterior.

Independientemente de los motivos que impulsan a  las empresas a  expandir sus 
operaciones comerciales más allá de su territorio nacional, también se prevé que existe 
un proceso por el que las empresas transitan, antes de lograr su empeño, situación que 
se explica a  través del Modelo de Uppsala, considerado como el aspecto teórico más 
idóneo para explicar cómo un gran número de empresas inician sus operaciones en su 
mercado local o doméstico y cómo transitan por varias etapas de forma gradual hasta 
lograr su internacionalización, lo cual forma parte de un proceso global. Este modelo 
introduce el concepto gradual y evolutivo del aprendizaje sobre el proceso exportador 
[Johanson y Vahlne 1990], en él se asume que la falta de conocimientos sobre cualquier 
mercado externo representa un obstáculo para el desarrollo exportador de una unidad 
económica, por ello en la medida que aumentan tales conocimientos tenderá a ser may-
or el nivel de recursos comprometidos en la actividad internacional [Plá Barber y Suárez 
Ortega, 2001]. Para Cardozo, Chavarro y Ramírez [2006] el modelo de Upssala puede 
resumirse de forma general en cuatro etapas que constituyen la denominada cade-
na de establecimiento que conducen a  la penetración de un mercado extranjero: 1º 
Realizar exportaciones esporádicas directas o indirectas; 2º Utilizar a representantes 
independientes para que haga la exportación; 3º Establecer filiales en el extranjero; 
y 4º Instalar unidades productivas en el extranjero que en definitiva requiere de un 
mayor compromiso.
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En definitiva, plantea un proceso gradualista de inserción de la empresa en los mer-
cados exteriores, con el ánimo de abastecerlos, en el que el modus operandi reside en la 
compensación que se genera entre la falta de conocimientos sobre dichos mercados y el 
mayor compromiso de recursos hacia los mismos [Gutiérrez de Gandarilla y Heras 2000]. 
De hecho, la revisión de la literatura parece indicar la presencia de un comportamiento 
exportador más activo en las empresas que suelen desarrollar sus actividades exteriores 
en un mayor número de mercados [Alonso y Donoso 1998]. Como complemento de la 
discusión, es importante comprobar si la ampliación de los mercados de actuación 
depende efectivamente de la acumulación del conocimiento o, dicho de otra manera, 
de la experiencia exportadora. La relación positiva que se establece entre la experiencia 
y la intensidad exportadora de las empresas es consistente con los trabajos de Domínguez 
y Sequeira [1993] y Alonso y Donoso [1998], que también han relacionado positivamente el 
tiempo de actuación en los mercados exteriores y el resultado exportador de las empresa.

Tal y como apuntaba Westhead, Wright y Ucbasaran [2001], el líder de la organiza-
ción que pretende internacionalizarse debe contar con redes de contacto, es por este 
motivo que se acudirá a la Teoría de la Redes [Johanson y Mattson 1988], misma que se 
basa en la interacción entre tomadores de decisiones y miembros de las redes sociales 
para disminuir los costos de búsqueda de mercados exteriores, de tal forma que la in-
ternacionalización depende de cómo organice la empresa las relaciones con su tejido 
empresarial y social; y de la interacción que exista entre las ventajas competitivas de la 
empresa y las correspondientes al resto de los afiliados a la red; debido a que pueden 
aprovechar los contactos y la experiencia que aquellas ya poseen en el largo plazo y que 
permiten llevar a cabo transacciones sin internalizarlas en una sola empresa, ni acudir al 
mercado. Para Aldrich y Zimmer [1986], posibilitar el aprovechamiento de las oportuni-
dades empresariales, dependerá del tamaño de la red y de la diversidad de la misma. De 
esta manera, la entrada en mercados exteriores surgirá de la interacción entre la empre-
sa y la red externa.

En ese mismo sentido, la propensión a explotar oportunidades empresariales se verá 
limitada por los beneficios de la información que aporta cada miembro de la red, porque 
las redes sociales individuales necesitan tiempo para desarrollarse, de ahí que los bene-
ficios de la información tiendan a incrementarse con la experiencia personal [Ellis 2000]. 
Una empresa de la red suele iniciar su proceso de internacionalización a  través de la 
exportación hacia mercados geográficamente próximos, donde la ausencia de cono-
cimiento y experiencia no implica un grado elevado de riesgo. El resto de las empresas 
de la red pueden utilizar el nuevo conocimiento adquirido por esta organización que 
mostró iniciativa. Así, la acumulación de experiencias que las empresas de la red van 
adquiriendo se van transmitiendo una a una para incrementar la presencia internacional 
de la propia red [Prieto 2011].
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Respecto al diseño de la investigación es digno apuntar que inició siendo de tipo no 
experimental pues los sujetos de estudio se eligieron previamente porque pertenecen 
a un grupo afín y fue de corte transversal porque la recolección de los datos se hizo en 
un momento único. Como ya se apuntó, se manejaron técnicas eminentemente cualita-
tivas cuya exploración auxilió y abonó al entendimiento de las características particula-
res de la COPARMEX Tijuana. Se ahondó en el tema para saber que el centro empresarial 
de Tijuana cuenta con 500 empresas afiliadas, que dan empleo a más de 50 mil personas, 
de acuerdo a  lo dicho por el Lic. Fernández de León, expresidente de la COPARMEX, 
Tijuana. La selección del sindicato patronal también se fundamenta en su estructura or-
ganizacional que contempla la existencia de la comisión de desarrollo empresarial cuyas 
actividades son más fáciles de lograr gracias a que su función es coadyuvar a que los 
centros empresariales y la COPARMEX nacional disponga de los mecanismos necesarios 
para promover una interacción entre todos los socios que conforman la confederación 
a través de diferentes acciones como son los convenios nacionales y locales, página web, 
directorio impreso y digital, promociones, tarjeta de descuento nacional, calendario de 
eventos, patrocinios y la expo red nacional de negocio [COPARMEX 2015]. 

Al considerar que este trabajo es mixto, se hizo imprescindible evaluar la convenien-
cia de usar una muestra no probabilística o también conocida como dirigida por cuanto 
supone una selección informal, mediante la cual se esperó encontrar casos representati-
vos entre los cerca de 500 afiliados a la COPARMEX Tijuana al 2016. Por ellos se optó por 
utilizar en primera instancia el muestreo en base al juicio de un experto, en este caso, 
representado por el gerente de general de la COPARMEX, bajo la supervisión del con-
sejero responsable de la comisión de desarrollo empresarial. Todo ello con la finalidad 
de garantizar el cumplimiento del objetivo de la investigación. Para reforzar el sondeo 
y minimizar el riesgo de sesgo que es una desventaja típica en este tipo de muestreo, se 
consultó la opinión de los ejecutivos de atención a socios con que cuenta la COPARMEX 
Tijuana debido a que son ellos los funcionarios que mantienen comunicación estrecha 
con los asociados desde su incorporación al gremio, durante su participación activa den-
tro de las actividades propias de la red, incluso hasta su desincorporación de la misma. 

Adicionalmente, se decidió reforzar el muestreo de tipo a juicio del experto median-
te la combinación con el muestreo por bola de nieve a fin de asegurar el contacto con 
el mayor número de afiliados que reunieran las características previstas, sin trasgredir 
las políticas relativas a la salvaguarda y confidencialidad de los datos de contacto de los 
asociados, cláusula que se convino respetar durante el desarrollo de esta investigación 
[Sierra 1998]. En la decisión, también se consideró el hecho de que esta técnica se ajusta 
a la dinámica que se vive al interior de la COPARMEX Tijuana, específicamente a las co-
misiones antes mencionadas, ya que se basa en la idea de red social según lo indica 
Salamanca y Martín-Crespo [2007]. Cabe señalar, que ambas técnicas se utilizaron para 
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identificar la muestra de las pymes que no pertenecen a ninguna red de negocios. Ante 
las oportunidades que brinda el muestreo bola de nieve se pidió a las pymes familiares 
afiliadas a  la COPARMEX cuestionadas, que recomendaran a cuatro empresas del tipo 
(dos afiliadas al sindicato y otras dos que no pertenecieran a ningún gremio). De esta ma-
nera el gerente general de la COPARMEX Tijuana, pudo documentar e informar que de 
los 461 socios actuales con que cuenta el centro patronal de Tijuana, el 75.9% son pymes, 
es decir 350 organizaciones y de éstas, alrededor del 21% cumplían con la condición de 
ser empresas familiares y que presumiblemente realizarían actividades comercial fuera 
de México ya que ignoraban si esas 74 unidades económicas efectuaban actividades de 
importación y exportación, o tan solo en uno u otro sentido. La primera sesión fue orga-
nizada por el Lic. Raúl Arroyo Castillo, titular de la comisión de desarrollo empresarial de 
la COPARMEX Tijuana, en coordinación con el Lic. Fernando Navarro, gerente general del 
organismo; y fue presidida por el actual presidente de la mesa directiva, el Lic. Gilberto 
Fimbres Hernández. Dado que tampoco se conocía el número de empresarios que acu-
dirían a la primera cita, se contempló desde un principio organizar una segunda sesión, 
en la que se volverían a  lanzar invitaciones personalizadas.Gracias a estos dos acerca-
mientos se pudo cuantificar que de los 74 asociados seleccionados, el 58% solamente 
realizan operaciones de importación por lo tanto se descartaron. 

No obstante, se pudo acceder a las 30 pymes familiares internacionalizadas afiliadas 
y las otras 30 que no pertenecen a ninguna red de negocios, cantidad que se identificó 
como la mínima requerida en las muestras para estudios cuantitativos de tipo transec-
cional descriptivo [Hernández, Fernández y Baptista 2010], toda vez que se adolece de 
información relativa al tamaño del universo, sobre todo en el caso de las no afiliadas. 
Para tener más certeza sobre la conveniencia de este tamaño, se revisó a  teóricos es-
tadísticos que la consideran como muestra grande a partir de ese número [Vargas 2008]. 
Respecto al análisis cuantitativo, el método utilizado fue el de medición apoyándose 
en procedimientos estadísticos ya que los hallazgos encontrados en la investigación de 
campo se procesaron mediante el programa IBM SPSSStatistic 21.0.

Resultados

A través de la investigación exploratoria se descubrió que en la COPARMEX Tijuana se 
clasifica a la empresa en función al tamaño ya sea como mediana, pequeña o corporativa 
y  que las acciones clave giran en torno a  la defensa, representatividad y  capacitación 
de sus asociados. Están organizados en ocho comisiones de trabajo: Fondos tributarios, 
transparencia, seguridad, educación, infraestructura-desarrollo regional, comunicación 
institucional, vertebración y desarrollo empresarial, en ésta se inserta el tema de la in-

Georgina Tejeda Vega, Daniel Muñoz Zapata, Sergio Octavio Vázquez Núñez



127

ternacionalización el cual aceptaron es una asignatura pendiente porque a pesar de ubi-
carse en frontera no se ha atendido a profundidad aún y cuando lo perciben como un 
objetivo complicado pero fundamental, por ello se vinculan con otros organismos como 
la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos y  La Cámara Regional de 
Comercio de San Diego en EEUU.

Gracias al análisis descriptivo se establecieron las diferencias y similitudes siguientes: 
En el que corresponde a la COPARMEX Tijuana, se destacan las pymes que pertenecen 
al sector industrial (36.7%), en cambio, en aquellas que no están afiliadas a ninguna red 
de negocios prevalecen las comerciales (53.3%). Respecto al tamaño, el grueso cae en la 
categoría de las pequeñas con un 76.7% y un 83.3% respectivamente, esta cualidad es 
consistente con el número de empleados y el nivel de ventas que cada grupo manifestó 
registrar. También en la mayoría de los casos dijeron que el negocio está a cargo de una 
familia con más del 80% del control de la propiedad y son dirigidas por el fundador, por 
tanto los dos grupos se consideran de primera generación y  fueron quienes iniciaron 
el proceso de internacionalización. En relación a la ocupación de los mandos directivos 
y gerenciales, se observó que en las afiliadas a la COPARMEX Tijuana existe una mayor 
incidencia donde la dirección está a cargo de un miembro de la familia en combinación 
con las gerencias en manos de los empleados (43.3%); mientras tanto en las no afiliadas 
ambos mandos jerárquicos son ocupados por familiares (40%). 

En lo que concierne a las actividades relacionadas a la exportación, se encontró que 
en ambas muestras (cuyo tamaño está integrado por 30 organizaciones), existe una igu-
aldad en el volumen de ventas que provienen del extranjero pues el 43.3% se situaron 
en un nivel inferior al 20% del total de las ventas anuales alcanzadas por los negocios, 
con lo cual se infiere que para el 56.7% restante, la actividad exportadora es una im-
portante fuente de ingresos. Acorde a  la relación comercial que existe entre México 
y EEUU, las pymes familiares de los dos grupos dijeron dirigir su esfuerzo exportador ha-
cia América del Norte (93.3% y 96.7% respectivamente), específicamente hacia los EEUU 
porque el 63.3% y el 76.7% señaló un único país destino. No obstante, en los grupos de 
estudio se detectó un reducido número de pymes (36.7% y 33.3%) que mencionaron 
tener de dos a tres países destino como son Canadá, Colombia, Guatemala, China, Cuba, 
España y Costa Rica para los que pertenecen a la COPARMEX Tijuana y El Salvador, Vene-
zuela, Chile y Brasil en los que no pertenecen a ninguna red. Por su parte, el 73.3% de las 
que confluyen en la red, tiene más de 6 años de experiencia exportadora contra el 40% 
del otro grupo. Es importante destacar que el 80% de las organizaciones asociadas a la 
COPARMEX Tijuana dijeron tener menos de 6 años de afiliación. 

En el estadístico inferencial se planteó la hipótesis: 
 · Si la pyme familiar está afiliada a la COPARMEX Tijuana, la propensión exportadora 

es más intensa que la presentada por la pyme familiar que no pertenece a ninguna red 
de negocios. 
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Bajo esta pauta, las variables: Ventas anuales promedio en exportación, años prome-
dio en exportación y número de países en exportación, fueron designadas como medi-
ciones para la propensión exportadora.

Mismas que se sometieron a la prueba de hipótesis para dos muestras utilizando la t 
de student con la finalidad de identificar sí los valores numéricos en cada una para cada 
muestra son diferentes a un nivel de significancia dado, es decir más allá de la simple ob-
servación alcanzada mediante el estadístico de frecuencias obtenido con anterioridad 
y estar en posibilidad de aceptar o rechazar la hipótesis nula respectiva. En este punto 
cabe mencionar que en todos los casos para el procesamiento de los datos en la prueba 
de hipótesis con t Student, se colocó en la primera columna la información proveniente 
del grupo de análisis afiliado a la COPARMEX Tijuana y en la segunda columna la relativa 
a las PyMEs familiares que no pertenecen a ninguna red. El resultado estadístico arrojó 
que la única variable significativa fue años promedio de exportación, lo cual se valida 
al observar que el p-valor en el caso bilateral (dos colas) toma el valor 0,0134 que es 
inferior al error alpha 0,025 (0,05/2=0,025), por otro lado el valor t 2.5485 es superior a la 
t crítica de dos colas 2.0017. De esta forma, se encontraron diferencias estadísticamen-
te significativas que confirman una distinción entre las dos muestras consideradas, es 
decir, se rechaza la hipótesis nula al encontrar evidencias que apuntan a que las pymes 
familiares afiliadas a la COPARMEX Tijuana muestran una propensión exportadora más 
intensa respecto a las que no están afiliadas a ninguna red de negocios a través de los 
años promedio de exportación, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa.

Conclusión

Al rechazarse la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, fue posible aseverar que 
las pymes familiares internacionalizadas afiliadas a la COPARMEX efectivamente mues-
tran una propensión exportadora más intensa respecto a las pymes familiares interna-
cionalizadas que no pertenecen a ninguna red de negocios. Tal diferencia se estableció 
a través de las variables años promedio de exportación que de acuerdo a la información 
provista por el análisis descriptivo correspondiente al grupo de negocios COPARMEX su-
pera en tiempo a las que no pertenecen, debido a que el 73.3% dijo tener más de 6 años 
de experiencia exportadora contra un 40% de las que no están afiliadas a red alguna, 
tomando como referencia a 30 empresas de cada grupo, lo cual se constituyó como el 
tamaño de la muestra para ambos casos. Al margen de lo anterior, se concluye que la 
diferencia significativa de la variable años promedio de exportación no puede atribuirse 
cabalmente a las acciones que internamente emprende la COPARMEX Tijuana en apoyo 
a la internacionalización de sus asociados ya que el 80% de los cuestionados dijo acu-
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mular menos de 6 años de afiliación al sindicato, tiempo que es menor al que dijeron 
sumar desde el inicio de su proceso de internacionalización hasta la actualidad, situado 
en su mayoría arriba de 6 años. Contraste que sugiere que ya exportaban cuando se 
incorporaron al gremio por vez primera. 

Se confirmó la idea que expuso Belasteguigoitia [2012], quien postuló que las em-
presas familiares (principalmente las de primera y segunda generación) experimentan 
un proceso lento de internacionalización.De hecho las características tipológicas de los 
negocios en ambas muestras cumplen con ese perfil porque están conformadas por 
pequeñas empresas; porque quienes iniciaron el proceso de internacionalización fue la 
primera generación; y cuya conducción del negocio sigue recayendo en esta primera 
generación. En la parte positiva del análisis se menciona que el tamaño no necesaria-
mente inhibe la decisión de internacionalización de algunos dirigentes de negocio, pues 
se comprobó que a pesar de tratarse de empresas pequeñas, si se aventuraron a iniciar 
operaciones internacionales tal y como aseveraron Johanson y Wiedersheim-Pual [1975] 
en Maekawa [2005], pues de las 30 pymes cuestionadas en cada grupo correspondieron 
23 y 25 unidades a ese tamaño. Sin embargo el ser un negocio familiar pequeño ya se 
había considerado como un obstáculo potencial para la salida a los mercados exteriores 
(Instituto de Empresa Familiar, 2012), condición que vuelve a estar en contra de las aspi-
raciones de las familias propietarias de pequeñas empresas para evolucionar más allá de 
la primera etapa de ingreso al proceso de internacionalización que sugiere el modelo 
uppsala y que se explica a través de las exportaciones directas. 

También es menester destacar que en ambas muestras el control de la organización 
está en manos de una familia (66.7% y 70% en el mismo orden) y la generación que en la 
actualidad las dirige es la primera de acuerdo al 70% y 60% de frecuencias dadas respec-
tivamente. Cuya administración recae preponderantemente en miembros de la familia 
que suelen ocupar los puestos directivos y todas las gerencias; o en algunos casos per-
mitirán la contratación de empleados para algunas gerencias pero conservarán la direc-
ción en manos de la familia según el 50% y 63% acumulado en cada grupo de estudio, 
elementos todos que juegan en contra del proceso evolutivo de la internacionalización.

Dado el impacto que a nivel nacional ejercen las empresas asociadas a la COPARMEX 
sobre la economía del país, se recomienda ampliar la cobertura de esta investigación 
a fin de contar con un mayor número de pymes familiares que ya iniciaron su proceso 
de internacionalización y validar si la diferencia señalada se extiende a toda la red o si 
es privativo del Centro Empresarial de Tijuana ya que no se puede evadir el hecho de 
que a pesar de que el muestreo bola de nieve presenta diversas cualidades, también se 
identificaron algunos inconvenientes propios de la técnica, tales como la posibilidad de 
obtener una muestra restringida a consecuencia de que la red de contactos sea reduci-
da [Salamanca y Martín-Crespo 2007]. Circunstancia que se corroboró cuando se hizo 
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patente que prevalece entre los agremiados el desconocimiento del significado de em-
presa internacionalizada, pues muchos de ellos referenciaron a pymes que únicamente 
importan, las cuales se descartaron. 

Georgina Tejeda Vega, Daniel Muñoz Zapata, Sergio Octavio Vázquez Núñez



131

Referencias bibliográficas

Adler P., Kwon S. (2002), Social capital: prospects for a new concept, “Academy Management Re-

view”, 27(1), pp. 17–40.

Aldrich H.E., Zimmer C. (1986), Entrepreneurship Through Social Networks, Acceso https://www.

researchgate.net/publication/291165757_Entrepreneurship_Through_Social_Networks.

Alonso J., Donoso V. (1998), Competir en el exterior: la empresa española y los mercados interna-

cionales, Madrid, Instituto Español de Comercio Exterior.

Banco Mundial (2013), México entre los países que más avanzaron en regulación de negocios 

desde 2005, Acceso http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2013/10/28/mexi-

co-among-the-top-improvers-in-business-regulation-since-2005.

Banco Mundial (2014), Informe sobre el Desarrollo Mundial 2014, Acceso http://siteresources.

worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1352909193861/ 8936935-1356011448215/ 

8986901-1380730352432/SPA_StandaloneOverview.pdf.

Belasteguigoitia I. (ed.). (2012), Empresas Familiares, dinámica, equilibrio y  consolidación, 

México, Mc Graw Hill, pp. 8–48.

Betancourt A., Arcos S., Torres A., Olivares L. (2013), Empresas familiares, RevistaTlatemoani de 

la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Acceso a http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/09/

emvb.html.

Buckley P., Casson M. (1998), Analyzing foreign market entry strategies: Extending the internaliza-

tion approach, “Journal of International Business Studies”, 29 (3), pp. 539–562.

Business Network International (BNI), (2017), Acceso https://www.bni.com/es/. 

Cadena Empresarial Enlazadot (2017), Acceso http://www.enlazadot.com/.

Cardoso P.P., Chavarro A., Ramírez C.A. (2007), Teorías de Internacionalización, Acceso file:///C:/

Users/UABC/Downloads/Dialnet-TeoriasDeInternacionalizacion-4780130.pdf.

Cavusgil S.T. (1984), Differences among exporting firms based on their degree of Internationaliza-

tion, “Journal of Business Science Research”, 8(2), pp. 195–208.

Propensión exportadora de las pymes familiares. Un comparativo entre las afiliadas y no afiliadas  

a la COPARMEX Tijuana



132

Cavusgil S.T., Naor J. (1987), Firm and Management Characteristics as Discriminators of Export 

Marketing Activity, “Journal of Business Research”, 15, 221–235.

Cervantes M., Ballesteros B.B., Hernández F. (2012), Programas para elevar la competitividad 

de las empresas en México, Observatorio de la Economía Latinoamericana, “Revista Académica 

de Economía”, 167.

Coase R. (1937), The Nature of the Firm, “Economica”, 4, pp. 386–405.

Confederación Patronal de la República Mexicana –COPARMEX- (2015), Acceso http://www.co-

parmex.org.mx/.

Consejo Nacional de Población (2014), Delimitación de las zonas metropolitanas de México 

2010, Acceso http://www.conapo.gob.mx.

Dominguez L.V., Sequeira C. (1993), Determinants of LDC exporters’ performance: A cross-na-

tional study, “Journal of International Business Studies”, Vol. 24, No. 1, pp. 19–40.

Ellis P. (2000), Social ties and foreign market entry, “Journal of International Business Studies”, 3(3).

Esteve S., Máñez J.A., Rochina M.E., Sanchis J.A. (2007), A Survival Analysis of Manufacturing Firms 

in Export Markets [en:] Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth, Edward Elgar, 

Cheltenham Publishing Limited.

Export Credit Insurance Organization, ECIO (2013), Acceso http://oaep.gr/index.php/en/.

Gobierno del Estado de Baja California (2016), Acceso http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/

nuestro_estado/municipios/tijuana/tijuana.jsp.

Gutiérrez A., Heras L.J. (2000), La proyección exterior de las empresas españolas: una con-

trastación empírica de la teoría gradualista de la internacionalización, Acceso http://www.revista-

sice.com/CachePDF/ICE_788_7-18__06607EA12AD656CC15A8E4020FC49AE8.pdf.

Hernández R., Fernández C., Baptista P. (2006), Metodología de la Investigación, México: Mc 

Graw Hill Interamericana.

Instituto de la Empresa Familiar (2012), Modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa 

española: Análisis y propuestas, Acceso www.iefamiliar.com.

Georgina Tejeda Vega, Daniel Muñoz Zapata, Sergio Octavio Vázquez Núñez



133

Jiménez I. (2007), Determinantes para la internacionalización de las Pymes mexicanas, “Análisis 

económico”, 49(XXII).

Johanson J., Mattson L. (1988), Internationalization in industrial systems – a network approach 

[en:] N. Hood, J.E. Vahlne (Eds.), Strategies in Global Competition, Croom Helm, Londres.

Johanson J., Vahlne J. (1990), The Mechanism of Internationalization, “International Marketing 

Review”, 7(4).

Johanson J., Wiedersheim F. (1975), The Internationalization process of the firms: four Swedish. 

Case studies, “Journal of Management Studies”, pp. 305–322.

KPMG (2013), Empresas Familiares en México: El desafío de crecer, madurar y permanecer, Acceso 

www.kpmg.com.

Lago S., Prada A., y Sánchez P. (2012), Sobre los determinantes de la propensión exportadora 

de las empresas ¿Qué nos dicen los datos?, “Revista ICE, Tribuna de Economía”, 874, pp. 170–171.

Maekawa C. (2006), Internacionalización de las micro y pequeñas empresas (mypes) textiles, Es-

tudio empírico de las mypes textiles en Lima Metropolitana, Perú, Universidad Politécnica de 

Catalunya.

Martín-Crespo M.C., Salamanca A.B. (2007), El muestreo en la investigación cualitativa, Depar-

tamento de Investigación FUDEN, NURE Investigación no. 24, Acceso http://www.nureinvestiga-

cion.es/OJS/index.php/nure/article/view/340.

Plá Barber J. (2001), The internalisation of foreign distribution and production activities. New em-

pirical evidence from Spain, “International Business Review”, 10, pp. 455–474.

Prieto A. (2011), La influencia de la dirección general en la estrategia de exportación de la empresa: 

el papel de las características demográficas, psicológicas y organizacionales, Tesis, Universidad de 

Salamanca, España.

PROMEXICO (2013), Informe Autoevaluación Promexico 2013, Acceso http://www.promexico.

gob.mx/documentos/pdf/informe-autoevaluacion-promexico-2013.pdf

Propensión exportadora de las pymes familiares. Un comparativo entre las afiliadas y no afiliadas  

a la COPARMEX Tijuana



134

PROMEXICO (2014), Retos para la internacionalización de las pymes mexicanas, Acceso http://

www.promexico.gob.mx/documentos/revista-negocios/html/2014-11/english/11-2014/para-

Exportadores/art05.html. 

Ramos G. (1998), La empresa Mexicana y su Gobierno Corporativo. Antecedentes y Desafíos para el 

Siglo XXI, Universidad de las Américas-Puebla y Alter Ego Editores, 41 México.

Rosales R. (2002), Tlaxcala, ¿un distrito industrial consolidado, “Revista Sociológica”, 18(51), pp. 

131–163, Acceso http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/

view/397.

Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California (2017), Organismos Empresariales, Acceso 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/. 

Secretaría de Economía (2012), Industria Aeronáutica en México, Acceso http://www.economia.

gob.mx/files/Monografia_Industria_Aeronautica.pdf.

Sierra F. (1998), Técnicas de investigación, J. Galindo Cáceres (coord.), Addison Wesley Longman, 

México.

Vargas R. (2008), Estadística II. Programa Administración Pública Territorial, Bogotá D.C., Acceso 

http://www.esap.edu.co/portal//wp-content/uploads/2017/10/6-Estadstica-ii.pdf.

Westhead P., Wright M., Ucbasaran D. (2011), The Internationalization Of New And Small Firms: 

A Resource-Based View, “Journal of Business Venturing”, 16, pp. 333–358.

 

Georgina Tejeda Vega, Daniel Muñoz Zapata, Sergio Octavio Vázquez Núñez



Justyna Kołodziejczyk | justyna.kolodziejczyk@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

Wydział Zarządzania

Olga Samuel-Idzikowska | olga.idzikowska@wp.pl

Uniwersytet Łódzki

Wydział Zarządzania

Problemy teorii agencji w firmach rodzinnych

Problems of Agency Theory in Family Businesses

Abstract: Nowadays, family businesses are of great importance both in Poland and in the 

global economy. Based on the content analysis of literature and available data, it is esti-

mated that there are approximately 2 million family businesses in Poland. In the European 

Union, these companies constitute about 60 percent of all companies. In connection with 

the above, interest in the issues of management in this type of organization is constantly 

growing [Kałuża 2009, p. 49]. The main goal of this paper is to present and analyze the 

problems of agency theory that may occur in family businesses in two situations: when the 

employed agent is related with principal and when there is no relationship between them. 

The article has a theoretical and analytical character.

Key words: psychological contract, family involvement in management, family business, 

organizational relations, agency theory.

Wprowadzenie

Teoria agencji, której początki sięgają lat 60. i 70. XX wieku, ma interdyscyplinarny cha-
rakter. Z jednej strony, pomaga wyjaśniać i analizować istotne zagadnienia nauk ekono-
micznych i dyscyplin pokrewnych, natomiast z drugiej – pozwala opisywać i rozwiązy-
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wać problemy, które pojawiły się podczas transformacji systemowej. Wielostronność ta 
dotyczy także relacji występujących pomiędzy ekonomią a zarządzaniem oraz jej związ-
ków z takimi dziedzinami jak: socjologia, prawo czy nauki polityczne [Wojtyna 2005, s. 5]. 

Teoria ta rozumiana jest jako analiza relacji występujących między dwiema stronami, 
w której pierwsza – pryncypał (właściciel firmy) zatrudnia agenta do zarządzania w jego 
imieniu swoją własnością [Szwedziak-Bork 2016, s. 253]. Obecnie jest ona szczególnie 
użyteczna w takich obszarach jak m.in.:

 · ekonomia sektora publicznego – przede wszystkim ze względu na potrzebę polep-
szenia skuteczności agencji rządowych oraz ustalenia właściwego stopnia decentrali-
zacji finansów publicznych;
 · ekonomia polityczna – z  uwagi na podejmowanie prób wymuszania konkretnych 

decyzji na osobach rządzących;
 · teoria polityki ekonomicznej – zwłaszcza zważając na konieczność ustalenia oddzia-

ływania rzeczywistych bodźców na skuteczność decyzji decydentów;
 · teoria przedsiębiorstwa – głównie w nawiązaniu do nadzoru właścicielskiego;
 · teoria regulacji – poprzez ograniczanie konsekwencji występowania monopolu na-

turalnego;
 · teoria ubezpieczeń i bankowości – uwzględniając prawdopodobieństwo wystąpie-

nia zjawiska negatywnej selekcji lub pokusy nadużycia w relacjach między klientami 
a jednostkami finansowymi;
 · ekonomia i prawo – mając na uwadze istotne znaczenie rozwiązań prawnych dla od-

powiedniego funkcjonowania gospodarki [Wojtyna 2005, ss. 13–14].
Celem opracowania uczyniono zaprezentowanie i przeanalizowanie możliwych do 

wystąpienia w  firmach rodzinnych problemów teorii agencji. Charakterystyczne dla 
tego typu przedsiębiorstw są ich wewnątrzorganizacyjne relacje wynikające z faktu, iż 
część pracowników może być ze sobą spokrewnionych. W opracowaniu analizie podda-
no przede wszystkim dwie sytuacje, w których:

 · pomiędzy właścicielem a agentem nie występuje żadne pokrewieństwo;
 · agent jest osobą spokrewnioną z właścicielem firmy (pochodzi z kręgu jego rodziny).

Znaczna część światowych koncernów wyrosła z firm rodzinnych. Część z nich pozo-
staje nadal pod kontrolą potomków założycieli. Z badań Europejskiego Sondażu MiSP 
wynika, że większość z nich jest zarządzana przez swych właścicieli [Kałuża 2009, s. 49]. 
Nie jest to jednak regułą. Definiując firmy rodzinne zwykle brane są pod uwagę kry-
terium własności i zarządzania. „To niekoniecznie oznacza, że firma jest bezpośrednio 
kierowana przez rodzinę. Nie oznacza to też, że rodzina koniecznie posiada większość 
udziałów. Niezbędne jest tylko, aby rodzina zachowywała się jak właściciel i miała wolę 
i kompetencję do kontrolowania i sterowania ewolucją firmy nawet, jeśli polityka firmy 
prowadzona jest przez opłacanych menedżerów” [Kałuża 2009, s. 51].
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Po krótkim wprowadzeniu zaprezentowano założenia teorii agencji, opisano proble-
my agencji, a także sposoby ich ograniczania w odniesieniu do specyfiki funkcjonowania 
przedsiębiorstw rodzinnych. Referat ma charakter rozważań teoretycznych, powstałych 
w oparciu o analizę treści literatury poświęconej omawianemu zagadnieniu.

Założenia teorii agencji

Problem agencji jest jednym z  najstarszych, powszechnie znanych i  usystematyzowa-
nych sposobów interakcji jednostek społecznych. Chociaż analizowany oraz poruszany 
był już wcześniej, przyjmuje się, że to S.A. Rosa w 1973 roku zapoczątkował wykorzysty-
wanie w literaturze określenia relacja pryncypał-agent [Wojtyna 2005, s. 7].

Zdaniem Ruszkowskiego, podstawy teorii agencji widoczne były już w pracach Ro-
nalda Coase’a na temat teorii natury firm oraz kosztów transakcyjnych [Ruszkowski 2008, 
s. 119]. Jednak w naukach ekonomicznych to Jensen i Meckling są naukowcami, którzy 
publikując artykuł w 1976 roku, z jednej strony przyczynili się do rozpowszechnienia teo-
rii agencji, natomiast z drugiej – zapoczątkowali dalsze rozważania na temat wykorzy-
stywania jej w innych obszarach: zarządzaniu, ekonomii, prawie czy finansach [Galewski 
2016, s. 300]. 

Teoria agencji najczęściej definiowana jest jako relacja powstała na mocy kontrak-
tu pomiędzy pryncypałem a agentem, w której pryncypał angażuje agenta do wyko-
nywania w jego imieniu określonych czynności. W skutek zawarcia umowy, agent jest 
uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących zadań, do których został zatrudnio-
ny [Adamska, Mesjasz, Urbanek 2016, s. 27]. 

Agent jest angażowany najczęściej w sytuacji, kiedy właściciel nie podejmuje działań 
związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wynika to między innymi z powodu bra-
ku ochoty, czasu lub niedysponowania odpowiednim poziomem wiedzy czy umiejętno-
ści. Jest on wówczas postrzegany jako osoba posiadająca firmę lub dostarczająca środki 
finansowe, oczekująca odpowiedniego zwrotu z zainwestowanego kapitału. Agent po-
siadający niezbędną do zarządzania przedsiębiorstwem wiedzę i kluczowe umiejętno-
ści, ma za zadanie przede wszystkim koordynować projekty realizowane w organizacji, 
a także inicjować i wdrażać stosunki wymienne między interesariuszami (w tym m.in.: 
kredytodawcami, akcjonariuszami, klientami, pracownikami). Innymi słowy, agent ma 
zarządzać firmą w imieniu pryncypała tak, aby zapewnić określony poziom zwrotu z ka-
pitału [Urbanek 2005, s. 48].

Po podjęciu decyzji o  zaangażowaniu pełnomocnika, następuje podpisanie kon-
traktu – umowy, w której agent zobowiązuje się do wywiązywania z określonych zadań, 
natomiast pryncypał – do wypłaty wynagrodzenia za wykonywaną na jego rzecz pracę. 
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Zleceniobiorca powinien dbając o  interesy właściciela/akcjonariuszy, maksymalizo-
wać użyteczność realizowanych zadań, wykorzystując posiadane informacje [Galewski 
2016, s. 300].

Teorię agencji pierwotnie rozumiano wyłącznie jako relację pomiędzy udziałowcem 
a menedżerem. Później zaczęto wykorzystywać jej założenia również w stosunku do re-
lacji pomiędzy właścicielami przedsiębiorstwa a zewnętrznymi interesariuszami, a także 
do relacji na niższym szczeblu zarządzania – pomiędzy przedstawicielami kierownictwa 
niższego szczebla a ich pracownikami [Hatch 2002, s. 329].

Jednym z głównych założeń teorii agencji jest fakt, że wszelkie decyzje są podejmo-
wane w warunkach niepewności. Zawarty kontrakt nie zapobiega bowiem pojawieniu 
się trudności, wynikających z uchylania się agentów od wykonywania zadań czy pono-
szenia odpowiedzialności za niekorzystne działania, a także ze stosowania podstępów 
w celu maksymalizacji własnych korzyści [Wojtyna 2005, s. 7].

Nurt pozytywistyczny a nurt mocodawca-pełnomocnik 
w teorii agencji

Eisenhardt wyróżnia dwa główne nurty występujące w teorii agencji: pozytywistyczny 
oraz nurt mocodawca-pełnomocnik. Według Wojtyny oba nurty łączy założenie, że kon-
centracja na relacji między stronami kontraktu (pryncypałem i agentem), sposób rozu-
mienia informacji, a  także zachowania ludzi i organizacji, są fundamentalną jednostką 
analizy. Natomiast styl argumentowania, stopień sformalizowania oraz zmienne zależne 
odróżniają od siebie te nurty [Wojtyna 2005, s. 10].

Nurt pozytywistyczny jest skoncentrowany wokół sytuacji, w których strony relacji 
agencyjnej pozostają w  konflikcie z  uwagi na rozbieżne cele. Ważnym zagadnieniem 
jest przeniesienie uwagi zainteresowanych osób (naukowców, badaczy) na opis mecha-
nizmów, które będą minimalizować oportunistyczne działanie agentów. Cechą charak-
terystyczną tego nurtu jest mniejszy stopień formalizacji oraz zainteresowanie relacją 
między agentem a pryncypałem w dużych organizacjach i korporacjach. Chcąc przeciw-
działać problemowi agenta, wyznawcy nurtu pozytywistycznego popierają zawieranie 
kontraktów wynagradzających zleceniobiorców za uzyskane efekty ich pracy, a  także 
opracowaniu systemu, dzięki któremu mocodawca posiada informacje o  wszystkich 
działaniach jego pełnomocnika [Galewski 2016, s. 303].

Drugi nurt charakteryzuje się większym stopniem sformalizowania. Opiera się na 
dowodach matematycznych, wnioskowaniu dedukcyjnym oraz dokładnie sformułowa-
nych założeniach. Nurt koncentruje się stworzeniu odpowiednich kontraktów pomiędzy 
stronami, w zależności od pożądanych efektów, stosunku do ryzyka, posiadanych infor-
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macji i innych zmiennych. W nurcie tym przyjmuje się, że agent nie będąc w stanie zdy-
wersyfikować własnego zatrudnienia jest niechętny wobec ryzyka (posiadaną wiedzę 
i umiejętności – swój największy kapitał, lokuje w jedną firmę). Mocodawca natomiast, 
świadomy możliwości dywersyfikacji inwestycji wykazuje neutralność do ryzyka. Pro-
blem agenta w nurcie mocodawca- pełnomocnik przedstawiony jest w postaci nega-
tywnej selekcji oraz pokusy nadużycia [Wojtyna 2005, ss. 10–11].

Teoria agencji w przedsiębiorstwach rodzinnych

Firmy rodzinne stanowią charakterystyczną grupę przedsiębiorstw. To, co je wyróżnia od 
nierodzinnych, to przede wszystkim specyficzne relacje wewnątrzorganizacyjne. Zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem rodzinnym związane jest zarówno z  aspektami ekonomicz-
nymi, ale także z  zachowaniem ciągłości działania przedsiębiorstwa, sukcesją i  przede 
wszystkim utrzymaniem rodziny w  harmonii. „Członkowie rodziny mogą być jedno-
cześnie właścicielami, pracownikami (w  tym menedżerami) oraz nie być zaangażowa-
ni w działalność firmy. Właściciele mogą pochodzić z rodziny lub spoza niej, a przy tym 
mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwie lub w nim nie pracować. Pracownicy (w tym 
menedżerowie) mogą wywodzić się z rodziny lub spoza niej oraz posiadać udziały w fir-
mie lub ich nie posiadać. Wszystkie możliwe kombinacje stwarzają wewnętrznym inte-
resariuszom możliwość przyjmowania jednej z siedmiu ról, przy czym w jednej roli może 
występować jednocześnie wiele osób” [Miroński, Lipiec 2011, s. 164]. Sułkowski [2004, s. 
182], analizując fazy rozwoju firmy rodzinnej wskazuje proces, w którym w efekcie nastę-
pujących po sobie kryzysów, władza i wpływ rodziny zmieniają się. Na początku działal-
ności, większość władzy pozostaje w rękach rodziny, w miarę rozwoju przedsiębiorstwa 
obserwowane jest stopniowe dopuszczanie do firmy pracowników spoza niej. 

Teoria agencji zakłada, że agent i  pryncypał podpisując kontrakt, dążą do maksy-
malizacji korzyści. W związku z tym są oni w stanie ponosić koszty, które będą zapobie-
gać niekorzystnym sytuacjom oraz ograniczą prawdopodobieństwo niewywiązania się 
z umowy. Koszty agencji wynikają z braku możliwości przewidzenia wszystkich poten-
cjalnych zagrożeń i  zaznaczenia w  kontrakcie postanowień, które miałby im przeciw-
działać. Jensen i Meckling zdefiniowali koszty agencji, jako sumę wydatków ponoszo-
nych przez pryncypała w celu monitorowania działań agenta; wydatków ponoszonych 
przez agenta, wzbudzających zaufanie mocodawcy oraz straty rezydualnej – kosztów 
powstających w wyniku rozbieżności celów obu stron [Jensen, Meckling 1976, s. 308].

Dyer w swoich rozważaniach przyjął założenie, że firmę rodzinną można rozpatry-
wać jako sieć kontraktów pomiędzy członkami rodziny. Wykorzystał teorię agencji do in-
terpretacji różnic w działaniach przedsiębiorstw rodzinnych. Wyodrębnił cztery rodzaje 
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przedsiębiorstw rodzinnych, typologię opierając na zależności kosztów agencji i wpły-
wu rodziny na system przedsiębiorstwa.
Firma klan – tworzy niskie koszty agencji, ze względu na wspólnotę celów wszystkich 
członków organizacji. Zatrudniani są członkowie rodziny, a co za tym idzie sposób komu-
nikacji oraz możliwość rozwiązywania konfliktów na drodze pozazawodowej minimali-
zuje koszty agencyjne.
Firma matka – ojciec – charakteryzuje się pełną zgodnością co do celów firmy i rodzi-
ny. Zyski mają na celu zaspokojenie potrzeb rodziny, pomijając inwestycje w przedsię-
biorstwo.
Firma profesjonalna – ponosi wysokie koszty agencyjne związane z zatrudnianiem me-
nadżerów z zewnątrz, a co za tym idzie wzrostem kosztów kontroli. Firma taka posiada 
wysoki kapitał rodzinny, jednak nie jest nim obciążona.
Firma samolubna – charakteryzuje się rozbieżnością celów między firmą a rodziną. Two-
rzy wysokie koszty agencyjne, jest silnie obciążona potrzebami rodziny oraz występują-
cymi w niej konfliktami.

Dyer wykorzystując teorię agencji, jako jedną z teorii ładu korporacyjnego uznał, że 
wyższą wydajność generują zarządzający wywodzący się z najbliższej rodziny [Więcek
-Janka 2016, s. 7].

Problemy teorii agencji – agent nie jest osobą 
spokrewnioną z właścicielem

Przyjęto tutaj założenie, że właściciel firmy rodzinnej zatrudnia pracownika z zewnątrz, 
niebędącego członkiem rodziny, by pełnił funkcję menadżera oraz przeanalizowano 
możliwe problemy, mogące wystąpić w tego typu relacji. Jensen i Meckling w opubli-
kowanym artykule zaznaczyli, że agent nie zawsze będzie dążył do maksymalizacji uży-
teczności swoich obowiązków wynikających z  zawartej umowy. Podejmując kluczowe 
decyzje może przekładać własną korzyść nad interesy mocodawcy. Pryncypał może 
ograniczać ryzyko pojawienia się nieprawidłowości poprzez wprowadzenie do kontraktu 
odpowiednich zapisów, w tym przede wszystkim informacji na temat możliwości żąda-
nia rekompensaty od zleceniobiorcy za działanie sprzeczne z umową, bądź nieprzyno-
szące zamierzonych efektów [Jensen, Meckling 1976, s. 308].

Kolejną trudnością wydaje się być sprzeczność celów obu stron kontaktu, które dążą 
do maksymalizowania własnej użyteczności. W przedsiębiorstwach rodzinnych sytuacja 
taka może mieć miejsce, kiedy cele właściciela i menadżera są odmienne. Właściciel bę-
dzie skoncentrowany na długoterminowych celach przedsiębiorstwa takich jak sukce-
sja, dbanie o dobry wizerunek firmy, kultywowanie wartości rodzinnych przez kolejne 
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pokolenia. Agent natomiast, może koncentrować się na realizacji krótkoterminowych 
celów ekonomicznych, koncentrując się na własnych korzyściach. Ponadto, pryncypał ze 
względu na kapitałochłonność monitorowania działań agenta, a w wielu przypadkach 
także brak możliwości weryfikowania jego pracy lub brak odpowiednich do tego narzę-
dzi, nie jest w stanie reagować na efekty niezgodne z jego oczekiwaniami. Problem ten 
nasila się w chwili, gdy mocodawca zatrudnia więcej niż jednego agenta, a dodatkowo 
każdy z nich działa niezależnie od pozostałych. Kontrolowanie poszczególnych mene-
dżerów jest wówczas utrudnione, dlatego też pryncypałowi pozostaje obserwowanie 
wyniku całościowego i wynagradzanie agentów według z góry ustalonych zasad [Szwe-
dziak-Bork 2016, s. 254].

Następnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę w relacji agencyjnej, zdaniem 
Eisenhardt [1989, s. 58], jest odmienny stosunek do ryzyka obu stron umowy, a co się 
z tym wiąże również rozbieżności w preferowanych działaniach, służących realizacji po-
stawionych celów. Właściciel przedsiębiorstwa jako dawca kapitału, a zatem stroną dla 
której konsekwencje niepowodzenia są bardziej dotkliwe. Charakteryzuje się on mniej-
szą skłonnością do ryzyka niż agent, który nie posiada żadnych udziałów w organizacji 
dla której pracuje. Denis i Sarin [1999, s. 1072] wskazali również na możliwość podejmo-
wania przez agenta działań, które nie są zgodne z oczekiwaniami mocodawcy. Przykła-
dowo może on opóźniać lub oponować przed ofertą przejęcia, która w efekcie mogłaby 
pomnożyć wartość firmy. Ponadto, maksymalizując własne korzyści może wypłacać zbyt 
wysokie wynagrodzenia.

Jak już było wspominane, w teorii agencji decyzje podejmowane są w warunkach 
niepewności, wynikających z  dysponowania przez strony umowy odmiennych pozio-
mem informacji. Ta kluczowa rozbieżność pomiędzy pryncypałem a agentem, nazywa-
na jest asymetrią informacji (information asymmetry). Występuje, kiedy jedna ze stron 
posiada bardziej dokładne, bądź lepsze dane od strony przeciwnej [Szwedziak-Bork 
2016, s. 254].

Zdaniem Ruszkowskiego [2008, ss. 124-125] w relacji agencyjnej to menedżerowie 
mają przewagę informacyjną nad właścicielami. Agent podczas realizowania obowiąz-
ków wie, dlaczego postępuje w określony sposób oraz jakie działania, metody czy tech-
niki wykorzysta w danym momencie. Dodatkowo, jest on świadomy poziomu własnej 
wiedzy i posiadanych umiejętności. W wielu przypadkach to właśnie ona była kluczowa 
do podjęcia przez pryncypała decyzji o zatrudnieniu kandydata, aby ten dążył do jak 
najlepszego realizowania jego zamierzeń. W sytuacji kiedy to pełnomocnik ma przewa-
gę informacyjną, mocodawca odczuwając deficyt informacyjny może mieć trudności 
w monitorowaniu działań agenta. Ponadto, zleceniobiorca będąc świadomy występu-
jącej asymetrii, może podejmować decyzje maksymalizujące wyłącznie jego korzyści, 
które prowadzą jednocześnie do osiągnięcia celów niezgodnych z oczekiwaniami pryn-
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cypała i działają na jego szkodę. Dodatkowo, w przedsiębiorstwach rodzinnych może za-
istnieć sytuacja odwrotna. Kiedy właściciel przedsiębiorstwa posiada większą wiedzę od 
zatrudnianego agenta lub też, kiedy agent nie myśli w kategoriach długoterminowych, 
ponieważ nie został odpowiednio do pracy przygotowany. Może nie mieć świadomości, 
jaka jest specyfika pracy w firmie rodzinnej, w związku z tym, wykorzystuje dostępną 
wiedzę i na jej podstawie podejmuje decyzje dotyczące przedsiębiorstwa. Wyróżniamy 
dwa rodzaje asymetrii informacji:

 · przed podpisaniem kontraktu z agentem (ex ante) – wówczas pryncypał nie ma in-
formacji na temat możliwości, doświadczenia i wiedzy eksperckiej przyszłego pełno-
mocnika;
 · po podpisaniu kontraktu i podczas realizacji zawartych w nim celów (ex post) – me-

nedżer posiada przewagę nad mocodawcą, będącą efektem posiadanej przez niego 
specjalistycznej wiedzy, pominięciem wybranych faktów czy podejmowanych decyzji.

Bezpośrednio związana z asymetrią informacyjną jest pokusa nadużycia (moral ha-
zard) oraz negatywna selekcja (adverse selection) – dwa kluczowe problemy analizowane 
w teorii agencji. Pierwszy z nich – pokusa nadużycia, występuje po podpisaniu umowy 
między stronami. Menedżer wykorzystując zajmowane stanowisko, korzysta z zasobów 
pryncypała do realizacji własnych celów, które są sprzeczne z  ustaleniami zawartymi 
w kontrakcie [Urbanek 2005, s. 54]. Mając na uwadze brak wypracowanych właściwych 
metod sprawowania kontroli w  wielu firmach, a  także duże rozproszenie właścicieli – 
szczególnie w  korporacjach, agenci napotykają pokusę podejmowania nieetycznych 
działań (w tym np. wypłaty wyższych wynagrodzeń czy poprawy wyników organizacji), 
które nie tylko są niezgodne z oczekiwaniami mocodawcy, ale również działają na jego 
niekorzyść oraz mogą prowadzić do hamowania rozwoju przedsiębiorstwa w kolejnych 
latach. Z  drugiej strony –jeżeli pełnomocnik będzie wykonywał wyłącznie obowiązki 
wynikające z zawartego kontraktu, wówczas jest on idealnym agentem (perfect agent), 
który działa w imieniu i na rzecz mocodawcy. Pryncypałowie chcąc ograniczyć wystę-
powanie omawianego problemu, rozwijają mechanizmy monitorujące działanie mene-
dżerów oraz wynagradzające ich za prawidłowe wykonywania zadań [Szwedziak-Bork 
2016, s. 256].

Natomiast negatywna selekcja występuje, gdy agent wprowadza w błąd mocodaw-
cę na temat specjalistycznej wiedzy, posiadanych umiejętności czy przyjętego sposobu 
postępowania. Podczas procesu rekrutacji lub w trakcie świadczenia pracy, pryncypał 
nie mógł w  pełni zweryfikować przekazywanych przez menedżera informacji [Eisen-
hardt 1989, s. 61]. Posiadając przewagę informacyjną nad właścicielem, agent celowo 
może zataić wykorzystane metody lub podjęte działania, które pomogły mu zrealizo-
wać powierzone obowiązki (hidden action). Dodatkowo, może on również nie ujawnić 
mocodawcy posiadanych informacji (hidden information). Pryncypała w  takiej sytuacji 
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charakteryzuje ukryta wiedza (hidden knowledge) [Arrow 1984, ss. 3-5]. Opisane postę-
powanie agenta jest kosztowne dla właścicieli/akcjonariuszy. Gdy menedżer ma świado-
mość braku nadzoru oraz występuje duża rozbieżność oczekiwań pomiędzy stronami 
kontraktu, prawdopodobieństwo pojawienia się danej sytuacji wzrasta. Pryncypał może 
ustanowić narzędzia monitorowania, jednakże zabieg ten skutkuje ponoszeniem kolej-
nych kosztów. 

Problemy teorii agencji – agent jest osobą spokrewnioną 
z właścicielem

Jak już wspomniano wcześniej, jakość kooperacji pomiędzy agentem a  pryncypałem 
uzależniona jest od wielu czynników. Jak potwierdzają badania literaturowe, właściciele 
firm rodzinnych mają obawy przed zatrudnianiem zewnętrznych menadżerów. Obiekcje 
te są związane zarówno z możliwością wystąpienia braku zrozumienia dla indywidual-
nego sposobu zarządzania firma rodzinną, szacunku dla jej ideologii, wartości i bliskich 
relacji pomiędzy współpracownikami. Podyktowane powyższymi argumentami staje 
się zatrudnienie na stanowisku menadżerskim członka rodziny. Teoria agencji skupia się 
przede wszystkim na relacjach ekonomicznych pomiędzy agentem a pryncypałem. Ist-
nieją odmienne poglądy badaczy na temat zastosowania teorii agencji w przedsiębior-
stwach rodzinnych. Pryncypał i agent to często ta sama osoba, lub członkowie tej samej 
rodziny, a co za tym idzie przyjmuje się założenie, że wszyscy będą działać w najlepiej 
pojętym interesie przedsiębiorstwa, co znacznie ograniczy lub nawet całkowicie wyeli-
minuje koszty agencyjne [Miroński, Lipiec 2011, s. 164]. 

Członkowie rodziny zazwyczaj zachowują się wobec siebie w sposób altruistyczny, 
co może z jednej strony zmniejszyć koszty agencyjne, z drugiej może prowadzić do kosz-
tów agencyjnych związanych z próżniactwem społecznym. Dodatkowym aspektem, na 
który warto zwrócić uwagę jest fakt, iż funkcjonowanie jednocześnie w firmie i  rodzi-
nie, może doprowadzić do konfliktów. Nieporozumienia wynikające z zarządzania firmą, 
przenoszą się bezpośrednio na funkcjonowanie rodziny i na odwrót. Koszty agencyjne 
mogą wzrosnąć, kiedy spokrewniony agent podejmuje działania sprzeczne z interesa-
mi właściciela. Konieczne jest wówczas ponoszenie wydatków, zabezpieczających jego 
interesy. Jednak, jak zauważają Miroński i Lipiec [2011, s. 164), nie powinno mówić się 
o  kosztach agencyjnych, jeżeli właściciel dba o  swoje interesy wynikające z  chęci za-
bezpieczenia standardu życiowego członkom swojej rodziny kosztem wyników finan-
sowych firmy. 

Altruizm rodzicielski może jednak spowodować koszty agencyjne w sytuacji, kiedy 
właściciel zatrudnia członka swojej rodziny, którego kwalifikacje oraz umiejętności nie 
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są wystarczające aby pełnić tę funkcję, bądź prowadzone przez niego działania szkodzą 
przedsiębiorstwu. Koszty wdrożenia monitorowania pracy członka rodziny oraz kosz-
ty wynikające z  naprawy popełnionych błędów zwiększają koszty agencyjne całego 
przedsiębiorstwa. Jednocześnie, uchybienia w wykonywanej pracy mogą nie pociągać 
za sobą jednoznacznych decyzji, jakby było to zapewne w przypadku pracownika spo-
za rodziny. Takie działanie może nieść za sobą konsekwencje w postaci zarówno strat 
materialnych, ale także wzrost poczucia niesprawiedliwości, a nawet osłabienie kultury 
organizacyjnej [Majda, Socha 2015, s. 3]. 

Konsekwencje wynikające z  nepotyzmu prowadzą do trudności w  zwalnianiu 
nieefektywnych pracowników, co jest jednoznaczne ze wzrostem kosztów agencyjnych. 
Dodatkowo „firmy rodzinne oferują pracownikom mniej możliwości awansu. Brakuje 
w nich często opcji własnościowych (opcje na akcje, udziały). Mniejsza liczba potencjal-
nych kandydatów do pracy w firmach rodzinnych powoduje mniejszą konkurencję na 
rynku pracy, a w efekcie przyciąganie gorszych kandydatów. Słabości zewnętrznego ryn-
ku pracy zwiększają potrzebę monitoringu w firmach rodzinnych, a słabości wewnętrz-
nego rynku pracy podnoszą koszty monitoringu. W sumie koszty agencyjne w firmach 
rodzinnych są spotęgowane (w porównaniu do firm nierodzinnych) przez samokontrolę 
i altruizm, prowadzący do pewności zatrudnienia członków rodziny oraz nadmiernych 
przywilejów.” [Miroński, Lipiec 2011, s. 170]. 

Podsumowanie

Analizując specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych można zaobserwować 
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów w relacji agent-pryncypał. Wynikają one 
przede wszystkim z  rozbieżności w  postrzeganiu długoterminowych celów przedsię-
biorstwa. Mają także związek z wizją właściciela, chęcią utrzymania przedsiębiorstwa jak 
najdłużej na rynku, dążeniem do sukcesji, kultywowaniem wartości, zabezpieczeniem 
ekonomicznym rodziny oraz utrzymaniem rodziny w harmonii, co nie zawsze musi być 
spójne dla obu stron kontraktu. Prawdopodobieństwo wspólnych celów wzrasta, kiedy 
zatrudniany jest członek rodziny. Nie musi to jednak stanowić reguły. 

Występowanie problemów w relacji agencyjnej można ograniczyć poprzez formu-
łowanie i wprowadzanie instrumentów nadzorujących działania agentów. Poniesienie 
dodatkowych nakładów na system monitoringu (w tym m. in. na: zaawansowane pro-
cedury sprawozdawczości, dodatkowe szczeble zarządzania, kodeksy etyczne, budżeto-
wanie, rady nadzorcze) mogą przyczynić się do ujawienia oportunistycznych zachowań 
menedżerów. 
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W niniejszym opracowaniu dokonano próby zidentyfikowania najistotniejszych pro-
blemów w relacji agencyjnej, które mogą wystąpić w firmach rodzinnych. Chociaż ar-
tykuł nie wyczerpuje opisywanej problematyki, to każdorazowa próba podjęcia tegoż 
tematu umożliwia jego lepsze poznanie. Chcąc pogłębić zaprezentowane w publikacji 
rozważania, opracować nowe lub udoskonalić istniejące narzędzia ograniczające nega-
tywne skutki problemów teorii agencji, a także zweryfikować rozważania teoretyczne 
z praktyką gospodarczą, zaleca się przeprowadzenie badań empirycznych. Warto do-
trzeć do obu stron kontraktu, aby rozpoznać ich wzajemne oczekiwania względem dal-
szej współpracy. Zawarta między nimi umowa, oprócz sposobu działania czy zakresów 
odpowiedzialności za powierzone zadania, powinna określać środki motywujące me-
nedżera do jak najlepszego wypełniania założeń kontraktu, służące zaspokajaniu jego 
własnych aspiracji i potrzeb [Galewski 2016, s. 301]. Zaprojektowane nagrody powinny 
być zbieżne z efektami pracy zleceniobiorcy, które przełożyłyby się na zbieżność celów 
pryncypała i agenta [Wojtyna 2005, s. 8].
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Wstęp

Głównym celem artykułu jest wskazanie elementów, które wpływają na tworzenie wize-
runku marki oraz omówienie ich na przykładzie polskich firm rodzinnych branży meblar-
skiej. W artykule przedstawiono wyniki różnych badań, w których analizowano czynniki 
wpływające na wizerunek marki w branży meblarskiej, znaczenie działań zmierzających 
do budowania wizerunku marki oraz ich istotność w  procesie kształtowania przewagi 
konkurencyjnej. 

Główna teza niniejszego artykułu głosi, że kreowanie wizerunku marki przyczynia się 
do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na niematerialnych zasobach. 
Artykuł ma charakter analizy materiałów wtórnych – artykułów naukowych dotyczących 
tematyki budowania wizerunku marki ze szczególnym uwzględnieniem badań dla bran-
ży meblarskiej.

Charakterystyka polskiej branży meblarskiej

Polski przemysł meblarski na przestrzeni ostatnich 20 lat odniósł ogromny sukces na ryn-
ku międzynarodowym. Polska jest obecnie liderem eksportu mebli na świecie, ustępu-
jąc miejsca jedynie Chinom, Niemcom i Włochom [Polska mebluje świat… 2018]. Branża 
meblarska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiego przemy-
słu. Charakterystyczny dla rodzimej branży jest duży udział kapitału krajowego. Ponadto 
znaczna większość przedsiębiorstw to firmy o polskiej strukturze własnościowej. Stanowi 
to wyróżnik tej branży na tle innych sektorów polskiego przemysłu, w których kluczową 
pozycję zajmują inwestorzy zagraniczni.

Wiele przedsiębiorstw szczyci się swoim rodzinnym charakterem, z dumą umiesz-
czając w  nazwie nazwisko założyciela. W  wielu przypadkach firmy są zarządzane 
przez całe rodziny, a ich prowadzenie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Firmy te traktują swój rodzinny charakter jako element wpływający na budowanie 
wizerunku marki.

Polska branża meblarska liczy aktualnie niemal 26 tys. zarejestrowanych podmiotów, 
z czego ponad 22 tys. stanowią firmy mikro. W tej branży można też wyróżnić prawie 
1500 firm małych, około 330 średnich podmiotów gospodarczych i 89 firm dużych. 
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Kreowanie wizerunku marki i jego znaczenie w rozwoju 
działalności

Przedsiębiorstwa chcące odnieść sukces na rynku skupiają się na obszarach pozwalają-
cych na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, która w długim okresie umożliwi zwięk-
szenie wartości organizacji. Według P. Druckera celem funkcjonowania przedsiębiorstwa 
powinna być koncentracja na budowaniu wartości rynkowej rozumianej jako suma war-
tości materialnych i niematerialnych. Przy czym wartości materialne to posiadany mają-
tek, a wartości niematerialne to nadwyżka wartości rynkowej składników przedsiębior-
stwa [za: Grudzewski, Hejduk 1999, s. 200].

W dzisiejszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości budowanie przewagi kon-
kurencyjnej oraz wartości przedsiębiorstwa w oparciu o materialne czynniki sukcesu jest 
coraz częściej działaniem niewystarczającym. Podmioty działające w tej samej branży 
mają dostęp do tych samych surowców i innych zasobów, w związku z czym są w stanie 
bardzo szybko naśladować działania i wdrażać sprzedaż zbliżonych do siebie produk-
tów. W związku z tym należy poszukiwać nowych źródeł budowania przewagi konku-
rencyjnej. Coraz częściej miernikiem przewagi konkurencyjnej staje się umiejętność za-
rządzania niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa. Jednym z  takich zasobów jest 
prowadzona działalność marketingowa, która koncentruje się na budowaniu wartości 
przedsiębiorstwa poprzez tworzenie niematerialnych zasobów przy wykorzystaniu in-
strumentów marketingu 4C uwzględniających wartość dla klienta, koszt, wygodę naby-
cia i komunikację [Witczak 2013, s. 3].

Działania marketingowe podejmowane przez przedsiębiorstwa powinny skupiać się 
na tworzeniu i dostarczaniu wartości kluczowych dla klientów. Wymaga to poszukiwa-
nia sposobów poprawiania wartości oferty dla klienta, co w konsekwencji przyczynia się 
do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

J. Kall uważa, że wizerunek marki jest tworzony jako synteza wszystkich sygnałów 
emitowanych przez markę, takich jak: nazwa marki, znaki graficzne, produkty, rekla-
ma, sponsoring itp. Dalej jest on rezultatem dekodowania, a więc wydobywania przez 
konsumenta znaczenia tych sygnałów, co oznacza, że wizerunek marki opisuje sposób, 
w  jaki określeni odbiorcy wyobrażają sobie markę [Kall 2001, s. 25]. Według Centrum 
Badań Marketingowych TEST (CBM TEST) wizerunek marki to zestaw atrybutów przy-
pisywanych marce [Tarczydło 2012, s. 122]. Ich zestawienie tworzy w świadomości kon-
sumentów pewne abstrakcyjne pojęcie charakteryzujące markę i  odróżniające ją od 
innych marek. Zgodnie z opinią CBM TEST powszechnie znane atrybuty składające się 
na wizerunek marki to: rozpoznawalność (marka znana respondentowi, respondent po-
trafi przypisać atrybuty do danej marki), powszechność (przekonanie o  powszechnej 
znajomości marki w danej grupie), odrębność (marka posiada cechy odróżniające ją od 
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innych marek danej kategorii), adekwatność (respondent postrzega markę jako „markę 
dla mnie”), jakość (marka gwarantuje stałą wysoką jakość) oraz cena (postrzegana przez 
respondenta wysokość ceny usług/produktów oferowanych przez markę). Marka stano-
wi wartość dodaną produktu dobrej jakości. Przypisuje się jej określone wartości i emo-
cje, które mają ogromny wpływ na proces zakupowy i dzięki którym można zwiększać 
sprzedaż, a także podnosić cenę oferowanego produktu.

Mówiąc o marce, należy mieć na uwadze nie tylko produkt, jego rozpoznawalność 
i  niepowtarzalne wzornictwo. Marka jest czymś znacznie więcej – zbiorem pewnych 
wartości, które są z nią identyfikowane. Marka to nie tylko kreowanie produktu o wyma-
ganej przez klienta jakości, ale również kreowanie pewnego stylu życia, filozofii. Bardzo 
dobrym przykładem konsekwentnego budowania wizerunku marki odwołującego się 
do określonego stylu życia jest skandynawska IKEA. Promowane przez nią wartości i filo-
zofię życia można zamknąć w stwierdzeniu: „mam dobry gust, wybieram rzeczy dobrze 
zaprojektowane i funkcjonalne, a przy tym jestem oszczędny”. 

Polscy producenci mebli nadal traktują kreowanie wizerunku marki jako zadanie 
wymagające wysokich nakładów i nie dające pewnych efektów. Duże przedsiębiorstwa 
są bardziej świadome wpływu marki na sukces podejmowanych działań. Rozumieją, że 
długofalowe i kosztowne działania przełożą się w przyszłości na rynkowy sukces i do-
prowadzą do osiągnięcia pozycji, którą trudno będzie przezwyciężyć konkurencji.

Wizerunek marki przedsiębiorstwa w budowaniu trwałej 
przewagi konkurencyjnej

Wizerunek przedsiębiorstwa i  marka są niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa. 
Stanowią efekt prowadzonej działalności marketingowej zorientowanej na budowanie 
względnie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Wizerunek przedsiębiorstwa to całościowy obraz – wyobrażenie, zbiór przekonań 
o organizacji, wykreowany w świadomości podmiotów podejmujących działania w oto-
czeniu. Jest on rezultatem wyznawanych wartości członków organizacji komuniko-
wanych otoczeniu w  postaci celowo zaprojektowanych i  przekazywanych informacji 
[Alvesson 1990, s. 376]

Marka to nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub ich kombinacja mająca na celu iden-
tyfikację produktów lub usług przedsiębiorstwa (definicja American Marketing Associa-
tion) [za: Mruk 2002, s. 13]. Wizerunek marki określany jest jako układ obrazów i myśli 
istniejących w ludzkiej świadomości, wyrażających informacje dotyczące marki oraz za-
sadnicze nastawienie do niej [Budzyński 2002, s. 19; Kotler i Barich 1991].
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Rola wizerunku przedsiębiorstwa i marki we współczesnej gospodarce rynkowej dy-
namicznie wzrasta zarówno na rynku klienta indywidualnego (B2C), jak i instytucjonal-
nego (B2B) [Kotler i Pfoertsch 2006]. 

W literaturze nie ma jednego obowiązującego modelu, który definiowałby czynniki 
wpływające na wizerunek marki meblarskiej. Na potrzeby artykułu wykorzystany został 
model zaproponowany przez Syam Nair i  współpracowników, stworzony na podsta-
wie badań ankietowych przeprowadzonych wśród nabywców mebli [Syam Nair 2008]. 
W modelu tym za kluczowe elementy wizerunku marki badani uznali: wizerunek (logo, 
kolorystyka, hasła reklamowe i promocyjne), cenę, estetykę, obsługę w miejscu sprze-
daży, serwis, rodzaj i różnorodność materiałów promocyjnych, ergonomię i wzornictwo. 

Polskie firmy z branży meblarskiej są skupione na podnoszeniu wolumenu sprzeda-
ży i  dążeniu do maksymalizacji produkcji, natomiast niewystarczającą wagę przywią-
zują do promocji i reklamy swoich produktów, przez co cena uzyskiwana za produkty 
jest bardzo niska. Warto zastanowić się, co można zaoferować nabywcom, aby mogli 
się utożsamić z nabywanym produktem. Funkcjonalność produktu jest rzeczą niezwykle 
ważną, jednak nie można ograniczyć się wyłącznie do niej. Po osiągnięciu zadowalające-
go poziomu jakości producent powinien skoncentrować swoją uwagę na tym, co jeszcze 
może zaoferować swoim nabywcom, aby chcieli się identyfikować z jego produktem.

Jak już zauważono, polscy producenci mebli przywiązują niewielką wagę do tworze-
nia marki i dbania o jej wizerunek. Oczywiście budowanie marki to proces długofalowy, 
jednak skutecznie prowadzone działania w tym zakresie mogą przynieść ogromne ko-
rzyści w przyszłości. 

Większość polskich producentów wytwarza meble, które są następnie eksporto-
wane na rynki światowe do dużych sieci dystrybucyjnych. Zagraniczny klient nie ma 
świadomości w jakim kraju, ani tym bardziej przez jaką firmę, zostały wyprodukowane 
nabywane przez niego meble. Również na polskim rynku rozpoznawalność producen-
tów mebli wśród polskich konsumentów jest niewielka. Tylko nieliczne polskie firmy 
meblarskie, takie jak Vox, Kler, Black Red White, mają własną filozofię, styl działania i kon-
sekwentnie budują rozpoznawalną markę. Firmy te różnią się między sobą realizowaną 
strategią, stylem, łączy je natomiast spójny przekaz kierowany do swojego segmentu 
odbiorców. Kluczem do budowania trwałej i  rozpoznawalnej marki jest konsekwencja 
w działaniu i wspomniany spójny przekaz. Takie elementy marki jak logo czy styl pro-
duktów to tylko pochodne wartości i filozofii.

Polscy wytwórcy mebli poświęcają dużo energii na podnoszenie jakości produkowa-
nych wyrobów i dbanie o efektywny proces produkcyjny. Zaniedbują jednak marketing 
i promocję swoich produktów, co sprawia, że klienci nie są świadomi marki kupowanych 
produktów, a producenci nie mają możliwości uzyskiwania wyższego zysku ze sprzeda-
wanych modeli. Wyjątek na tym tle stanowi firma rodzinna KLER założona w 1973 roku 
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przez Piotra Klera. Firma konsekwentnie buduje markę mebli luksusowych. Koncentruje 
się na kreowaniu wizerunku producenta mebli najwyższej jakości, których wyróżnikiem 
jest niebanalne wzornictwo i wykorzystanie częściowo ręcznie wykonywanych produk-
tów. Firma wykorzystuje reklamę wizerunkową, ponadto jako jedna z niewielu na pol-
skim rynku zdecydowała się na sprzedaż kolekcji we własnych salonach znajdujących 
się w  największych miastach Polski i  na świecie. Dzięki temu ma ogromny wpływ na 
stworzenie miejsca sprzedaży zgodnego z kreowanym wizerunkiem (w taki sposób fir-
ma działa też na rynkach światowych). Pozwoliło jej to na osiągnięcie dużej rozpozna-
walności marki i utożsamienie jej produktów z wysoką jakością. W konsekwencji firma 
może oferować w sprzedaży produkty w wyższej cenie.

Wizerunek marki w branży meblarskiej

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Syam Nair i in. [Syam Nair i in. 2008] (ich 
celem było określenie, jakie działania firm produkujących meble mają największy wpływ 
na rozpoznawalność marki), według zdecydowanej większości badanych respondentów 
(88%) wizerunek/wartość marki stanowi istotny czynnik decydujący o  zakupie mebli. 
62% badanych uznaje czynnik określany jako estetyka za istotny, natomiast 38% przy-
pisuje mu niewielkie znaczenie. Cena jest jednym z najważniejszych czynników wyboru 
mebli. 62% badanych uważa, że ma ona ogromne znaczenie, a 38% nadaje jej znacze-
nie umiarkowane. Z przeprowadzonych badań wynika, że zespół sprzedażowy (obsługa 
klientów w  miejscu zakupu) ma drugorzędne znaczenie dla decyzji o  wyborze mebli. 
Jedynie 36% badanych uznaje, że ten czynnik ma niewielki wpływ na podjęcie decyzji 
o zakupie.

Ogromną rolę w budowaniu wizerunku marki postrzeganej przez klientów odgry-
wają kampanie promocyjne i reklamy. Według 48% badanych czynniki te mają wpływ 
na dokonywanie decyzji zakupowej i wybór konkretnej marki produktów meblarskich. 
Wpływają również na rozpoznawalność nabywanego produktu i pozwalają na uświado-
mienie konsumentowi wartości, jakimi kieruje się dana firma.

Duże znaczenie dla kupujących mają też wzornictwo, ergonomia i wygoda kupowa-
nych mebli. Dla 75% respondentów styl i design mebli są kluczowymi czynnikami przy 
dokonywaniu decyzji zakupowej. Inny ważny czynnik stanowią dla badanych oferowane 
usługi (63% uznaje ten czynnik za istotny). Dla klientów dokonujących zakupu mebli nie 
jest istotna różnorodność oferowanych produktów. Według większości badanych (66%) 
czynnik ten ma niewielkie znaczenie w  przypadku dokonywania wyboru konkretnej 
marki mebli.
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Podsumowując, najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze danej marki 
mebli są: marka, cena, wzornictwo i  ergonomia, sposób promocji i  serwis. Natomiast 
drugorzędne znaczenie mają zaangażowanie zespołu sprzedażowego, estetyka i liczba 
dostępnych modeli.

Celem innego badania [Tammy and Brandon 2015], przeprowadzonego na grupie 
986 ankietowanych, było określenie, które czynniki w największym stopniu wpływają 
na dokonanie decyzji zakupowej przy wyborze mebli i innych elementów wyposażenia 
domu i mieszkania. W badaniu stwierdzono, że większość kupujących uznaje cenę i mar-
kę za najważniejsze czynniki decydujące o zakupie mebli. Za dużo mniej istotne uznane 
zostały z kolei jakość i wartość. Zdaniem dużej części badanych kupowanie mebli zna-
nych marek jest kluczowe przy wyborze wyposażenia domu. Ankietowani za prawdziwe 
uznali stwierdzenie, że „znana marka świadczy o wysokiej jakości mebli”, co oznacza, że 
łączą rozpoznawalność nazwy, logo i producenta z wysoką jakością oferowanych przez 
niego produktów. Z  badania wynika również, że klienci są lojalni wobec produktów, 
które znają i kupują. W ankiecie ponad 70% badanych za prawdziwe uznało następują-
ce stwierdzenie: „staram się trzymać pewnych marek i sklepów” i „kiedy znajdę markę, 
którą lubię, trzymam się jej” [Tammy and Brandon 2015]. Można więc wnioskować, że 
zwiększenie rozpoznawalności produktów i jej producenta przekłada się na wzrost wo-
lumenu sprzedaży.

W przeprowadzonym przez siebie badaniu Tammy i Brandon [2015, s. 100] zapyta-
li respondentów o formy promocji, które są ich zdaniem najskuteczniejsze. Największa 
liczba badanych wskazała na wystawy, ekspozycje i reklamę w miejscu sprzedaży (np. 
sklep), polecenie przez rodzinę lub przyjaciół, własne katalogi, jak również reklamę 
w programach telewizyjnych poświęconych wyposażeniu domu i ogrodu. Najmniej sku-
teczne, zdaniem respondentów, były: promocja w formie porady ekspertów, ekspozycja 
w postaci pokazowej przestrzeni mieszkalnej, reklama telewizyjna i w prasie.

Z  przytoczonych badań wynika, że świadome budowanie wizerunku marki dzięki 
promocji i reklamie, których celem jest przybliżenie odbiorcom wartości przyświecają-
cych firmie oraz jej filozofii, ma duży wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. W obu 
przytoczonych badaniach respondenci wskazali, że są o wiele bardziej chętni do zakupu 
produktów meblarskich od firm (lub marek), o których słyszeli i które znają. Warto pod-
kreślić, że to nie jakość produktów ma dla kupujących kluczowe znaczenie, a rozpozna-
walność firmy, która wytworzyła dany produkt, oraz opinia klienta na jej temat. Czynniki 
te są pochodną kampanii wizerunkowych i  promocyjnych, podczas których nabywca 
może zetknąć się z nazwą firmy (lub marki produktów) i poznać jej wartości czy przesła-
nie. W ten sposób klienci rozpoznają produkty danej firmy w miejscu sprzedaży i mają 
większe zaufanie do niej, kiedy nabywają określone produkty. 
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Podsumowanie

Wizerunek marki jest ważnym elementem wpływającym na rozpoznawalność firmy i jej 
asortymentu. Firmy, które decydują się na świadome budowanie swojego wizerunku 
i konsekwentnie realizują przyjętą strategię, mogą oczekiwać większej sprzedaży, kiedy 
oferują produkty w wyższej cenie. Jednocześnie należy zauważyć, że w polskiej litera-
turze brakuje badań, które określałyby czynniki w największym stopniu wpływające na 
budowanie wizerunku marki, najistotniejsze dla konsumentów. Brakuje również badań, 
które podejmowałyby próbę określenia, w jakim stopniu konsekwentna strategia budo-
wania wizerunku marki wpływa na wzrost zaufania klientów i jak przekłada się na uzyski-
wany poziom sprzedaży i efekty finansowe. 
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Estudio comparativo a través del diagnóstico  
administrativo en micro empresas familiares del giro 
industrial

Comparative Study through Administrative Diagnosis in Micro 
Family Businesses of the Industrial Sector

Abstract: In this study, an administrative diagnosis was made of three family microenter-

prises belonging to the industrial sector, with the objective of identifying their areas of 

opportunity to propose improvement proposals that would allow them to position them-

selves in the market and have greater permanence in it. The study carried out is descriptive 

and exploratory; instruments designed by different authors were applied to diagnose each 

phase of the administrative process in each of the organizations under study, which are 

three family microenterprises located in Ciudad Obregón, Sonora, belonging to the indu-

strial sector: the first of them is dedicated to the manufacture of hot-dog carts; the second 

to the elaboration of diverse types of bread and the third to the elaboration of products for 

the fishing. The procedure applied is that proposed by Franklin [2007], obtaining as main 

findings the lack of formally established plans, as well as the lack of an adequate organi-

zational structure for its proper functioning, in addition to little motivation for employees, 

among others. The proposals made are the formalization of its philosophical platform, in 

addition to formalizing its functions and having an incentive plan for its employees, which 

will allow its permanence in the market.
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Introducción

Es común que se considere que el término “empresa familiar” haga referencia a negocios 
únicamente locales, sin embargo, existen grandes compañías reconocidas a nivel mun-
dial que entran en esta categoría. 

En un estudio realizado por el Centro para la Empresa Familiar de la Universidad de 
St. Gallen, Suiza, se presenta un listado de las 500 empresas más grandes del mundo se-
gún sus ingresos, conocido como Índice Global de la Empresa Familiar, donde, además, 
en dicho informe se afirma que este tipo de empresas constituyen entre 80 y 90% de las 
empresas en todo el mundo, por lo tanto se les considera un importante motor del PIB 
y del crecimiento del empleo [Peterson 2015].

En el mismo estudio, Englisch [2015] afirma que las empresas familiares que aparecen 
en esta lista han logrado el éxito que tienen y al mismo tiempo han mantenido el control 
familiar debido a su transición generacional y han sido capaces de superar los problemas 
familiares y de negocios.

Por otra parte, Solís y Angelelli [2002], citados por Díaz [2012] afirman que en la ac-
tualidad, en América Latina, las  micro y pequeñas empresas son la principal fuente pro-
ductiva y generadora de empleo, lo cual apoya en la reducción de la pobreza y estabili-
dad social, aportando también al crecimiento económico, competitividad e innovación, 
además agrega que en México, el 95,6% de las empresas son micro, pequeñas y media-
nas empresas (MiPyMEs), las cuales según Ampudia [2008] citado por el autor, generan 
el 15% del  Producto Interno Bruto (PIB). Díaz [2012] también asegura que las microem-
presas tienen un papel importante en la generación de empleo y contribuyen a evitar 
que aumente la pobreza. 

Relacionado a lo anterior, Meza [2017] hace referencia a la investigación realizada por 
el Centro de Investigación de Empresas Familiares (CIEF) de la Universidad de las Améri-
cas de Puebla (UDLAP) donde se asevera que la mayor parte de las empresas familiares 
en México son microempresas (57%), continuando con el 29% que son pequeñas, el 11% 
medianas, y solo el 3% son grandes, y concluye que hay una relación directa entre el 
tamaño de la empresa y la antigüedad, siendo las de mayor tamaño las que perduran al 
paso del tiempo. Por lo tanto, debido a que en México la gran mayoría de las empresas 
son MiPyMEs y familiares, tienen una menor esperanza de vida, por lo que se debe pro-
porcionar soluciones a la gran cantidad de problemas que tienen, jerarquizando prime-
ro aquellos que pueden ser realmente atendidos y resueltos. Así mismo, aconseja dejar 
de generalizar y empezar a ser mucho más precisos con las problemáticas que cada una 
de estas empresas presenta. 

A pesar de todo lo anterior, las microempresas son las menos apoyadas y según Díaz 
[2012], el apoyo que se les otorga no está bien focalizado, de ahí es que surge el interés 
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de proporcionar ayuda y asesoría a este tipo de empresas pertenecientes localizadas en 
la localidad, con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad que puedan tener 
a través de un diagnóstico administrativo, y de esta manera pode plantear propuestas 
de mejora que les permita posicionarse en el mercado y tener mayor permanencia en 
el mismo.

Fundamentación Teórica

Microempresa. Para Martínez [1995], citado por Tunal [2003], las microempresas son 
talleres unipersonales y familiares de bajo nivel de organización y capacidad económica, 
que presentan las siguientes características: a) bajo nivel tecnológico, b) poco financia-
miento, c) poca o nula exportación, d) bajo nivel de mano de obra calificada y, e) bajos 
niveles de ventas. El autor afirma que debido a estas características, este tipo de organi-
zaciones son más propensas a tener una corta permanencia en el mercado debido a la 
afectación que puedan originar los cambios económicos en el entorno. 

Por otra parte, Díaz [2012] realiza una investigación donde reúne factores, indica-
dores e información que autores como Hernández [2007], Mungaray [2002] y Skertchly 
[2002] quienes han clasificado a la microempresa en: 

a) microempresa de subsistencia, que son pequeños negocios donde solo se encu-
entra un empleado que es el propietario, por  lo que se considera que este tipo de 
microempresa no genera empleo adicional pagado, tiene bajas ventas, lo que genera 
también bajas utilidades y capital de reinversión; tiene escasa o nula maquinaria o ac-
tivo fijo al igual que posibilidades de desarrollo y de subsistencia si el empresario no 
tiene visión emprendedora. 
b)  microempresa en  consolidación, tiene de uno a tres empleados y es aquella que 
era considerada de subsistencia, pero al acumular conocimientos se considera em-
presa competitiva, tiene capacidad limitada de generación de recursos, los cuales 
por lo general se reinvierten. Cuenta con bajas posibilidades de acceso a la tecnolo-
gía, personal capacitado y servicios financieros; tiende a incorporarse a una cadena 
productiva y su estructura administrativa se basa en mano de obra familiar; además, 
a  pesar de que la mayoría tenga registro fiscal, solo  algunas cuentan son un libro 
contable [Skertchly 2002].
c) microempresa competitiva, la principal diferencia entre este tipo de microempresa, 
la de subsistencia y la que tiene capacidad de crecimiento, es la visión empresarial, per-
sonal preparado, fondos disponibles, conocimientos técnicos, adquiridos en el trabajo 
previo, espíritu emprendedor y redes empresariales.

Estudio comparativo a través del diagnóstico administrativo en micro empresas familiares del giro industrial



162

Rivero, Ávila y Quintana [2001] citados por Polanco, Pereyra y Madero [2013] definen 
a la microempresa como una pequeña unidad socioeconómica pudiendo dedicarse a la 
producción, al comercio o a la prestación de servicios, la cual no necesita de mucho ca-
pital para su creación y una característica muy particular es que por lo general, su dueño 
trabaja en ella. El mismo autor agrega que INEGI [2009] afirma que en México existe se 
clasifica a las empresas en: micro, pequeñas, medianas y grandes, y si tiene entre uno 
y diez empleados ésta es considerada como microempresa. 

González [2005] afirma que para proporcionar una definición de microempresa se 
deben de considerar aspectos cualitativos, cuantitativos e implicaciones económicas, 
agrega que este tipo de empresas sigue siendo una empresa que presenta factores que 
pueden representar oportunidades y amenazas en su crecimiento y los cuales no están 
forzosamente ligados con su tamaño, además pueden pertenecer al sector formal o in-
formal, a países en desarrollo o desarrollados y presentan los mismos problemas que 
cualquier empresa, en el ámbito financiero, técnico o administrativo. Propone que para 
referirse a este tipo de organizaciones de preferencia se use el término “muy pequeña” 
en lugar de micro, debido a que eso es más específico y claro para expresar su tamaño.

Con base en lo anterior, las microempresas son aquellos negocios que cuentan con 
un número de empleados que oscila entre uno y diez, donde regularmente labora el du-
eño, requiere de poco capital para su creación, presenta poco uso de tecnología, bajas 
utilidades y baja creación de empleos. 

Empresa familiar. Según Miller y Le-Breton [2005], citados por Romero [2006], es una 
organización propiedad de una familia, la cual tiene el control y administración de ésta 
esperando que continúe de una generación a otra. El mismo autor cita a Sharman [2003] 
quien asegura que éste término no tiene relación con su tamaño o con el sector al que 
pertenezca según la actividad que realice. 

En el estudio realizado por Bastar [2013], se presentan distintas conceptualizaciones 
de empresa familiar, cita a Archer [1991], quien la define como una forma de la economía 
familiar emprendedora en donde se reflejan la forma en que se adaptan las familias a los 
cambios presentados en la manera de organizar el trabajo durante el periodo de la in-
dustrialización. De la misma forma, menciona que Hollander y Elman [1988] afirman que 
la empresa familiar es “dos componentes separados pero paralelos que tienen una rela-
ción consistente y a largo plazo”, por lo tanto, lo que sucede en el ámbito familiar o en 
la empresa influye directamente en la otra, pudiendo cambiar o modificar su historia. 
Derivado de lo anterior, este autor conceptualiza a la empresa familiar como una enti-
dad propiedad de una familia que tiene el objetivo de generar utilidades, su rumbo está 
a cargo de dicha familia o por lo menos en dos miembros de ella, está orientada a  la 
rentabilidad o productividad y al patrimonio e identidad de la familia.
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Por su parte, Polanco, Pereyra y Madero [2013], citan a Sánchez-Crespo y Sánchez [2002], 
quienes afirman que se puede decir que una empresa es de tipo familiar si la participación 
de la familia en el capital social es significativa debido a que esto proporciona a dicha familia 
un mayor control sobre la empresa, al igual que su participación activa en la gestión de ésta, 
además del deseo de los dueños de que el negocio permanezca como propiedad de la fami-
lia incluyendo a la siguiente generación en su gestión y/o dirección de ésta. 

De igual forma, Molina, Botero y Montoya [2017], consultaron para su investigación 
a diversos autores que han estudiado el tema de empresas familiares quienes concuer-
dan en su afirmación con Polanco, Pereyra y Madero [2013] así como con Romero [2006], 
que para poder definir si una empresa es familiar, se deben de identificar tres elementos: 
el de participación, donde se considera el porcentaje de propiedad que está en manos 
de la familia, la dirección y el control de los miembros de la familia en el negocio así 
como la transferencia del mismo a las siguientes generaciones. Con lo anterior, concuer-
da Casillas et al. [2005], citado por Arenas y Rico [2014] quienes también menciona estos 
mismos tres factores que ayudan a comprender la empresa familiar, la propiedad, el po-
der que la familia ejerce sobre la empresa y la intención de transferirla a generaciones 
venideras.

Por lo tanto, se puede decir que empresa familiar es aquel negocio donde dos o más 
miembros de la familia participan y se involucran en su gestión y dirección con la finali-
dad de generar utilidades además de permanecer en el mercado a través de la transfe-
rencia generacional de la empresa.

Diagnóstico Administrativo. Para Toso [2009], citado por León [2010] consiste en ana-
lizar la estructura administrativa y orgánica, las líneas de autoridad y tramos de control, 
las funciones de cada órgano administrativo, los procesos generales y  su descripción 
gráfica; la delegación de autoridad al personal, el proceso de toma de decisiones, así 
como la comunicación y coordinación entre áreas y la relación que existe entre ellas. Las 
etapas del proceso para realizar el diagnóstico administrativo que menciona este autor 
son: recopilación de información, análisis organizacional o administrativo, obtención de 
conclusiones y propuesta y plan de acción. 

Así mismo, Koontz y O´Donell [1995], citado por Martín [2013] proponen que toda 
empresa realice un autodiagnóstico de su desempeño, con la finalidad de determinar su 
situación actual o real, hacia donde se dirigen con los programas actuales, que objetivos 
debería establecerse y que necesita para poder lograr dichos objetivos.

Para Fletman [1997], citado por Carballo [2013], a través del diagnóstico administra-
tivo, se busca “determinar cómo es la empresa, su estructura orgánica y nivel de pla-
neación, planes y programas estratégicos, la manera de medir los avances en los pro-
gramas, la coordinación existente entre gerente y subalternos encargados de cada área 
específica de la empresa, y las relaciones externas e internas”.
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Se puede decir, que el diagnóstico administrativo es un análisis que se realiza en una 
empresa para determinar cuál es su situación actual y aquellas áreas de oportunidad en 
las que se debe trabajar, con la finalidad de realizar propuestas de mejora que ayuden 
a dicha organización a asegurar una mayor permanencia en el mercado.

Método

Objeto de estudio. Las microempresas estudiadas en la presente investigación son mi-
croempresas familiares pertenecientes al sector industrial, localizadas en Ciudad Obre-
gón, Sonora, México. La primera de ellas fabrica, renta y repara carritos para hot-dog fue 
fundada en el año 2010 y tiene seis empleados, quien está a cargo del negocio tiene nivel 
de escolaridad de preparatoria, dos de los empleados tienen licenciatura y el resto esco-
laridad básica. La segunda elabora diversos tipos de pan, es de reciente creación, inició 
operaciones en el año 2017 y en ella laboran 2 personas, ambas son dueños del negocio 
y quienes cuentan con educación básica; y  la tercera, tiene 16 años de haber iniciado 
actividades elaborando artículos para la pesca, fue fundada en el año 2002, cuenta con 
tres empleados todos ellos con educación básica.

Instrumentos. Se diseñaron diversos instrumentos para obtener la información necesa-
ria de cada una de las microempresas en estudio. El primero de ellos fue diseñado para 
conocer las características propias de la organización, está compuesto por tres secciones, 
la primera de ellas consta de 20 cuestionamientos enfocados obtener información como: 
nombre de la empresa, nombre del dueño y/o encargado, fecha en que inició actividades, 
ubicación, giro, si se trata de una empresa familiar, número total de empleados, cantidad 
de hombres y cantidad de mujeres que laboran en ella, nivel de escolaridad tanto del du-
eño y/o encargado del negocio como de los empleados, si se les proporciona capacita-
ción a los trabajadores y con qué frecuencia, los principales productos y/o servicios que 
ofrece, quienes son sus principales proveedores y clientes; y por último, el período del 
año en que sus ventas son altas y/o bajas. La segunda parte del instrumento cuestiona 
acerca de los antecedentes de la organización y la tercera parte se utiliza como control de 
la aplicación del instrumento, colocando el nombre del equipo encargado de aplicarlo, la 
fecha de aplicación y el área de firma de la persona encuestada. 

De igual forma se diseñaron otros cinco instrumentos, los cuales tienen la finalidad 
de obtener información referente a la aplicación del proceso administrativo dentro de 
la micro empresa. Cada uno de ellos cuenta tienen en común tres secciones, la primera, 
que es donde se solicita información sobre la persona encuestada como su nombre, 
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puesto que ocupa, departamento al que pertenece, su antigüedad en el puesto, la fecha 
de ingreso a la empresa, su nivel de escolaridad y género, a la que llamaremos sección 
de información del encuestado. La segunda sección en común es donde se proporciona 
un espacio para que el equipo encuestador pueda anotar las observaciones realizadas 
durante las entrevistas, a la que se le llamará sección de observaciones. La tercera sec-
ción que los cinco instrumentos presentan es la que contiene el área de control de la 
aplicación del instrumento, donde se solicita el nombre de cada uno de los integrantes 
del equipo encargado de aplicarlo, la fecha de aplicación y el área de firma de la persona 
encuestada. 

El instrumento diseñado para obtener información sobre la fase de planeación del 
proceso administrativo está compuesto por cuatro secciones, la primera de ellas es la 
de información del encuestado; la segunda tiene 63 preguntas y se divide en apartados 
cuestionando acerca de la plataforma filosófica de la organización, misión, visión, objeti-
vos, estrategias, políticas, procedimientos, programas, presupuestos y reglas. La tercera 
y última sección son las correspondientes a observaciones y al área de control.

El instrumento diseñado para la fase de organización de igual forma se compone de 
cuatro secciones, la primera es la referente a la información del encuestado; la segunda 
consta de 26 preguntas divididas en tres apartados, el de organigrama, descripción de 
puestos e instructivos especiales. La tercera y cuarta sección son las de observaciones 
y del área de control.

Para la fase de integración, el instrumento diseñado tiene también cuatro secciones: 
la correspondiente a la información del encuestado, una con 43 preguntas divididas en 
cinco aparatados: administración de personal, reclutamiento, selección, contratación e 
inducción y la tercera y cuarta sección del instrumento son las de observaciones y el área 
de control respectivamente.

La fase de dirección se evaluó a través de un instrumento compuesto también por 
cuatro secciones: la de información del encuestado, otra formada por 28 preguntas, 
las cuales se encuentran divididas en tres apartados, comunicación, motivación y  li-
derazgo. Las últimas dos secciones son las correspondientes al área de observaciones 
y control.

Para evaluar la fase de control, se diseñó un instrumento de cuatro secciones, la pri-
mera es la de información del encuestado, la segunda contiene 28 preguntas donde se 
evalúa la fijación de estándares, la supervisión y la evaluación del desempeño; las dos 
últimas secciones son las del área de observación y la de control.

Procedimiento. El proceso seguido para la realización de la investigación es una 
adaptación del propuesto por Franklin [2007], agregando una fase más, por considerarse 
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de suma importancia el conocer a fondo las características de las empresas que se estén 
estudiando, quedando al final, las siguientes fases:

1. Planeación de la investigación: en esta fase se realizaron dos actividades; primero 
se formó el equipo de trabajo para realizar la presente investigación y después se 
eligió a las empresas que estuvieran interesadas en participar en ella.
2. Caracterización de la microempresa: se aplicó el instrumento diseñado con esta 
finalidad para tener un conocimiento más amplio y claro sobre las características par-
ticulares de cada una de las microempresas en estudio.
3. Investigación preliminar: considerando los resultados de la fase anterior, se re-
alizó una exploración bibliográfica sobre temáticas relacionadas con la investiga-
ción, con la finalidad de ampliar el conocimiento en el área de estudio.
4. Diseño de los instrumentos: se diseñaron los instrumentos a aplicar a cada una 
de las microempresas en estudio y para cada una de las fases del proceso admini-
strativo.
5. Recopilación de información: se realizó la aplicación a cada una de las microem-
presas de cada instrumento diseñado, a través de entrevistas personales con los du-
eños o encargados de la organización así como a los empleados que laboran en ellas.
6. Análisis de los resultados: se realizó un análisis de la información recabada para 
cada una de las fases del proceso administrativo de cada microempresa.
7. Elaboración de propuestas de mejora: partiendo de los resultados obtenidos se 
elaboraron propuestas de mejora para cada área de oportunidad detectada en cada 
fase del proceso administrativo analizado.
8. Elaboración del diagnóstico administrativo o informe de resultados: con base en 
las últimas dos fases, se elaboró un informe para entregarse a cada una de las micro-
empresas involucradas.
9. Presentación de los resultados: se realizó la entrega de los resultados obtenidos 
a las partes interesadas.

Resultados

Los resultados obtenidos se presentan en dos apartados, en el primero se muestra la 
información obtenida en el diagnóstico de cada una de las fases del proceso admini-
strativo y en el segundo las propuestas de mejora realizadas a las microempresas en 
estudio.
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Diagnóstico

Para la fase de planeación, la microempresa que fabrica carritos de hot-dog y la que ela-
bora productos para la pesca presentan como resultado que no cuentan con una visión 
ni con la misión formalizadas, es decir, no están por escrito; y la microempresa dedicada 
a la elaboración de diversos tipos de pan no las tiene definidas. Lo anterior origina que 
los empleados no se sientan identificados con la organización. Referente a los objetivos, 
estrategias y programas, ninguna de las tres microempresas cuenta con ellos, así como 
tampoco tienen políticas, ni reglas ni procedimientos que les sirvan de apoyo en sus fun-
ciones diarias. En presupuestos, estos negocios afirman que cuentan con una cantidad 
de dinero asignada para sus operaciones pero ésta no se establece de manera formal ni 
tampoco se cuenta con criterios para su asignación. 

En cuanto a organización, ninguna de las tres microempresas tiene diseñado un or-
ganigrama, argumentando que no lo necesitan debido a  que los puestos que tienen 
son muy pocos, por lo tanto tampoco existen descripciones de puestos ni instructivos 
especiales, cada uno de los empleados que labora en ellas tienen claro cuáles son sus 
funciones y la manera en que las deben de realizar, pero esto se les dio a conocer de ma-
nera informal al ingresar a la empresa y a través de un adiestramiento inicial aprendieron 
a desarrollar dichas actividades.

En la fase de integración, la empresa dedicada a la fabricación de carritos para hot
-dog y la que elabora productos para la pesca mencionaron que si realizan reclutamien-
to, selección y contratación pero de manera informal, debido a que los empleados con 
los que cuentan ya tienen algunos años laborando es estos negocios por lo que estas 
funciones no se realizan de forma continua y cuando se requiere ejecutarlas son lleva-
das a cabo por el dueño de la microempresa. Tampoco se cuenta con un programa de 
capacitación establecido ni con uno de inducción, ya que cuando el personal ingresó al 
negocio se le informó sobre la manera en que desempeñaría sus funciones y no ha sido 
necesario volver a enseñárselos, además el dueño considera que no es necesario capa-
citarlos en otros temas. La empresa que elabora pan, no aplica nada relacionado con la 
fase de integración ya que es de reciente creación y actualmente solo son dos personas 
las que laboran en ella y ambas son los propietarios.

Dentro de la fase de dirección, los resultados obtenidos en cuanto a liderazgo, en la 
microempresa dedicada a la fabricación de carritos de hot-dog, se encontró que en oca-
siones los empleados sienten confusión en cuanto a de quién deben recibir las órdenes 
ya que al frente del negocio están dos personas (padre e hijo) y a veces sus órdenes son 
contradictorias con las del otro, ocasionando a su vez problemas de comunicación, ya 
que los empleados sienten temor de expresar sus dudas, confusiones e inconformida-
des, lo que también origina en ellos falta de motivación. En las otras dos microempresas 
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no se detectó problemas en cuanto al liderazgo y motivación, solo en comunicación, 
debido a que no se cuenta con medios formales para realizarla.

Para la fase de control, los resultados que se obtuvieron son que las tres microempre-
sas aplican estándares de calidad de manera informal, es decir, no hay nada establecido 
por escrito, al igual que la supervisión y la evaluación del desempeño, las cuales son re-
alizadas de forma empírica, sin un procedimiento previamente establecido, verificando 
solamente que se estén llevando a cabo de forma correcta las actividades propias de 
cada una de las microempresas.

Propuestas de mejora

Se propone para las tres microempresas en estudio que creen su visión y misión, las den 
a conocer a los empleados y las coloquen en un lugar visible, con la finalidad de que los 
empleados las tengan presente en todo momento ya que es la forma en que ellos sabrán 
hacia donde están dirigidos sus esfuerzos para llegar a ser lo que se desea en un futuro 
y se sientan involucrados en estos logros.

Es de suma importancia que las tres microempresas establezcan por escrito objeti-
vos medibles y alcanzables, así como las acciones y recursos que se requieren realizar 
para poder alcanzar lo establecido como objetivos y que esta información se transmita 
a todos los empleados, destacando la parte de responsabilidad que recae en cada uno 
de ellos para poder cumplir con dichos objetivos. De igual forma se deben establecer 
por escrito y difundirse entre los empleados los lineamientos y políticas bajo las cuales 
operan las microempresas, así como los procedimientos que de manera informal son re-
alizados, pudiendo plasmar todo lo anterior en un manual de políticas y procedimientos.

Las tres microempresas deben establecer una estructura organizacional que les 
proporcione formalidad y donde se encuentren definidas claramente las líneas de au-
toridad; así como documentar las actividades que son responsabilidad de cada uno de 
los puestos que existen en dicha estructura. Todo lo anterior puede presentarse a  los 
empleados en un manual de organización y de esta manera será más sencillo dárselos 
a conocer y aclarar cualquier duda que pudieran tener. 

Se propone que las microempresas en estudio cuenten con un proceso de recluta-
miento, selección, contratación e inducción para incorporar nuevo personal a la orga-
nización y que dichos procesos sean aplicados por los dueños de cada una de las or-
ganizaciones, de la misma manera, se sugiere que la capacitación sea vista como una 
inversión, ya que generará valor adicional a los empleados, los motivará y despertará en 
ellos sentido de pertenencia y lealtad a la empresa, se puede iniciar programando por lo 
menos un curso de capacitación al año. 
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La propuesta que se realiza para la fase de dirección a la microempresa que fabrica 
los carritos de hot-dog, es que se defina formalmente un solo jefe para sus empleados, 
esto respetando el principio de administración llamado unidad de mando, de esta ma-
nera, los empleados ya no se sentirán confundidos y podrán desempeñar sus funciones 
de una mejor manera. Así mismo, las tres microempresas en estudio deben establecer 
un medio formal de comunicación, pudiendo ser un lugar fijo dentro de la empresa con 
un pizarrón de corcho donde se coloquen todos los avisos importantes, y de esta ma-
nera el empleado estará enterado de forma oportuna y de fuente directa de los aconte-
cimientos que le conciernen. También se recomienda hacer pequeñas juntas semanales 
en las cuales el dueño hablará con sus empleados, proporcionándoles una retroalimen-
tación sobre su desempeño y de igual forma los empleados pueden decir si se sienten 
cómodos o no con su trabajo, o simplemente para que ambas partes puedan expresar 
cualquier inquietud que puedan tener.

Por último, para la fase de control se propone que las microempresas implementen 
estándares de calidad para asegurarse de que el producto que llegue al consumidor final 
está en óptimas condiciones para su consumo o uso, según sea el caso. Es recomendable 
también que se lleven controles o reportes diarios de las actividades realizadas, si hubo 
alguna dificultad para realizarlas, que acción se decidió implementar para corregir la 
desviación, entre otros. 

Es importante también que se realice de forma periódica una evaluación del desem-
peño a cada empleado, con la finalidad de reconocer su buen desempeño o en su caso, 
detectar las posibles fallas para apoyarlo definiendo acciones correctivas para mejorar 
su desempeño. Todo lo anterior originará que el empleado se sienta importante por ser 
tomado en cuenta, lo que lo llevará también a sentirse motivado y con deseos de cum-
plir con las metas establecidas. 

Como se puede observar, las tres microempresas familiares presentan características 
similares, las únicas diferencias que se visualizan son dos, la permanencia que tienen en 
el mercado, que varía considerablemente entre ellas y su actividad o giro; pero a pesar 
de esto, en todas ellas se encontraron áreas de oportunidad similares, lo que nos indica 
que a pesar de esto son susceptibles a mejorar para contar con mayores oportunidades 
de éxito.

Conclusiones

Al implementar un diagnóstico administrativo en las microempresas familiares, se les 
está proporcionando apoyo para que mejoren en todos los ámbitos y de esta manera 
puedan presentar un crecimiento económico y volverse más competitivas, logrando así 
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mayor permanencia en el mercado. De igual forma, se les aporta información valiosa que 
les ayudará a prevenir futuros problemas o a corregir de forma oportuna aquellos que ya 
se estén presentando. 

Es importante que se sensibilice a los empresarios para que implementen las propu-
estas de mejora que se les realiza tratando de no escatimar en los recursos para de esta 
manera obtener los mejores resultados; pero, también se considera importante y parte 
de asegurar el éxito para las microempresas en estudio, que se realice un seguimiento 
con dos fines, primero para verificar que la implementación se esté llevando a cabo de 
la forma planeada y segundo para monitorear que con el paso del tiempo no se vuelva 
a caer en los mismos errores. 

Sin duda alguna, implementando todo lo anterior, las microempresas en estudio, se-
gún el Índice Global de la Empresa Familiar (Peterson 2015), pueden estar mejor prepa-
radas para mantener el éxito a largo plazo, ya que su visión es a largo plazo por el deseo 
de permanecer en el mercado por varias generaciones, lo que a  su vez las hace más 
comprometidas con sus empleados, especialmente con aquellos que son considerados 
como lo mejores.
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Managerial Competencies and Restructuring in a Small Family 
Businesses

Abstract: The paper is devoted to the issue of the relationship between managerial com-

petencies and the success or failure of restructuring in small family businesses in Poland. It 

presents determinants and selected characteristics of companies’ operations (the scale of 

their business activity and age, the market they operate in, as well as the experience and 

level of business knowledge of their managers) along with characteristics of crisis situations 

and restructuring measures undertaken. The research conducted among 73 small Polish 

family businesses in the construction materials distribution sector confirms the hypothesis 

of the existence of a significant positive correlation between managerial competencies and 

the effectiveness of restructuring of the surveyed companies influenced by the nature and 

intensity of the crisis. 

Key words: small family businesses, managerial competencies, restructuring.

Wstęp

W  literaturze poświęconej zarządzaniu w  sektorze małych firm wymienia się niski po-
ziom kompetencji menedżerskich, obejmujących wiedzę biznesową zarządzających 
oraz umiejętności zarządzania firmami, jako jedno z istotnych wyzwań dla prowadzenia 
z sukcesem firm w coraz bardziej niepewnym otoczeniu [Adamik, Bednarska-Wnuk 2014, 
ss. 63–77; Ciszewska-Mlinaric i inni 2011, ss. 23–35; Czapla 2011, s. 21]. Potrzebne kom-

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 7 | Część II | ss. 175–188



176

petencje mogą być rozwijane samodzielnie przez zarządzających, jak i pozyskane z oto-
czenia, od kontrahentów czy od doradców w postaci profesjonalnej usługi, i wpłynąć na 
przebieg i wyniki podejmowanych działań, a w konsekwencji na przetrwanie i/lub sukces 
firm [Blackburn i inni 2013, ss. 8–27; Gudkova 2008, s. 160].

Restrukturyzacja naprawcza należy do tych obszarów zarządzania, które umożliwia-
ją przywrócenie organizacjom równowagi z otoczeniem. Jest odpowiedzią na wystąpie-
nie w firmie zjawiska kryzysu zagrażającego jej przetrwaniu czy realizacji celów rozwo-
jowych. Obejmuje ona z reguły szereg działań krótkookresowych z zakresu wybranych 
dziedzin funkcjonowania firm, mających na celu poprawę podstawowych wskaźników 
ekonomiczno-finansowych firmy. 

Problem wpływu kompetencji menedżerskich zarządzających na sukces podejmo-
wanych działań naprawczych w małych firmach jest wciąż słabo rozpoznany [Girod, Ka-
rim 2017, s. 81; Mayr i inni 2017, ss. 108-109]. Wpływ ten wydaje się określony przez liczne 
uwarunkowania: branżowe, rynkowe, według skali i wieku firm, rozwój rynku usług do-
radczych, politykę wsparcia itp. Modyfikującą rolę może odgrywać charakter i intensyw-
ność sytuacji kryzysowej, która zagraża przetrwaniu firmy [Szwajca 2014, ss. 628–634]. 
Z tego powodu interesującym może być spojrzenie na wpływ kompetencji menedżer-
skich na wyniki działań naprawczych w małych firmach.

Artykuł poświęcony jest omówieniu wpływu poziomu kompetencji menedżerskich 
na wyniki restrukturyzacji naprawczej podejmowanej w  małych firmach rodzinnych. 
Przyjęto założenie o pozytywnym i istotnym wpływie poziomu kompetencji menedżer-
skich na skuteczność restrukturyzacji naprawczej w  kontekście skutków sytuacji kry-
zysowej, tj. im większe skutki kryzysu dla funkcjonowania firm, tym większe znaczenie 
może posiadać poziom kompetencji menedżerskich. W artykule omówiono zróżnicowa-
nie firm z uwagi na poziom kompetencji menedżerskich i skutki działań naprawczych. 
W  drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzo-
nych w 73 polskich małych firmach rodzinnych z branży sprzedaży materiałów budow-
lanych, odznaczającej się wysoką niestabilnością i stwarzającej duże ryzyko dla funkcjo-
nujących w branży firm. Analiza rezultatów badań potwierdza występowanie zależności 
między poziomem kompetencji menedżerskich zarządzających i skutkami działań na-
prawczych w kontekście skutków sytuacji kryzysowej.

Kompetencje menedżerskie a restrukturyzacja naprawcza 
w małych firmach w kontekście skutków kryzysu

Przetrwanie i rozwój firm w warunkach ciągłych zmian i niestabilnego otoczenia wymaga 
stosowania permanentnych procesów restrukturyzacyjnych, umożliwiających przywró-
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cenie firmom równowagi z otoczeniem. Konieczność zastosowania tych działań dotyczy 
zarówno dużych, jak i małych firm. Jednak w literaturze przedmiotu można zauważyć, że 
najwięcej opracowań o restrukturyzacji dotyczy przede wszystkim firm dużych, mimo iż 
podmioty o mniejszej skali działalności, stanowiące dominującą część całej zbiorowości, 
są w większym stopniu narażone na negatywny wpływ napotykanych na rynku barier 
i występujących sytuacji kryzysowych, prowadzących w wielu przypadkach do bankruc-
twa i likwidacji firm [Spillan, Hough 2003, ss. 398–407]. Zauważalny jest brak bądź niedo-
statek metod i narzędzi pozwalających zarządzającym małymi firmami na samodzielne 
(i skuteczne) przeprowadzenie tego procesu, a proponowane usługi zewnętrzne w za-
kresie doradztwa są zazwyczaj kosztowne i często nie dają gwarancji powodzenia [Spiżyk 
2017, s. 219].

Restrukturyzacja określana jest jako rodzaj transformacji firmy, działanie służące czę-
sto do ratowania firmy, z drugiej strony zaś zauważa się jej pozytywny aspekt w firmach 
będących w dobrej kondycji [Borowiecki, Nalepka 2003, s. 85; Suszyński 2009, s. 22]. Re-
strukturyzacja, mająca na celu doraźną poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej fir-
my, określana jest mianem naprawczej. Należy ona do tych obszarów zarządzania, które 
umożliwiają przywrócenie firmom równowagi z otoczeniem. Obejmuje z reguły szereg 
działań krótkookresowych (1–2 lata) z zakresu wybranych dziedzin funkcjonowania firm 
(organizacji, kadr, przepływu informacji, produkcji, zaopatrzenia, rynku itp.) [Stępniak
-Kucharska, Stos 2009, s. 25]. 

Restrukturyzacja naprawcza jest odpowiedzią na wystąpienie w firmie zjawiska kry-
zysu zagrażającego jej przetrwaniu czy realizacji celów. Przyczyny postawania kryzysów 
należy upatrywać zarówno w otoczeniu firm, jak i w ich wnętrzu. Wystąpienie w firmie 
kryzysu niesie ze sobą negatywne konsekwencje w postaci m.in.: pogorszenia reputacji 
firmy, utraty lojalności współpracowników, obniżenia poziomu sprzedaży i spadku wyni-
ku finansowego, dodatkowych kosztów związanych z działaniami dotyczącymi wycho-
dzenia z kryzysu [Lachiewicz 2015, ss. 60–69; Szwajca 2014, ss. 628–634].

Proces naprawczy odbywa się poprzez opanowanie i likwidację bezpośrednich źró-
deł kryzysu oraz utrzymanie przynajmniej minimalnego poziomu płynności finansowej 
firmy umożliwiającego jej przetrwanie. Nie jest to łatwe zadanie dla zarządzających 
małymi firmami, ponieważ oznacza to konieczność wprowadzenia zmian w wielu ob-
szarach działalności firmy, odbywa się często pod presją czasu, wymaga zaangażowania 
środków finansowych, a wszystkiemu towarzyszy stres i niepewność rezultatów [Stępniak
-Kucharska, Stos 2009, s. 62]. Przeprowadzenie restrukturyzacji naprawczej wymaga od 
zarządzających wszechstronnej wiedzy i umiejętności, współdziałania personelu, a także 
wsparcia osób czy instytucji z zewnątrz. Dostęp do zewnętrznej wiedzy i innych zasobów 
i usług oraz ich absorpcja stają się ważnymi czynnikami skutecznych działań naprawczych 
oraz budowy orientacji rozwojowej w małych firmach [Matejun 2015, ss. 93–94]. 

Kompetencje menedżerskie a restrukturyzacja naprawcza w małych firmach rodzinnych
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Problem wpływu kompetencji menedżerskich zarządzających na sukces restruktu-
ryzacji naprawczej w małych firmach jest wciąż słabo rozpoznany w literaturze [Spillan, 
Hough 2003, ss. 398–407]. Dotyczy to m.in. kwestii, w  jakiej mierze przebieg i  powo-
dzenie podejmowanej restrukturyzacji naprawczej jest uzyskane dzięki wysokiej jakości 
zarządzania, a więc także kompetencji menedżerskich, a w jakiej mierze jest wynikiem 
zewnętrznych czynników ekonomiczno-rynkowych czy regulacji prawnych [Skalik, 
Wierzbic 2013, ss. 94–104; Pett, Wolff 2012, s. 525]. Choć literatura o czynnikach skutecz-
ności działań naprawczych jest liczna, to zauważalny jest niedostatek opisu czynników 
uwzględniających specyfikę i  zarządzanie w  małych firm rodzinnych. Wyniki badań 
są niejednoznaczne. Z  jednej strony istnieją badania wykazujące pozytywny wpływ 
kompetencji menedżerskich na orientację rozwojową, jakość zarządzania i wyniki firm, 
w tym na sukces restrukturyzacji naprawczej [Adamik, Bednarska-Wnuk 2014, ss. 63–77; 
Spiżyk 2017, s. 218]. Z drugiej strony prowadzono również badania, które wykazują ogra-
niczony wpływ kompetencji menedżerskich zarządzających na jakość zarządzania, jak 
i uzyskane wyniki firm [Szwajca 2014, ss. 628–634; Skalik, Wierzbic 2013, ss. 94–104; Dę-
bicka 2014, ss. 233–243]. 

Wpływ kompetencji menedżerskich na wyniki podejmowanej restrukturyzacji na-
prawczej w małych firmach rodzinnych, zdominowanych przez osobę właściciela i jego 
rodziny, może być zróżnicowany z uwagi na liczne uwarunkowania branżowe, rynkowe, 
według skali i wieku firm, doświadczenia biznesowego i wykształcenia właścicieli i/lub 
zarządzających, rozwoju rynku usług doradczych, polityki wsparcia itp. [Mayr i inni 2017, 
ss. 122-124; Cucculelli i inni 2014, ss. 325–343; Supyuenyong i inni 2009, ss. 63–143]. Wyda-
je się, że może on być modyfikowany przez charakter i skutki sytuacji kryzysowej, która 
zagraża przetrwaniu firmy [Szwajca 2014, ss. 628–634]. Wśród innych czynników rzutu-
jących na skuteczność restrukturyzacji naprawczej w małych firmach, można wymienić 
kwestię dostępności metod i technik działań naprawczych oraz środków finansowych.

Relacje między poziomem kompetencji menedżerskich, skutecznością restruktury-
zacji naprawczej oraz skutkami kryzysu mają charakter sprzężenia zwrotnego, i w kon-
sekwencji wydają się istotnym elementem w kształtowaniu kompetencji menedżerskich 
w małych firmach. Zależność między poziomem kompetencji menedżerskich a restruk-
turyzacją naprawczą może wskazywać na znaczenie kompetencji menedżerskich dla 
powodzenia działań naprawczych [Ropęga 2013, s. 69]. Silna zależność oznacza, iż dla 
skuteczności restrukturyzacji naprawczej niezbędny jest wysoki poziom kompeten-
cji menedżerskich. Z kolei skutki sytuacji kryzysowej mogą pełnić w tym procesie trzy 
funkcje: (i) wpływać na budowanie doświadczenia zarządzających z zakresu zarządza-
nia działaniami naprawczymi, (ii) wpływać na skuteczność działań naprawczych, (iii) sty-
mulować zarządzających do podjęcia działań naprawczych. Istotne znaczenie ma tutaj 
świadomość zarządzających o zagrożeniach i skutkach związanych z sytuacjami kryzy-
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sowymi [Kotlar i inni 2014]. Rzutuje to bowiem na konieczność budowy kompetencji me-
nedżerskich jako warunku skuteczności działań naprawczych.

Model zależności obrazujących wpływ kompetencji menedżerskich na wyniki re-
strukturyzacji naprawczej, podejmowanej w małych firmach rodzinnych w kontekście 
skutków kryzysu, przedstawia rys. 1. W  artykule przedstawiono propozycję główną: 
kompetencje menedżerskie mają pozytywny wpływ na sukces restrukturyzacji napraw-
czej, a  wpływ ten rośnie wraz ze wzrostem poziomu kompetencji menedżerskich (P1) 
oraz trzy propozycje pomocnicze: o pozytywnym wpływie zależności między kryzysem 
a kompetencjami menedżerskimi (P2a), o zależności między kryzysem a restrukturyzacją 
naprawczą (P2c), o moderującym wpływie kryzysu na relację kompetencje menedżerskie 
– restrukturyzacja naprawcza (P2b).

Rysunek 1. Proponowany model oddziaływań

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kompetencje 
menedżerskie 

 

Skutki kryzysu 

P1 

P2b 
P2a P2c 

Restruktruryzacja 
naprawcza 

 

Źródło: opracowanie własne.

Charakter próby

W  artykule wykorzystano bazę 130 małych firm (o  liczbie zatrudnionych do 49 osób) 
z branży sprzedaży materiałów budowlanych działających na terenie całego kraju, z tego 
73 podmioty (56,2% ogółu próby) stanowiły firmy rodzinne, będące własnością rodziny 
i zarządzane przez członków rodziny1. 

W  badanej próbie dominowały firmy dojrzałe o  4–10 letniej obecności na rynku 
(93,2% firm), zaś udział firm młodych (do 3 lat działalności) był niewielki i wyniósł 6,8% 
1 Badanie było przeprowadzone z udziałem Autora w 2017 roku w ramach projektu pt. „Restrukturyzacja na-
prawcza w małej firmie – specyfika, ograniczenia, metody” [Spiżyk 2017].W metodologii badań założono, iż 
próba będzie liczyć 130 podmiotów gospodarczych z sektora krajowych mikro i małych firm wybranych lo-
sowo przy pomocy generatora liczb losowych w grupie 25 000 podmiotów z bazy firm działających w branży 
sprzedaży materiałów budowalnych.
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firm. Średnia wielkość zatrudnienia w 2016 roku wynosiła 13,5 osób i była mniejsza o ¼ 
w porównaniu do firm nierodzinnych. Przeważały firmy o skali mikro (o liczbie zatrud-
nionych do 9 osób) stanowiące ca 60% całości próby. Jeśli chodzi o strukturę rynkową, 
to przeważał rynek lokalny i krajowy (odpowiednio: 53,4% i 32,9% firm). Blisko połowa 
firm prowadziła działalność gospodarczą w  formie indywidualnej działalności gospo-
darczej, zaś relatywnie dużą część próby stanowiły spółki prawa handlowego (27,4%) 
oraz spółki osobowe (23,3%). W ocenie badanych firm, branża sprzedaży materiałów 
budowlanych odznacza się stosunkowo wysokim tempem zmian (przyznając średnią 
ocenę 3,5 pkt. w skali 5-pkt., gdzie 1 pkt. – oznacza brak zmian, a 5 pkt. szybkie tempo 
zmian), stwarzającym duże ryzyko oraz wiążącym się z brakiem stabilności dla funk-
cjonujących w branży firm. 

Wszystkie firmy przechodziły w latach 2014–2016 sytuacje kryzysowe, w wyniku któ-
rych podjęły działania naprawcze, mające na celu przywrócenie równowagi finansowej. 
W ocenie firm, sytuacja kryzysowa (biorąc pod uwagę oddziaływanie kryzysu na dzie-
sięć wyróżnionych obszarów działalności firm) miała z reguły ograniczony wpływ na ich 
funkcjonowanie, bowiem słaby wpływ wskazało 59,4% firm, a umiarkowany 26,6% firm, 
natomiast duży wskazało 14,0% firm. Podobnie zostały ocenione skutki sytuacji kryzy-
sowej według dominującej siły wpływu: słabe skutki uznało 68,5% firm, umiarkowane 
20,5% firm, a duże 11% firm.

Wyniki postępowania badawczego

Kompetencje menedżerskie

W opracowaniu kompetencje menedżerskie określono jako konstrukcję obejmującą wie-
dzę zarządzających z zakresu działań naprawczych oraz ich doświadczenie i umiejętności 
z tego zakresu. Oceny poziomu kompetencji dokonano na podstawie opinii menedże-
rów w skali 1–5 pkt., gdzie 1 pkt. oznacza bardzo niski, zaś 5 pkt. – bardzo wysoki poziom 
kompetencji. Średni poziom kompetencji menedżerskich w badanej próbie był dość wy-
soki i wyniósł 3,5 pkt.

Firmy zostały podzielone na dwie kategorie według oceny poziomu kompetencji 
menedżerskich: na firmy o niskim poziomie kompetencji (oceny 1–3 pkt.) oraz o wyso-
kim poziomie kompetencji (oceny 4–5 pkt.). Przeważa udział grupy I o niskim poziomie 
kompetencji (56,3% firm) w porównaniu do grupy II o wysokim poziomie kompetencji 
(43,8% firm) (tab. 2). Wymienione grupy firm różnią się istotnie średnią oceną dla przyję-
tego wskaźnika, wynoszącego dla grupy I – 2,5 pkt., a dla grupy II – 4,7 pkt.
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Zarządzający firmami o wysokich kompetencjach menedżerskich posiadają większe 
doświadczenie zawodowe w porównaniu do firm o niskich kompetencjach (odpowied-
nio: 26 lat i 20 lat), częściej posiadają plan rozwoju (odpowiednio: 81,2% i 58,5%), częściej 
działają na rynkach ponadlokalnych (odpowiednio: 60% i 43,1%). 

Restrukturyzacja naprawcza 

Za kryterium oceny skuteczności działań naprawczych firm przyjęto oszacowanie wpły-
wu prowadzonych działań naprawczych na wyniki firm w wybranych dziewięciu obsza-
rach działalności (m.in. wyniki, finansowe, obroty, zapasy, zatrudnienie, koszty działalno-
ści, obieg informacji) według skali 1–3 pkt., gdzie 1 pkt. oznaczało brak wpływu, 2 pkt. 
– słaby wpływ, a 3 pkt. – istotną poprawę sytuacji. Firmy określiły skutki restrukturyza-
cji naprawczej jako słabe lub niezauważalne w wyniku podjętych działań naprawczych 
(79,2% firm), zaś na istotną poprawę swojej sytuacji wskazało 21,8% firm. Podobnie zo-
stały ocenione skutki działań naprawczych według dominującej zmiany sytuacji firm: na 
brak zauważalnych zmian wskazało 78,1% firm, a  na poprawę sytuacji 20,5% firm. Na 
podstawie ostatniego wskaźnika oceny skuteczności restrukturyzacji naprawczej firmy 
zostały podzielone na dwie kategorie: tzn. firmy nieskuteczne (tj. o braku zauważalne-
go sukcesu działań naprawczych) i firmy skuteczne, które wykazały zauważalny sukces 
działań naprawczych. Przeważają firmy nieskuteczne (79,5% firm), zaś firmy skuteczne 
stanowią 20,5% ogółu populacji. 

Firmy skuteczne są większe w  porównaniu do firm nieskutecznych (odpowiednio: 
16,1 i 12,7 osób zatrudnionych), częściej posiadają plan rozwoju (odpowiednio: 86,7% 
i 63,8%), częściej działają na rynkach ponadlokalnych (odpowiednio: 60% i 43,1%). 

Zależności 

W  celu ustalenia wzajemnych zależności kompetencji menedżerskich zarządzających 
małymi firmami rodzinnymi oraz skutków restrukturyzacji naprawczej zastosowano 
współczynnik kontyngencji C Pearsona. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż zależność 
ta jest istotna statystycznie, choć umiarkowana i  wynosi 0,228 na poziomie istotności 
0,01 (tab. 1). Można więc sformułować wniosek, iż skuteczność działań naprawczych firm 
wiąże się z  posiadanymi kompetencjami menedżerskimi (propozycja P1). Ta zależność 
jest zwłaszcza widoczna przy uwzględnieniu oceny skutków kryzysu. Skuteczność dzia-
łań naprawczych jest bowiem silnie skorelowana z oceną skutków sytuacji kryzysowych 
– współczynnik dla obu kategorii wynosi 0,424, przy poziomie istotności 0,01 (propozy-

Kompetencje menedżerskie a restrukturyzacja naprawcza w małych firmach rodzinnych



182

cja P2c), a biorąc pod uwagę łączną ocenę skutków kryzysu i poziomu kompetencji me-
nedżerskich (zmienna SK*KM) oraz skutki restrukturyzacji naprawczej, można zauważyć 
istotną i silną zależność (współczynnik wynosi 0,449). Wydaje się, że wskazuje to na wza-
jemne zależności w  ramach kompetencji menedżerskich, oceny kryzysu oraz skutecz-
ności działań naprawczych. Nie wykazano natomiast statystycznie istotnych zależności 
między kompetencjami menedżerskimi a oceną skutków kryzysu (propozycja P2a).

Tabela 1. Zależności (mierzone współczynnikiem kontyngencji C Pearsona)

RN KM SKiKM SK
RN 1,000
KM  0,228* 1,000
SK*KM  0,449 *  0,707* 1,000
SK  0,424 * 0,131  0,707* 1,000

Dane: dla 73 firm; * – poziom istotności 0,01; RN – skutki restrukturyzacji naprawczej; KM – kompetencje 

menedżerskie; SK*KM – skutki kryzysu i kompetencje menedżerskie; SK – skutki kryzysu.

Źródło: opracowanie własne.

Dla testowania zależności o moderującym wpływie skutków kryzysu na relację kom-
petencje menedżerskie – restrukturyzacja naprawcza (propozycja P2b) oszacowano pa-
rametry następującego modelu probitowego:

RNi *= α0 + α1KMi + α2KMi ⁎ SKi + εi ; RNi = 1 {RNi* > 0}

gdzie:
RNi – zmienna zero-jedynkowa przyjmująca wartość 1 dla firm, które uznały, że skutki 

restrukturyzacji były znaczące
KMi – zmienna oznaczająca ocenę kompetencji menedżerskich,
SKi – zmienna zero-jedynkowa przyjmująca wartość 1 dla firm, które uznały, że skutki 

restrukturyzacji były znaczące.
W wyniku estymacji uzyskano następujące wyniki (tab. 2):

Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów modelu probitowego
Zmienna Oszacowanie Błąd standardowy Graniczny poziom 

istotności
Stała -1,740 0,589 0,003
KM 0,359 0,380 0,344

KM*SK 0,807 0,245 0,001

Dane: dla 73 firm.

Źródło: opracowanie własne.
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Graniczny poziom istotności dla zmiennej interakcyjnej KM*SK wynosi 0,001. Ozna-
cza to zatem, że przyjmując poziom istotności 0.05, należy odrzucić hipotezę zerową 
mówiącą o braku moderującego wpływu skutków kryzysu na relację: kompetencje me-
nedżerskie – restrukturyzacja naprawcza. Powyższy wynik wskazuje, że w  przypadku 
firm, w których skutki kryzysu były znaczące, wpływ kompetencji menedżerskich zarzą-
dzających na ocenę skutków restrukturyzacji jest silniejszy niż w przypadku firm, które 
nie odczuły kryzysu. 

Typy firm

Z nałożenia dwóch wymiarów: kompetencji menedżerskich w zakresie restrukturyzacji 
naprawczej i skuteczności działań naprawczych uzyskano cztery klastry firm (tabela 3). 
Najliczniejszą grupę stanowią firmy o niskim poziomie kompetencji i o słabej skuteczno-
ści działań naprawczych, która zawiera 49,3% firm (klaster I), zaś grupa firm o wysokim 
poziomie kompetencji i o skutecznych działaniach naprawczych zawiera jedynie 13,7% 
firm (klaster IV). Powyższe dane wskazują na występowanie zależności kompetencji me-
nedżerskich i  skuteczności działań naprawczych (dotyczy to łącznie 63% firm). Jednak 
bliższa analiza potwierdza, iż zależność ta jest raczej słaba. Wzrostowi poziomu kompe-
tencji menedżerskich w  niewielkim stopniu towarzyszy poprawa skuteczności działań 
naprawczych. Jedynie 31,2% firm o  wysokiej poziomie kompetencji menedżerskich 
zarządzających związane było ze skutecznością działań naprawczych. Pozostałe 68,8% 
firm o wysokim poziomie kompetencji menedżerskich związane było ze słabą skutecz-
nością działań naprawczych, z  uwagi na różnorodne przyczyny sytuacji kryzysowych, 
ograniczenia finansowe i personalne. W przypadku firm o niskim poziomie kompetencji 
menedżerskich, jedynie 12% z  nich odnotowało skuteczność działań naprawczych, co 
oznacza, iż zdecydowana większość firm nie zdołała wypracować skutecznych działań 
naprawczych. 

Z drugiej strony, jeśli w firmach odnotowano sukces działań naprawczych, to raczej 
dzięki wyższym kompetencjom menedżerskim niż niższym (odpowiednio 70% i  30% 
firm). Z kolei ca 2/3 firm o słabych lub nieskutecznych działaniach naprawczych posiada-
ło niskie kompetencje menedżerskie. Potwierdza to wniosek, iż sukces działań napraw-
czych wymaga w pewnym stopniu wzrostu kompetencji menedżerskich.
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Tabela 3. Rozkład firm w układzie kompetencji menedżerskich i restrukturyzacji na-
prawczej

 
 Źródło: opracowanie własne.

Charakterystyki firm i sytuacji kryzysowych

Porównanie wybranych charakterystyk dotyczących wyróżnionych dwóch klastrów 
małych firm rodzinnych, tj. I i IV, spełniających założenie o zależności między poziomem 
kompetencji menedżerskich i skutecznością działań naprawczych, wskazuje na wystę-
powanie pewnych różnic w zakresie: skali działalności firm, doświadczenia zarządzające-
go, poziomu i źródeł wiedzy biznesowej, zdolności do absorpcji wiedzy, potrzeby i form 
wsparcia kompetencji zarządzających (zob. tab. 4). 

Tabela 4. Podstawowe różnice w charakterystykach zarządzających i firm dla wybra-
nych klastrów firm (% firm)

Cechy Klaster I Klaster IV
Skala firmy – średnie zatrudnienie 14 osób 11 osób
Planowanie działalności firmy 55,6% 90,0%
Doświadczenie zarządzającego 21,0 lat 29,4 lat
Poziom wiedzy biznesowej Wysoki (52,2%) Wysoki (80%)
Główne źródło wiedzy biznesowej Samouczenie się (30,6%) Doradztwo + szkolenia (30%)
Zdolność absorpcji wiedzy biznesowej Niska (60%) Wysoka (100%)
Potrzeba wsparcia kompetencji 
zarządzających 

34,8% 60%

Dominująca, pożądana forma wsparcia Szkolenia (47,2%) Finanse (70%)

Źródło: opracowanie własne.

Stosunkowo najbardziej korzystne warunki dla sukcesu działań naprawczych w wy-
niku wykorzystania wysokich kompetencji menedżerskich zarządzających wystąpi-
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ły w  podmiotach o  mniejszej skali działalności oraz posiadających plan działalności, 
o  większym doświadczeniu zawodowym zarządzających, posiadających większy po-
ziom wiedzy biznesowej oraz wyższą zdolność absorpcji wiedzy biznesowej. Podmioty 
te w większym stopniu sygnalizują potrzebę wsparcia swoich kompetencji biznesowych 
z zakresu restrukturyzacji naprawczej, głównie w postaci wsparcia finansowego, pod-
czas gdy podmioty o  niskich kompetencjach menedżerskich i  nieskutecznych działa-
niach naprawczych zgłaszają zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowe. 

Tabela 5. Podstawowe różnice dotyczące sytuacji kryzysowych dla wybranych kla-
strów firm (% firm)

Cechy Klaster I Klaster IV
Dominująca przyczyna kryzysu Zewnętrzna (66,7%) Wewnętrzna (55%)
Częstotliwość kryzysów Sporadycznie (72,2% Regularnie (50%)
Skutki kryzysu Niewielkie (88,9%) Duże (60%)
Decydująca rola zarządzających* 85,7% 70%
Duża rola instytucji zewnętrznych* Rodzina, znajomi (22,2%) Bank (30%), doradca (20%)

*Rola w wyjściu z kryzysu.

Źródło: opracowanie własne.

Obie grupy firm wykazują wyraźne różnice odnośnie charakterystyk sytuacji kryzy-
sowych (tab. 5). Firmy o  wysokich kompetencjach menedżerskich i  skutecznych dzia-
łaniach naprawczych częściej przechodziły sytuacje kryzysowe, spowodowane przez 
czynniki wewnętrzne (błędy w  inwestycjach i  w  zarządzaniu), a  ich skutki miały po-
ważniejszy wpływ na ich funkcjonowanie – w porównaniu z firmami o niskich kompe-
tencjach menedżerskich i nieskutecznych działaniach naprawczych, w których kryzysy 
były spowodowane przez czynniki zewnętrzne (koniunktura gospodarcza, konkurenci). 
W obu grupach firm decydującą rolę w wyjściu z kryzysu odgrywali zarządzający, nato-
miast jeśli chodzi o rolę instytucji zewnętrznych, to w przypadku klastra I byli to rodzina 
i znajomi, a klastra IV – bank i doradcy, czyli podmioty o potencjalnie większym wpływie 
na przebieg działań naprawczych i na wzrost kompetencji menedżerskich.

Zakończenie

Analiza rezultatów badań potwierdza hipotezę o zależności poziomu kompetencji me-
nedżerskich zarządzających w zakresie prowadzenia działań naprawczych i wyników re-
strukturyzacji naprawczej wśród badanych małych firm rodzinnych z branży sprzedaży 
materiałów budowlanych. Wyższą skuteczność działań naprawczych firmy osiągnęły ra-
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czej przy wyższych kompetencjach menedżerskich. W badaniach zauważono modyfiku-
jący wpływ na powyższą zależność skutków kryzysu, które przechodziły firmy. Im większe 
były skutki kryzysu, tym wyższa była skuteczność działań naprawczych, osiągnięta przy 
wyższych kompetencjach menedżerskich, co może oznaczać większe zapotrzebowanie 
na wysokie kompetencje menedżerskie w prowadzeniu działań naprawczych.

Wśród charakterystyk mogących mieć wpływ na zależność między poziomem kom-
petencji menedżerskich i  wynikami restrukturyzacji naprawczej znajdują się czynniki 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Dotyczą one: skali działalności firm, doświadczenia zarzą-
dzającego, źródeł wiedzy oraz form współpracy z otoczeniem w zakresie wiedzy doty-
czącej restrukturyzacji naprawczej. 

Stosunkowo najbardziej korzystne warunki dla sukcesu działań naprawczych w wy-
niku wykorzystania wysokich kompetencji menedżerskich zarządzających wystąpi-
ły w  podmiotach o  mniejszej skali działalności oraz posiadających plan działalności, 
o  większym doświadczeniu zawodowym zarządzających, posiadających większy po-
ziom wiedzy biznesowej oraz wyższą zdolność absorpcji wiedzy biznesowej. Podmioty 
te sygnalizują potrzebę wsparcia swoich kompetencji biznesowych z  zakresu restruk-
turyzacji naprawczej, głównie w postaci wsparcia finansowego. Firmy te przechodziły 
sytuacje kryzysowe, spowodowane przez głównie przez czynniki wewnętrzne (błędy 
w inwestycjach i w zarządzaniu), a ich skutki miały z reguły poważny wpływ na ich funk-
cjonowanie.
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Introducción

La apicultura es una actividad relevante en términos económicos, sociales y ecológicos. 
México es un exportador neto de miel de abeja. En el año 2015, las 56,907 toneladas de 
miel de abeja producidas lo posicionaron como el octavo productor a nivel mundial. La 
calidad del producto obtenido es de gran aceptación mundial, lo que permite exportar 
la mayor parte de la producción (42,159 toneladas), y  los posiciona en el tercer lugar 
como exportador en el mercado mundial. Las importaciones son insignificantes (1.6 to-
neladas), por lo que esta actividad tiene una gran derrama económica, con una balanza 
comercial positiva de 155.95 millones de dólares [SIAP/SAGARPA 2017]. 

La apicultura es una fuente importante de empleo e ingreso para pequeñas empre-
sas familiares. En el año 2016, en el país existían 2 millones de colmenas, que de forma 
directa beneficiaban a 42 mil apicultores – de los cuales 80 por ciento son mujeres-, de 
forma indirecta beneficia a otras 400,000 personas, y si bien no representa el ingreso 
monetario principal de los productores, es una fuente importante de ingreso, además 
de que genera una importante cantidad de empleos [Ulloa et al., 2010 y Martínez & Pérez 
2013]. Para el año 2015, a nivel nacional, el precio medio al productor fue de 38.8 pesos 
el kilogramo [SIAP/SAGARPA 2017].

Los beneficios del consumo de miel sobre la nutrición y la salud son evidentes [Cor-
tés E., Vigil & Montenegro 2011]; sin embargo el consumo per cápita nacional es de so-
lamente 200 gramos al año [SIAP/SAGARPA 2017], no muy inferior al observado a nivel 
mundial, estimado en 330 gramos, pero muy por debajo del observado en Canadá (850 
gramos), Estados Unidos (500 gramos) y Europa (600 a 700 gramos) [Borowska 2016]. 

Esta actividad se asocia únicamente con producción de miel y otros productos de-
rivados; sin embargo, las abejas son fundamentales para equilibrio ambiental ya que 
propician la polinización de las plantas, aumentando el rendimiento en los cultivos. Se 
estima que la apicultura genera un valor de 212 mil millones de dólares por el servicio de 
polinización proporcionado [Contreras Escareño et al. 2013].

Diversos problemas sanitarios, ambientales y  sociales han mermado su producti-
vidad, y con ello su rentabilidad y competitividad. Entre los problemas sanitarios más 
destacables se encuentra: la africanización de las colonias (hibridación de abejas Apis 
mellifera con Apis mellifera sculeta) [Medina Flores et al 2015], y la infestación de las col-
menas con Varroa [Junkes & Moretto 2007]. Otros factores que han influido en la produc-
tividad de la actividad son la deforestación de selvas y bosques, huracanes y en general 
el cambio climático. Más recientemente, a partir del año 2007, el fenómeno conocido 
como “síndrome del colapso de las colonias” ha generado una mortalidad de 30% anual 
en colonias de abejas de todo el planeta [SAGARPA 2015; Valdés 2013].
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El estado de Morelos contribuye solamente con 2 por ciento de la producción nacio-
nal de miel; sin embargo, para este estado la apicultura es una de las actividades prima-
rias de mayor importancia. En la entidad existen 700 unidades de producción apícola 
y Morelos es un importante productor de abejas reinas [Velez et al. 2016]. Por su parte 
la Cd. de México, ocupa el lugar 29 en producción de miel a nivel nacional, con un regi-
stro de aproximadamente 4 mil 830 colmenas, trabajadas por 191 productores, en 232 
Unidades de Producción, genera 77.2 toneladas de miel anualmente, con un valor de la 
producción de 3 millones 345 mil pesos.

Debido a la importancia de esta actividad, a nivel mundial se han realizado diversos 
estudios sobre ésta, en los cuales se destaca su importancia sobre la salud y nutrición 
[Cortés et al. 2011] su importancia como fuente de ingreso para pequeñas empresas fa-
miliares [Tarunika Jain 2014; Borowska 2016], su importancia como fuente de empleo 
y autoempleo [Sain 2017] y su rentabilidad [Chibuzo et al. 2015; Miklyaev, Jenkins & Bari-
chello 2014]. También en México se estudia la apicultura, algunos autores enfatizan en la 
importancia socioeconómica de la actividad [Ricalde Güemes et al 2003], otros analizan 
la rentabilidad de la misma [Magaña et al 2007], entre otros temas y el proceso de inno-
vación [Martínez González & Pérez López 2013a]. Para las zonas de estudio, solamente se 
encontró un trabajo, en el cual se analizan los tipos de productores apícolas que existen 
en el estado de Morelos [Vélez et al. 2016].

La definición de empresas familiares y su importancia en la agricultura es un tema, 
ampliamente discutido [Chayanov 1925; Food and Agriculture Organisation of the Uni-
ted Nations 2014; Garner & De la O Campos 2014; Salcedo & Lya 2014]. A nivel mundial, se 
estima que las empresas familiares representan 98% de todas las empresas agrícolas, las 
que cuentan con al menos el 53% de la tierra agrícola y producen 53% de los alimentos 
[Graeub et al 2016], de lo cual se deriva su importancia global en la producción de ali-
mentos [FAO 2014]. Para México se han realizado diversos estudios sobre empresas agrí-
colas familiares, en los más recientes, se destaca su importancia como fuente de ingreso 
y  empleo [Ramírez-García et al 2016], su importancia para el desarrollo rural [Jarquin 
Sánchez et al 2017] y  la necesidad de desarrollar políticas sectoriales enfocadas en su 
desarrollo [Torres, Salcedo 2015]. No se encontraron estudios sobre empresas apícolas 
familiares mexicanas, en los que se analice su viabilidad y competitividad. 

Por lo anteriormente expuesto, en este estudio se estiman costos, ingresos y renta-
bilidad de dos empresas apícolas familiares, ubicadas en el estado de Morelos y la Cd. 
de México, México, con el fin de determinar su competitividad y los factores que la de-
terminan.
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Materiales y métodos

Con apoyo en la opinión de un experto [Dorantes-Nova et al 2016], el cual en ambos 
estados fue el representante del Comité Sistema Producto Apícola Estatal, se definieron 
dos Unidades Representativas de Producción (URP) de miel de abeja. Una URP es una 
empresa modelo no necesariamente en existencia, que como una construcción abstrac-
ta se usa para ilustrar las operaciones de un mercado como un todo [Marshall 1890]. Las 
cuales se denominaron CMAP20 y MOAP50. Las dos primeras letras hacen referencia al 
estado (CM: Ciudad de México y MO: Morelos), las segundas a la actividad analizada (AP: 
apicultura) y el número a la escala, es decir colmenas en producción. 

Por medio de un muestreo no probabilístico de selección experta [Pimienta 2000], se 
seleccionaron productores del mismo sistema de producción, mismo nivel tecnológico, 
escala similar, con conocimiento e información sobre parámetros técnicos y costos de 
producción, reconocidos como líderes de opinión, para participar en paneles de pro-
ductores. Los paneles de productores son una adaptación de la técnica “Delphi”, utili-
zada con el propósito de obtener respuestas confiables y consensuadas de un grupo de 
“expertos” [Dalkey y Helmer 1962], que representan a la población relevante a estudiar 
[Domínguez-Torreiro & Gómez- Rodríguez 2013]. Al tratarse de un estudio de ingresos 
y costos de producción, los resultados carecen de significancia estadística; sin embargo, 
son indicativos de la situación de empresas con características similares a las URP anali-
zadas, ubicadas en la zona en estudio [Yew-Kuang 1982].

Mediante dicha técnica se recabó información sobre insumos empleados, factores 
de producción requeridos, rendimientos obtenidos y precios, la cual fue utilizada para 
modelar las URP. El año base del estudio fue el 2015. Los paneles fueron realizados y va-
lidados en junio de 2016 y junio de 2017, con la participación de cinco panelistas respec-
tivamente. 

Con la información recabada se construyó una base de datos en Microsoft Excel ®., 
a partir de la cual se estimaron las siguientes variables: Costos Variables (CV), Costos Fijos 
(CF), Costos Totales (CT), Ingreso Total (IT) e Ingreso Neto (IN), para lo cual se emplearon 
las siguientes formulas:

Costos variables (CV)
…………………………………………(1)

Donde: 
aij =Insumo j empleado en la producción del producto i; Pj= Precio del insumo j

Leticia Myriam Sagarnaga Villegas, José María Salas González, Andrea Hernández Del Moral



193

Costos fijos (CF)
……………………….………………(2)

Donde: 
aik= factor k empleado en la producción del producto z, Pk precio del factor k,

Costos Totales (CT)
………………..……………..………..(3)

Ingreso total (IT)
…………………..……………………(4)

Donde: 
V= ingreso por ventas del producto principal, O= Ingreso por venta de otros productos; 
y T=Transferencias o apoyos gubernamentales.

Ingreso neto (IN)
……………………………………..…(5)

Para el análisis de ingresos y costos de prducción se utilizó la metodología propuesta 
por la Asociación Americana de Economía Agrícola [AAEA 2000], adaptada para el sector 
agropecuario mexicano por Salas-González [Sagarnaga-Villegas et al. 2014]. Estas varia-
bles permitieron estimar Flujo Neto de Efectivo (FNE), Viabilidad Financiera (VF) y Viabi-
lidad Económica (VE). 

En el FNE se incluyeron solamente Costos Desembolsados (CD), ya sea CV o CF. 
Este análisis permitió determinar la liquidez de la URP, y su capacidad de enfrentar 

obligaciones de corto plazo. La VF incluye CV y CF, desembolsados y no desembolsados. 
Este análisis permite determinar la viabilidad en el mediano plazo. La VE, además de 
incluir los costos contemplados en la VF, incluye el costo de oportunidad de los factores 
de producción (CO): mano de obra del productor y/o familiar, gestión empresarial, tierra 
y capital propios (capital de trabajo, y activos fijos). Este análisis permite determinar la 
capacidad de la URP para persistir en el largo plazo [Sagarnaga-Villegas et al. 2014]. 

Resultados

CMAP20 se ubica en la Delegación Xochimilco de la Ciudad de México, cuenta con 20 
colmenas en producción, en un solo apiario, estacionario, ocupa una superficie de 100 
metros cuadrados, con instalaciones rústicas, alimentación con base en azúcar, se realiza 
una sola cosecha al año (octubre), se obtienen 18 litros equivalentes a 28 kilogramos de 
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miel por colmena, que se venden a pie de finca directamente al consumidor, a un precio 
de 130.00 pesos el litro. 

El FNE que obtiene, después de cubrir todas las necesidades de efectivo, es positivo. 
Aún después de cubrir los retiros que realiza el productor, queda un pequeño exceden-
te, lo que permite a la URP cubrir todas sus obligaciones de corto plazo, principalmente 
pago a proveedores de insumos y materias primas. En términos financieros, la URP ob-
tiene un IN, lo que indica que la empresa es viable en el mediano plazo; ya que, además 
de cubrir obligaciones en efectivo, cubre la depreciación lo que le permitirá reemplazar 
activos productivos cuando éstos cumplan con su vida útil. En términos económicos la 
empresa obtiene un IN en efectivo negativo, lo que indica que los factores de produc-
ción (tierra, mano de obra y capital) requeridos en la producción no son remunerados 
adecuadamente, por lo que podrían ser trasladados a actividades alternativas más ren-
tables, arriesgando la permanencia de la empresa en el largo plazo (Cuadro 1).

Cuadro 1. Viabilidad de CMAP20 (Pesos por colmena)

Concepto Flujo Neto de 
efectivo

Análisis 
Financiero Análisis Económico

Ingresos 

Ventas 2,340.00 2,340.00 2,340.00

Autoconsumo - - 78.0

Total Ingresos 2,340.00 2,340.00 2,418.00

Costos

Variables 846.7 846.7 846.7

Fijos - 443.7 443.7

Costos fijos y variables 846.7 1,290.4 1,290.4

Costos de oportunidad - - 2,356.2

Necesidades de efectivo 1,200

Costos totales 2,046.71 1,290.37 3,646.56

Ingreso Neto 293.29 1,049.63 -1,228.56

Viabilidad Viable Viable Inviable

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo.

MOAP50 se ubica en la Zona Oriente del Estado de Morelos, cuenta con 50 colmenas 
en producción, divididas en dos apiarios, estacionarios, que ocupan una superficie de 
100 metros cuadrados, con instalaciones rústicas, y alimentación con base en azúcar, se 
realizan dos cosechas al año (noviembre y enero), en total se obtienen 26 litros, equiva-
lentes a 38 kilogramos de miel por colmena, que son vendidos a pie de finca, directa-
mente al consumidor, a un precio de 120.00 pesos el litro.
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Los ingresos en efectivo que obtiene la URP le permiten cubrir en su totalidad las 
necesidades de efectivo, incluyendo retiros del productor. La URP cubre sus obligacio-
nes en efectivo sin problemas y además cumple con las expectativas de ingreso de los 
productores. En término financieros la URP obtiene un IN positivo, lo que garantiza la 
renovación de activos y por tanto la permanencia de la empresa en el mediano plazo. 
También en términos económicos la URP obtiene un IN positivo. Lo anterior garantiza 
la continuidad de la empresa en el largo plazo; ya que, difícilmente el productor en-
contrará actividades más atractivas para invertir tierra, mano de obra y capital propios 
(Cuadro 2.). Lo anterior coincide con otros estudios que afirman que la apicultura es un 
negocio lucrativo que genera empleo [Tarunika Jain 2014]. Cabe señalar que las transfe-
rencias (2,625.00 pesos totales al año o 52.5 pesos por colmena) son determinantes en la 
viabilidad de MOAP50, ya que si no las recibiera tendría un FNE, negativo, lo que las haría 
inviable en el corto plazo. 

Cuadro 2. Viabilidad de MOAP50 (Pesos por colmena)

Concepto Flujo Neto de 
efectivo Análisis Financiero Análisis Económico

Ingresos 

Ventas 3,120.00 3,120.00 3,120.00

Autoconsumo 0.00 0.00 14.40

Transferencias 52.50 52.50 0.00

Total Ingresos 3,172.50 3,172.50 3,134.40

Costos

Variables 1,351.18 1,351.18 1,351.18

Fijos 0.00 254.53 254.53

Costos fijos y variables 1,351.18 1,605.71 1,605.71

Costos de oportunidad 949.19

Necesidades de efectivo 1,820.00

Costos totales 3,171.18 1,605.71 2,554.90

Ingreso Neto 1.32 1,566.79 579.50

Viabilidad Viable Viable Viable

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo.

Considerando que, la producción promedio nacional es de 30.7 kilogramos por col-
mena [SIAP/SAGARPA 2017], destaca que MOAP50 obtiene rendimientos superiores al 
promedio nacional, por el contrario, CMAP20 cosecha 2 litros menos de miel al año que 
dicho promedio, lo cual se debe al bajo nivel tecnológico de la misma. 
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La URP de mayor escala MOAP50 recibe un IT por colmena más alto que la URP de 
menor escala CMAP20, a pesar de que coloca la miel en el mercado a un precio más bajo, 
lo cual se debe a los mayores rendimientos obtenidos y a que recibe un apoyo 2,625.0 
pesos por concepto de asistencia técnica. 

La calidad de la miel obtenida en las dos URP y la estrategia de comercialización, ba-
sada en la venta directa al consumidor, permite a ambas URP recibir un precio de venta 
superior al promedio nacional. 

En ambas URP, el productor puede hacer retiros en efectivo, estimados en 1,200.00 
y  1,820.00 pesos por colmena, sin arriesgar la capitalización de la URP, inclusive en 
CMAP20 aún después de estos retiros, queda un pequeño remanente que permite capi-
talizar a la URP. Este remanente es menor en MOAP50. Los retiros en efectivo, de acuerdo 
con lo consensado por los productores, representan el 20 (EMAP20) y el 30 (MOAP50) por 
ciento de los ingresos del productor. 

Beneficios obtenidos bajo el enfoque de economía familiar

El análisis realizado previamente bajo un enfoque de economía tradicional deja sin re-
solver el hecho de que las URP, con características similares a  CMAP20, no solamente 
continúan trabajando, sino que también incrementan en número, a  pesar de que los 
resultados indican que no son viables en el mediano y largo plazo por lo que tenderían 
a desaparecer.

Para entender el comportamiento de este tipo de URP es necesario realizar el análisis 
de su viabilidad y competitividad bajo un enfoque de economía familiar. En las empre-
sas familiares los productores obtienen no solamente productos para autoconsumo e 
ingresos por la venta de productos, sino que también autoempleo (remuneración por el 
tiempo destinado a la actividad, tanto del productor, como de su familia), y remunera-
ción por la tierra y capital propios destinados a la actividad. 

Bajo un enfoque de economía tradicional, estos últimos se clasifican como costos de 
producción; mientras que, en la economía familiar se convierten en un ingreso para el 
productor. A continuación, se detalla cómo se estimaron cada uno de estos conceptos, 
así como su impacto en los beneficios totales recibidos por los productores.

En cuanto al autoconsumo, los productores de CMAP20 dijeron consumir 12 litros de 
miel al año y los de MOAP50 6 litros al año, considerando un número de 5 integrantes de 
la familia, el consumo anual es muy superior al consumo per cápita nacional, incluso es 
superior al observado en Canadá y Estados Unidos.

Cuantificar el beneficio, que un mayor consumo de miel tiene sobre la salud, sale 
de los objetivos de este análisis, por lo que el beneficio para los productores solamente 
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se estimó cotizando la cantidad de producto consumido por su precio de venta, para 
sumarlo a los ingresos totales. Destaca que este consumo es más importante para los 
productores de menor escala.

Para estimar el costo de oportunidad de la mano de obra propia no remunerada, se 
cuantificó el tiempo que los productores dedican en actividades técnico productivas 
(manejo del apiario) y en actividades gerenciales (planeación, control, etc.) y se cotizaron 
conforme al costo del jornal de un peón y de un tractorista, respectivamente. Los pro-
ductores de CMAP20 invierten 4 horas al día en actividades productivas y 2 horas al día 
en actividades gerenciales, los de MOAP50 invierten 8 horas a la semana en lo primero 
y 2 horas por semana en lo segundo. Lo anterior coincide con estudios similares, en los 
cuales se sostiene que la apicultura requiere de solamente unas horas a la semana para 
el manejo de los apiarios [Tarunika Jain 2014]. 

Las empresas analizadas son manejadas en su totalidad por el productor y su familia. 
Al respecto, estudios realizados en granjas de los Estados Unidos, afirman que la mano 
de obra del productor representa la mitad de la mano de obra requerida en la agricultu-
ra, la mayor parte de la cual no es pagada, además 18 por ciento de la mano de obra no 
remunerada es provista por la familia del productor [Hushams & Ahearn 2009]. 

Destaca que en la URP de menor escala, los productores invierten mucho, más tiem-
po, tanto en el cuidado de las colmenas, como en actividades gerenciales. Lo anterior 
puede ser explicado de dos maneras; en primer lugar por la escala del apiario, al dividir el 
tiempo total invertido por el número de colmenas, la escala hace que el tiempo unitario 
sea mayor en las URP de menor escala, y en segundo lugar por el bajo costo de oportu-
nidad de la misma: Al no contar con alternativas de empleo, el costo de oportunidad de 
la mano de obra es en realidad muy bajo, por lo cual los productores pueden invertir una 
cantidad importante de tiempo sin detrimento al ingreso que podían recibir en otras 
alternativas 

Para determinar el costo de la tierra propia se determinó la superficie requerida para 
establecer: apiario, bodega y sala de extracción, que en ambos casos fue de 130 metros 
cuadrados en total. El costo de oportunidad se estimó mediante la renta que tendría que 
pagarse por una superficie similar, en la zona en estudio, estimada en 2,000.00 (CMAP20) 
y 3,00,00.00 (MOAP50) pesos por apiario al año. 

El capital es un recurso escaso, y como cualquier otro recurso, su costo de oportu-
nidad se asocia con su uso [Chit et al. 2015]. Este se puede medir mediante la diferencia 
en retornos entre una inversión que se hace y otra que se deja de hacer. Para el costo 
del capital propio, se consideró la cantidad de dinero requerida para operar (capital de 
trabajo) y la cantidad de dinero invertida en terreno, construcciones instalaciones col-
menas y equipo. La cual fue multiplicada por una tasa de descuento del 10%, que es el 
costo de oportunidad del capital estimado para México [World Bank 2014].
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Al sumar todos estos conceptos resulta un beneficio familiar importante, el cual in-
crementa los ingresos obtenidos por ventas entre 31 y 47 por ciento (Cuadro 3.). En el 
caso de MOAP50 no se sumaron las actividades gerenciales y el costo del capital, el pre-
cio de venta no los cubre, por lo que estos beneficios no llegan a concretarse.

Cuadro 3. Beneficios familiares de las URP analizadas (Pesos por colmena)

Concepto CMAP20 MOAP50
Autoconsumo 78.0 14.4

Tierra 100.0 60.0

Mano de obra familiar 910.0 208.0

Actividades gerenciales 91.0

Capital 590.2

Total 1,088.0 963.6

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo.

Conclusiones

Para URP de baja escala, similares a la CMAP20, deben buscarse estrategias orientadas en 
mejorar el manejo técnico de los apiarios y sus parámetros productivos. Dado los resul-
tados observados en MOAP50 la asistencia técnica podría tener impactos importantes 
en los rendimientos obtenidos.

La estrategia de venta directa al consumidor, implementada en ambas URP, les per-
mite obtener precios de venta superiores a los costos de producción y generar exceden-
tes que permite que la actividad sea competitiva en el mercado.

Los ingresos obtenidos permiten al productor hacer retiros de efectivo que cubren 
solamente entre 20 y 30 por ciento de sus necesidades totales, por lo que para comple-
mentar el ingreso tienen que realizar actividades complementarias.

Los beneficios que reciben los productores, bajo un enfoque de economía tradicio-
nal, son considerablemente superiores a  los obtenidos bajo un enfoque de economía 
tradicional. 

Los resultados obtenidos bajo un enfoque de economía tradicional, ayudan a  en-
tender los problemas que limitan la transición de este tipo de empresas a empresas co-
merciales; mientras que los obtenidos bajo un enfoque de economía familiar ayudan 
a  comprender su permanencia en el tiempo como empresas familiares que generan 
autoempleo e ingreso por el uso de factores de producción con limitadas opciones de 
usos alternativos.
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Poziom świadomości i przygotowania właścicieli firm  
rodzinnych działających w Polsce w zakresie realizacji  
procesów związanych z implementacją nowych technologii

The Level of Awareness and Preparation of the Owners of Family 
Companies Operating in Poland in the Implementation  
of Processes Related to the Introduction of New Technologies

Abstract: In the paper, considerations regarding the level of awareness and preparation of 

family businesses for the implementation of processes related to the introduction of mo-

dern information and communication technologies will be undertaken. The main focus is 

concentrated on showing whether today, in the era of immense transformations related to 

the development of these technologies, family businesses intend to implement them and 

whether they are adequately prepared for this. It will be possible to present whether the 

sphere of family business is trying to look for an advantage in the area of innovation and in 

this way to deal with the requirements set for family enterprises in the era of ever-growing 

customer requirements and increasing competition from the other organizations.

Key words: business, family businesses, new technologies, ICT, implementation, preparation

Wprowadzenie

Termin „konkurencyjność”, rozumiany jako zdolność określonego podmiotu, w tym pań-
stwa czy przedsiębiorstwa, do sprostania międzynarodowej konkurencji, a także do za-
pewniania relatywnie wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji 
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i wysokiego, stabilnego zatrudnienia [Stankiewicz 2005, s. 36], w obecnych warunkach, 
w jakich funkcjonują poszczególne organizacje, nabiera szczególnego znaczenia. Zapew-
nienie w ramach funkcjonowania tych organizacji odpowiedniego poziomu konkuren-
cyjności jest bowiem jednym z podstawowych warunków umożliwiających im sprawne 
działanie na rynku, elastyczne dopasowywanie się do wciąż zmieniających się warunków 
na nim, osiąganie efektywności podczas codziennego funkcjonowania, skuteczne reali-
zowanie planów w zakresie ekspansji oraz zdobywanie nowych klientów i kontrahentów 
[Charucka 2014, s. 65]. Warto podkreślić, że organizacje działające na współczesnych ryn-
kach powinny przykładać szczególną wagę do osiągania odpowiedniego stopnia kon-
kurencyjności, gdyż dzięki temu będą mogły sukcesywnie i  skutecznie rozwijać się na 
lokalnym, krajowym oraz globalnym rynku.

Powyższa uwaga dotyczy wszystkich typów przedsiębiorstw, w  tym również tych 
o  charakterze rodzinnym. Przedsiębiorstwo rodzinne to takie, które posiada dowolną 
formę prawną, przy czym od innych organizacji odróżnia się tym, że jego kapitał w cało-
ści lub w przeważającej części znajduje się w posiadaniu jednej rodziny, jak również, że 
przynajmniej jeden spośród członków takiej rodziny wywiera decydujący wpływ na kie-
rowanie tym przedsiębiorstwem bądź samodzielnie sprawuje funkcję kierowniczą z za-
miarem trwałego utrzymywania przedsięwzięcia w rękach danej rodziny [Handler 1989, 
ss. 257–276; Sobiecki, Kargul, Kochanowska 2014, s. 13]. Firmy rodzinne są również po-
strzegane jako te, w których wskaźnik SFI (Substantial Family Influence), a więc dotyczący 
poziomu własności, zarządzania i nadzoru, czyli zakresu udziału rodziny w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, przyjmuje wartości wyższe od jedności [Klein 2000, ss. 157–181].

Trzeba zauważyć, że w przypadku przedsiębiorstw rodzinnych osiąganie wysokiego 
poziomu konkurencyjności, a więc między innymi stosowanie nowoczesnych technolo-
gii, jest szczególnie ważne. Ma to głównie związek ze specyfiką zarządzania tymi firma-
mi (znajdują się one w posiadaniu jednej rodziny) oraz z wieloma innymi trudnościami, 
dla nich charakterystycznymi. Chodzi między innymi o to, jak słusznie zauważyła D. Lis 
[2011, s. 56], że firmy te „mają niewielkie zdolności negocjacyjne zwłaszcza w pozyski-
waniu nowych technologii oraz środków na duże inwestycje, co zmniejsza ich szansę 
w przetargach i zdobywaniu wysokonakładowych kontraktów”.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, w artykule zdecydowano się podjąć roz-
ważania na temat implementacji nowoczesnych technologii w firmach rodzinnych dzia-
łających na terenie Polski. Głównym celem tych rozważań jest przedstawienie poziomu 
świadomości oraz przygotowania i kompetencji właścicieli firm rodzinnych w zakresie 
potrzeby realizacji procesów związanych z  implementacją. Ponadto istotne jest poka-
zanie, jakie zalecenia dotyczące implementacji tych technologii można sformułować 
w odniesieniu do firm rodzinnych. Warto podkreślić, że jak dotychczas problem ten nie 
został w  odpowiedni sposób opisany w  literaturze przedmiotu. Co prawda, wielu au-
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torów zajmowało się nim [Więcek-Janka 2013, ss. 121–152; Zalewska 2016, ss. 263–275], 
jednak przedstawiali go najczęściej równocześnie z innymi zagadnieniami dotyczącymi 
funkcjonowania firm rodzinnych, a nie jako samodzielny temat. W związku z powyższym 
niniejsza praca stawia sobie za cel wypełnienie pewnej luki badawczej istniejącej w tym 
obszarze.

Podstawową metodą badawczą wykorzystaną podczas przygotowania artykułu 
była metoda desk research, która polega na analizie danych zastanych, a  więc już do-
stępnych danych oraz informacji [Makowska, Boguszewski 2013, ss. 9–20]. W przypadku 
niniejszej pracy realizację tej metody można podzielić na dwa podstawowe etapy. Pod-
czas pierwszego starano się rozpoznać i  zgromadzić wszelkie możliwe źródła danych 
oraz wyniki badań dotyczące procesów związanych z  implementacją nowoczesnych 
technologii w firmach rodzinnych działających w Polsce. Z kolei w drugim etapie wy-
odrębnione zostały wyłącznie te wyniki badań, które w ścisłym sensie odnoszą się do 
kwestii dotyczących poziomu świadomości oraz przygotowania i kompetencji właścicie-
li firm rodzinnych w zakresie realizacji procesów związanych z implementacją nowych 
technologii w firmach rodzinnych.

Wybór metody desk research został więc podyktowany przede wszystkim chęcią 
przedstawienia i zebrania w ramach jednego artykułu najważniejszych, najbardziej ak-
tualnych badań dotyczących wybranej problematyki. Przy tym skupiono się na funkcjo-
nowaniu polskich firm rodzinnych, rezygnując z powoływania się na ustalenia badaczy 
zagranicznych, którzy w  znacznie szerszym zakresie niż polscy autorzy przedstawiali 
omawiane zagadnienia. Pozycje obcojęzyczne przywołano jedynie przy omawianiu 
kwestii teoretycznych, na przykład istoty firmy rodzinnej.

Warto zaznaczyć, że nie udało się pozyskać informacji z baz danych, w tym na przy-
kład GUS-u, gdyż kwestie dotyczące implementacji nowych technologii przez firmy ro-
dzinne nie są w nich na razie uwzględniane na wystarczającą skalę. W związku z  tym 
w niniejszej pracy skupiono się wyłącznie na wynikach badań już opracowanych i opu-
blikowanych, dotyczących ICT (information and communication technologies), a  więc 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Poziom świadomości właścicieli firm rodzinnych 
w odniesieniu do implementacji nowoczesnych technologii

Omawiając zagadnienia dotyczące implementacji nowoczesnych technologii w firmach 
rodzinnych, w pierwszej kolejności warto skupić się na kwestii związanej z poziomem 
świadomości właścicieli firm rodzinnych w zakresie implementacji nowych technologii.

Poziom świadomości i przygotowania właścicieli firm rodzinnych działających w Polsce w zakresie realizacji  

procesów związanych z implementacją nowych technologii
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O poziomie tym może świadczyć przede wszystkim to, w jaki sposób właściciele firm 
rodzinnych postrzegają przyszłość swoich biznesów oraz główne czynniki prowadzące 
do ich rozwoju. Kwestie te zostały podjęte w  badaniu zrealizowanym w  latach 2001–
2009 przez R. Sobieckiego i K. Leszczewską [2010, s. 110]. Dotyczyło ono czynników, któ-
re w opinii ankietowanych przedstawicieli firm rodzinnych wpływają na sukcesy osiąga-
ne przez te firmy. Wyniki zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Motywy rozwoju firm rodzinnych według badania zrealizowanego przez R. 
Sobieckiego i K. Leszczewską

Czynnik Liczba 
odpowiedzi

Odsetek 
odpowiedzi

Satysfakcja z efektów prowadzonej działalności 39 84,78%
Zadowolenie klientów 34 73,91%
Zapewnienie bezpieczeństwa materialnego rodzinie 23 50,00%
Poczucie przydatności dla innych 23 50,00%
Spełnienie marzeń 22 47,83%
Uznanie w środowisku lokalnym 18 39,13%
Zapewnienie pracy dla siebie (rodziny) 15 32,61%

Źródło: [Sobiecki, Leszczewska 2010, s. 110].

Wśród wyżej wyróżnionych motywów, w  kontekście tematyki pracy, na czoło wy-
suwają się te, które dotyczą chęci osiągnięcia satysfakcji dzięki prowadzonej działalno-
ści (źródłem takiej satysfakcji może być sprawnie funkcjonująca i przynosząca wysokie 
zyski firma, która jest oparta na nowoczesnych technologiach) oraz zapewnieniu za-
dowolenia klientom. Drogą do tego ostatniego jest oferowanie wysokojakościowych 
i  spełniających wszelkie wymagania konsumentów produktów czy usług, jak również 
zapewnienie bezpieczeństwa materialnego rodzinie (bezpieczeństwo to jest bezpo-
średnim następstwem wysokich zysków, które z kolei mogą być generowane w dużej 
mierze dzięki stałemu rozwojowi firmy, warunkowanemu wykorzystywaniem nowocze-
snych technologii).

Warto w tym miejscu przedstawić jeszcze wyniki badania, które zostało zrealizowane 
w 2016 r. przez sieć przedsiębiorstw świadczących globalne usługi doradcze i audytorskie 
PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz Instytut Biznesu Rodzinnego [2016, s. 7]. W trakcie 
tych badań, które swym zasięgiem objęły przedstawicieli ponad 2,8 tys. firm rodzinnych 
z 50 krajów świata, respondentów spytano między innymi o wyzwania i cele na pięć naj-
bliższych lat. Ankietowani z terenu Polski najczęściej wskazywali następujące cele:

 · osiągnięcie zdolności przyciągania oraz utrzymania kluczowych pracowników – 61% 
wskazań,
 · skuteczne przeciwdziałanie niestabilności rynkowej – 48%,
 · ograniczenie kosztów – 48%.
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Cele te są niewątpliwie silnie skorelowane z procesami implementacji nowoczesnych 
technologii w firmach rodzinnych, bowiem tylko stosowanie tych technologii może da-
wać podstawy do minimalizacji kosztów czy skutecznego przeciwdziałania niestabilnej 
sytuacji na rynku, a  więc do zwiększania efektywności funkcjonowania biznesów ro-
dzinnych.

W tym miejscu warto przedstawić dane obrazujące, w jakim stopniu właściciele firm 
rodzinnych zdają sobie sprawę z tego, jak duże korzyści może przynieść im implemen-
tacja nowoczesnych technologii. W tym celu zaprezentowano wyniki badań przeprowa-
dzonych przez Sobieckiego i Leszczewską [2010, s. 113] na temat głównych kierunków 
rozwojowych tych firm. Dane w tym zakresie zostały przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Podstawowe kierunki działań rozwojowych realizowanych w firmach rodzin-
nych według badania R. Sobieckiego i K. Leszczewskiej

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi Odsetek odpowiedzi
Poszukiwanie nowych rynków zbytu 29 63,04%
Wzrost sprzedaży na dotychczasowych rynkach 24 52,17%
Udoskonalenie obecnych wyrobów oraz 
technologii firmy

20 43,48%

Dywersyfikacja działalności 19 41,30%

Źródło: [Sobiecki, Leszczewska 2010, s. 113].

Wśród podstawowych kierunków rozwoju firmy osoby zbadane przez Sobieckie-
go i Leszczewską, poza poszukiwaniem nowych rynków zbytu (63,04% wskazań) oraz 
wzrostem sprzedaży (52,17%), wskazały na implementację nowych technologii (43,48%). 
Dowodzi to, że wdrażanie wspomnianych technologii jest jednym z aspektów funkcjo-
nowania tych firm oraz należy do celów rozwojowych, które są stawiane w ramach ich 
funkcjonowania.

Wnioski te potwierdzają wyniki badania zrealizowanego w latach 2005–2006 przez 
A. Marjańskiego [2006, s. 114]. Zostały one przedstawione w tabeli 3.

Tabela 3. Najważniejsze cele działalności realizowanej w firmach rodzinnych według 
badania A. Marjańskiego
Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi Odsetek odpowiedzi
Przetrwanie 25 71,43%
Rozwój i wzrost udziału w rynku 24 68,57%
Osiąganie założonej zyskowności 23 65,71%
Rozwój technologiczny i inwestycje w maszyny 
i urządzenia

18 51,42%

Zaspokajanie potrzeb klientów 12 34,28%

Źródło: [Marjański 2006, s. 114].
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Także w prezentowanym w tym miejscu badaniu około połowa respondentów wska-
zała, że w ramach działalności prowadzonej w firmach rodzinnych jednym z celów jest 
rozwój technologiczny i dokonywanie inwestycji w nowoczesne systemy, maszyny czy 
urządzenia.

Podczas badania zrealizowanego przez Sobieckiego i Leszczewską [2010, s. 115] re-
spondentów spytano również o to, co decyduje o sukcesie firm rodzinnych. Dane na ten 
temat zostały przedstawione na rysunku 1.

Rysunek 1. Czynniki decydujące o  sukcesie firm rodzinnych według badania R. So-
bieckiego i K. Leszczewskiej

 

 

Źródło: [Sobiecki, Leszczewska 2010, s. 115].

Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 1, nowoczesna technologia nie 
jest uznawana przez właścicieli firm rodzinnych za jeden z najważniejszych czynników 
decydujących o sukcesie i rozwoju tych firm. Taką odpowiedź wskazało bowiem tylko 
28,26% ankietowanych. Dane te świadczą więc o tym, że respondenci omawianego tutaj 
badania nie uznali inwestycji w nowoczesne technologie za czynnik, który może w wy-
datnym stopniu poprawić pozycję ich firm na rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, z powyższych rozważań wynika, że implementacja nowocze-
snych technologii nie jest uznawana przez właścicieli firm rodzinnych za jeden z najważ-
niejszych kierunków oraz czynników rozwoju tych firm. Właściciele nie są świadomi, że 
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wdrażanie i stosowanie nowych technologii, takich jak ICT, może stwarzać podstawy do 
sprawnego i efektywnego kierowania biznesem rodzinnym. Z tego względu ustosunko-
wanie się tych właścicieli do procesów związanych z implementacją nowych technolo-
gii nie jest niewątpliwie czynnikiem, który może sprzyjać rozwojowi tych procesów. Do 
tego dochodzi jeszcze fakt, że właściciele firm rodzinnych muszą posiadać odpowiednie 
kompetencje i umiejętności, które pozwolą na w pełni skuteczne wykorzystywanie no-
woczesnych technologii informacyjnych czy komunikacyjnych. O kwestiach z tym zwią-
zanych będzie mowa w drugiej części pracy.

Poziom przygotowania i kompetencji właścicieli firm 
rodzinnych w odniesieniu do implementacji nowoczesnych 
technologii

W tym miejscu przedstawione zostaną dane statystyczne dotyczące poziomu przygoto-
wania i kompetencji właścicieli firm rodzinnych w zakresie realizacji procesów związa-
nych z implementacją nowoczesnych technologii w firmach rodzinnych.

Duże znaczenie ma określenie w ramach pracy poziomu przygotowania firm rodzin-
nych do realizacji procesów związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii. Kwe-
stie te zostały podjęte między innymi podczas omawianego już badania, zrealizowane-
go przez PricewaterhouseCoopers oraz Instytut Biznesu Rodzinnego [2016, s. 17]. Dane 
te zostały zaprezentowane na rysunku 2.

Rysunek 2. Poziom przygotowania firm rodzinnych do procesu wdrażania nowocze-
snych technologii

 

 
Źródło: [PricewaterhouseCoopers, Instytut Biznesu Rodzinnego 2016, s. 17].
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Polscy przedsiębiorcy rodzinni, oceniajac poziom przygotowania ich firm do realizacji 
procesów związanych z implementowaniem nowoczesnych technologii internetowych, 
uznali, że posiadają one realistyczny plan pomiaru korzyści biznesowych, które można 
uzyskać w wyniku wdrożenia tych technologii (tak stwierdziło 68% ankietowanych), po-
nadto że firmy te są w odpowiednim stopniu przygotowane do podjęcia działań w razie 
ewentualnego naruszenia ochrony danych osobowych bądź dokonania przez przestęp-
ców ataku cyfrowego (62%) i że w ich ramach sformułowane zostały strategie bizneso-
we, które są dostosowane do wymogów, jakie stawia era technologii cyfrowych (56%), 
jak również że cyfryzacja jest silnie powiązana z kulturą biznesową tych firm (53%). Na 
podstawie zaprezentowanych danych należy stwierdzić, że duża część przedsiębiorców 
rodzinnych uznała, że ich firmy są w odpowiedni sposób przygotowane do implemen-
tacji nowoczesnych technologii, jednak równocześnie dla około 30–45% spośród nich 
poziom przygotowania przedsiębiorstw rodzinnych w tym zakresie nie jest wystarczają-
cy, a strategia czy kultura biznesowa w nich dominująca nie jest dopasowana do wymo-
gów, jakie stwarza intensywny rozwój nowych technologii.

Warto w tym miejscu przedstawić jeszcze wyniki badań przeprowadzonych w stycz-
niu 2017 r. przez Fundację Firmy Rodzinne [2017, ss. 20–21]. Liderów firm rodzinnych spy-
tano między innymi o  to, jak kształtują się ich kompetencje w kluczowych obszarach 
zarządzania i  jak wypadają oni na tle menedżerów pracujących w innych typach firm. 
Dane dotyczące ich oceny, dokonanej przez wspomnianych liderów, zostały przedsta-
wione na rysunku 3.

Rysunek 3. Ocena posiadanych kompetencji przez przedsiębiorców rodzinnych
 

 

 

 
Źródło: [Fundacja Firmy Rodzinne 2017, s. 21].

Ankietowani przedsiębiorcy rodzinni posiadane przez siebie kompetencje w  za-
kresie nowoczesnych technologii ocenili najniżej spośród wszystkich uwzględnionych 
w omawianym tutaj badaniu obszarów funkcjonowania firm rodzinnych. 42,1% ankie-
towanych przedsiębiorców uznało swoje kompetencje w tym zakresie za wysokie bądź 
bardzo wysokie. Znacznie więcej wskazań dotyczyło relacji z klientami (88,1%) czy ogól-
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nego zarządzania przedsiębiorstwem (61,4%). Dane te świadczą o tym, że przedsiębiorcy 
rodzinni nie posiadają szczególnie rozwiniętych umiejętności i kompetencji w zakresie 
wdrażania oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii. Przynajmniej tak wynika 
z ich deklaracji na ten temat.

Podczas tego samego badania ankietowanych poproszono o wskazanie różnic wy-
stępujących pomiędzy nimi a menedżerami pozostałych firm w odniesieniu do strate-
gicznych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem. Dane w tym zakresie zaprezento-
wano na rysunku 4.

Rysunek 4. Ocena różnic pomiędzy przedsiębiorcami rodzinnymi a menedżerami in-
nych firm w odniesieniu do strategicznych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem

 

 

Źródło: [Fundacja Firmy Rodzinne 2017, s. 20].

Przedsiębiorcy rodzinni deklarują więc znacznie wyższy stopień przyswojenia kom-
petencji niż przedstawiciele innych niż firmy rodzinne typów organizacji, przy czym do-
tyczy to takich obszarów, jak finanse (różnica w wysokości 18 p.p.) czy zasoby ludzkie 
(6,9 p.p.), natomiast nie odnosi się do nowych technologii (1,2 p.p.). Wzmacnia to tezę, że 
właściciele firm rodzinnych nie posiadają właściwie rozwiniętych kompetencji w zakre-
sie implementowania i wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Na koniec warto przedstawić dane dotyczące tego, w  jaki sposób przedsiębiorcy 
rodzinni oceniają prowadzone przez siebie firmy pod kątem implementowania nowo-
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czesnych technologii i jak obszar ten prezentuje się na tle innych sfer związanych z funk-
cjonowaniem tych firm. Dane zostały przedstawione na rysunku 5.

Rysunek 5. Ocena funkcjonowania firm rodzinnych w opinii ich właścicieli na tle in-
nych typów firm

 
 

 Źródło: [Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2009, s. 75].

Z danych przedstawionych na rysunku 5 wynika, że właściciele firm rodzinnych funk-
cjonowanie obszaru związanego z zaawansowaniem technologicznym tych firm ocenia-
ją jako średnie. W skali od 1 (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze) obszar ten został bowiem 
oceniony na 3,9, plasując się pośrodku, wśród pozostałych obszarów funkcjonowania 
tych firm.

Wnioski

Podsumowując poruszone w pracy kwestie, należy stwierdzić, że właściciele firm rodzin-
nych w zbyt małym stopniu dostrzegają potrzebę implementowania nowoczesnych tech-
nologii (jest to zauważalne wśród około 30–50% spośród nich, w zależności od badania, 
na które powoływano się w niniejszej pracy). Ponadto zauważalny jest niedostateczny 
poziom przygotowania tych firm do realizacji procesów związanych z wdrażaniem tech-
nologii (można to dostrzec wśród około 40–50% firm rodzinnych) oraz niedostateczny 
poziom niezbędnych do tego kompetencji (około 60%). Trzeba bowiem zauważyć, że 
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obecnie na praktycznie każdym rynku, w związku z koniecznością intensywnego kon-
kurowania z  innymi podmiotami, w zasadzie wszystkie przedsiębiorstwa rodzinne po-
winny w realny sposób rozważać wdrażanie nowoczesnych technologii i, w mniejszym 
lub większym stopniu, w zależności od aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych, 
korzystać z takich technologii. Może się to odbywać nawet z wykorzystaniem wyłącznie 
podstawowych urządzeń czy sieci, które na przykład przyspieszają realizację określonych 
procesów. Ważne, by firmy rodzinne, które chcą być nadal wysoce konkurencyjne i zdo-
bywać nowych klientów oraz funkcjonować na współczesnych rynkach, były żywo zain-
teresowane nowoczesnymi technologiami i dostrzegały szanse, które daje ich wdrażanie. 

Obecnie zainteresowanie to nie jest zbyt duże, co wynika między innymi ze stosun-
kowo niskich kompetencji właścicieli firm rodzinnych w zakresie wdrażania i wykorzy-
stywania nowoczesnych technologii. W związku z powyższym warto sformułować sze-
reg zaleceń dla przedsiębiorców rodzinnych, dzięki którym będą oni mogli w  jeszcze 
większym niż dotychczas stopniu zwrócić uwagę na potrzebę implementowania tych 
technologii i uświadomić sobie, że realizacja takich procesów może przyczynić się do 
sukcesu firmy rodzinnej oraz osiągania w jej ramach celów strategicznych. Wśród takich 
zaleceń należy wymienić:

 · stałe doszkalanie i  informowanie właścicieli firm rodzinnych w  zakresie nowocze-
snych technologii, w tym szczególnie procesów związanych z ich implementacją,
 · wpisywanie konieczności implementowania nowych technologii w  strategie firm 

rodzinnych,
 · ciągłe uświadamianie pracownikom tych firm znaczenia tych technologii,
 · nawiązywanie intensywnej, długofalowej współpracy z dostawcami i partnerami ze-

wnętrznymi w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii,
 · aktywne działania właścicieli firm rodzinnych na rzecz cyberbezpieczeństwa,
 · stałe mierzenie efektów implementowania nowoczesnych technologii w innych or-

ganizacjach [PricewaterhouseCoopers; Instytut Biznesu Rodzinnego 2016, s. 21].
Tylko dzięki stosowaniu tych zaleceń poziom innowacyjności oraz konkurencyjno-

ści polskich firm rodzinnych będzie mógł wzrastać, tym samym prowadząc do budo-
wania przez nie przewag konkurencyjnych. Co istotne, wzmocnienie kompetencji firm 
rodzinnych w  zakresie wdrażania nowych technologii jest możliwe w  dużej mierze 
dzięki własnym inicjatywom przedsiębiorców rodzinnych, którzy muszą mieć świado-
mość, że technologie te są w ich firmach niezbędne i że należy zdecydowanie sprzyjać 
ich wdrażaniu.
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Introducción

Estudiar a las empresas familiares han nutrido los diferentes núcleos de investigadores, 
esto se ha observado en las temáticas exclusivas a este rubro en los diferentes esenciaos, 
congresos, coloquios y simposio en los distintos países.

Belausteguigoitia [2012] comenta que las empresas controladas por la familia do-
minan un número alto en la industria así como en el aspecto económico de los países 
latinoamericanos. 

Las estadísticas internacionales sobre empresas familiares indican que el 60% de las 
empresas están conformadas por familias [González, Pérez y Mayo 2016]. De ahí la im-
portancia de estudiar este grupo de empresas que entran en una constante de cambios 
en la llamada sociedad del conocimiento y comprender que requieren de innovar para 
enfrentar los desafíos y oportunidades para su crecimiento y consolidación. 

La innovación no es exclusiva de la empresa grande que cuenta con áreas específicas 
de investigación y desarrollo de nuevos productos o nuevos negocios, la pequeña em-
presa para sobrevivir y poder competir en el mercado requiere de innovar. En un estudio 
realizado por Carballo [2006] en las pequeñas empresas españolas observó los siguientes 
aspectos en aquellas que se consideraban innovadoras: (1) el empresario o director de las 
empresas tiene un sentido común, esto es que sus actividades están orientadas o encami-
nadas a lo que sucede en la vida práctica, se identifica lo razonable y lo justo, se procura 
que funcione y no es perfeccionista, (2) el liderazgo es natural, cuenta con la experiencia 
y las actitudes para orientar la empresa y hacer que los demás sigan sus objetivos, (3) con-
stancia, trabajo y esfuerzo son las tres actitudes que lo distinguen y que le han permitido 
lograr los objetivos y metas propuestos, (4) observa al cliente como una necesidad, procu-
ra conocer sus deseos y satisfacerlo, (5) cuenta con ideas en las que cree, esto implica creer 
en uno mismo, para ello se debe tener tolerancia a la frustración, ser una persona alegre 
con energía positiva, (6) entorno favorable, este elemento es importante pero no decisi-
vo,  tiene que aprovechar y saber identificar cuando se cuenta con apoyos, financiamiento  
y una infraestructura a su favor y (7) suerte.

En un estudio realizado por Camino, Rébori y Romero [2014] en 5 empresas de so-
ftware donde su objetivo era medir el nivel de innovación y describir las modalidades de 
gestión para establecer si existe una relación entre el nivel de innovación y la modalidad 
de gestión, se obtuvo, entre sus hallazgos, que el nivel de innovación de las empresas 
analizadas fue medio, todas las empresas habían realizado innovaciones en sus pro-
ductos y procesos, sin embargo en su modalidad de gestión no presentan diferencias 
significativas. Lo que permite concluir que las empresas deben tener niveles altos de 
innovación para mantener una gestión eficiente y competitiva. 

En la presente investigación se realiza un estudio sobre los tipos de innovación en la 
pequeña empresa familiar y se busca identificar si existen diferencias significativas en las 
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medias de las percepciones de ciertos grupos encuestados como son: género, número 
de trabajadores, nivel de escolaridad, giro de la empresa y años de constitución. 

Esta investigación ayudará a definir si existe diferencias en las respuestas por los gru-
pos antes mencionados y de ser así se podrán hacer inferencias o análisis del porque 
un grupo tiene una perspectiva de la innovación diferente, o bien lleva a cabo acciones 
innovadoras de la misma manera que otro grupo. 

Planteamiento del problema

En México según el Instituto Nacional de Economía, Geografía e Informática (INEGI) en su 
censo económico 2009, muestra que en existen 3,724,019 empresas familiares, siendo el 
49.9% comerciales, 36.7% de servicio y 11.% industriales o manufactureras.

En cuanto a los problemas internos de las empresas familiares, según una encuesta 
realizada muestra que el entorno económico lo encuentran desafiante además que la mo-
dernización en los aspectos tecnológicos, equipos y sistemas son tendencias que deben 
enfrentar con inteligencia. El 70% de los negocios familiares desaparecen una vez que 
muere el fundador, solo entre el 10 y el 15% sobrevive a la tercera generación. El 75% de 
las empresas comentan que entre sus problemas están las condiciones del mercado e la 
inestabilidad. En cuanto a los problemas internos que estas organizaciones tienen el más 
común con un 39% es la reorganización y el desarrollo de nuevos productos. Las organi-
zaciones deben considerar nuevos productos, nuevos sectores para comercializar, nuevos 
mercados, esto es diversificar para que sobresalgan [Simón 2014].  

Por otra parte Guerrero [2011] comenta que a las empresas lo que les impide innovar 
es: (1) las micro, pequeñas y medianas empresas no cuentan con financiamiento para 
hacer inversiones, y la innovación requiere de recursos materiales y financieros, (2) no 
se cuenta con el recurso humano especializado, (3) es difícil entrar a los mercados in-
ternacionales y mantenerse con productos novedosos. Sin embargo y aun con esas si-
tuaciones la micro y pequeña empresa deben innovar y los factores que determinan la 
capacidad de innovar y emprender son: el gobierno, las empresas, el sistema educativo, 
las personas, los círculos sociales y la responsabilidad social. 

La gestión de la innovación está relacionada con el desempeño de las organizaciones, 
de ahí la importancia de impulsar la innovación en las empresas familiares que le permitan 
un mejor desempeño. En estudios realizados sobre la innovación y el desempeño de las 
organizaciones se observa según Yamakawa y Ostos [2011] que la innovación en general 
y la innovación en los procesos influyen en el desempeño de las empresas estudiadas, sin 
embargo la innovación que se realiza en el área administrativa no tienen el mismo impac-
to. Esto es que las empresas estudiadas consideran la implementación de cambios en los 
productos, procesos y aspectos administrativos de la organización como una forma de 
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lograr los objetivos de desempeño, sin embargo no dan tanta prioridad a los cambios en la 
estructura organizacional relativos a los recursos humanos y los procesos administrativos. 

De ahí se desprende la siguiente pregunta de investigación ¿el desarrollo de los di-
ferentes tipos de innovación en las empresas familiares tendrá el mismo nivel desde la 
perspectiva de género, constitución de la empresa, nivel de escolaridad de los directi-
vos, número de trabajadores y giro de la empresa?

Hipótesis

H1= Existe diferencia significativa entre la media del número de trabajadores: de 11 a 30  
y de 31 a 50 con respecto a la percepción que tienen sobre el tipo de innovación que realizan
H0= No existe diferencia significativa entre la media del número de trabajadores: de 11 a 30 
y de 31 a 50 con respecto a la percepción que tienen sobre el tipo de innovación que realizan

H2= Existe diferencia significativa entre la media del género de los directivos: masculino y 
femenino con respecto a la percepción que tienen sobre el tipo de innovación que realizan
H0= No existe diferencia significativa entre la media del género de los directivos: masculino 
y femenino con respecto a la percepción que tienen sobre el tipo de innovación que realizan

H3= Existe diferencia significativa entre la media de los años de constitución de las empresas 
encuestadas con respecto a la percepción que tienen sobre el tipo de innovación que realizan
H0= No existe diferencia significativa entre la media de los años de constitución de las 
empresas encuestadas con respecto a la percepción que tienen sobre el tipo de innova-
ción que realizan

H4= Existe diferencia significativa entre la media del nivel de escolaridad con respecto  
a la percepción que tienen sobre el tipo de innovación que realizan
H0= No existe diferencia significativa entre la media del nivel de escolaridad con respec-
to a la percepción que tienen sobre el tipo de innovación que realizan

H5= Existe diferencia significativa entre la media del giro de las empresas encuestadas 
con respecto a la percepción que tienen sobre el tipo de innovación que realizan
H0= No existe diferencia significativa entre la media del giro de las empresas encuesta-
das con respecto a la percepción que tienen sobre el tipo de innovación que realizan
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Marco teórico

Las empresas familiares han sido importante para el desarrollo de la sociedad, esto porque las 
ideas de emprender que fomenta la familia han generado empleo, impulso técnico, interpe-
netración en lo social y han invertido considerando el riesgo al que se somete la familia, pero 
es esta misma las que las ha llevado a consolidarse en mucho de los casos [Ginebra 2005].

Las empresas familiares cuentan con sus tres estructuras definidas por Ginebra 
[2005]: (1) la estructura directiva, (2) la estructura de capital y (3) la estructura del poder, 
estas estructuras determinan en gran medida la forma en la que se conducen las empre-
sas familiares y son estas estructuras quienes deben dar soporte al crecimiento de las 
mismas. En el primer caso es importante mencionar que la organización debe tener una 
estructura que permita que las funciones que se realizan estén dirigidas a un objetivo 
común, que se tenga una visión estratégica que cada uno de los elementos se encuen-
tren dirigidos a lograr las metas, en cuanto al financiamiento o a la estructura del capital 
es necesario que exista un costo de financiamiento menor al rendimiento que requieren 
como empezar, finalmente la estructura del poder quizás es una de las más importantes 
por la influencia que tiene esta en las dos anteriores, pero será quien ejerza el control de 
la empresa quien definirá el rumbo que tendrá la organización. 

Como se observa las acciones realizadas por los integrantes de una empresa familiar 
tendrán un impacto en su competitividad. Los indicadores que en cualquier organiza-
ción, sea esta del tipo familiar o no, deberán buscar estrategias que les permita competir 
y para ello la innovación es una constante que se debe considerar para incrementar los 
indicadores de competitividad. 

La innovación es un proceso de cambio que ha venido a bien incrementar la compe-
titividad las organizaciones. Este concepto está relacionado a la introducción de nuevos 
métodos o bien nuevos productos al mercado. Hay quienes comentan que la innovación 
es “la encarnación, combinación o síntesis del conocimiento en productos, procesos  
o servicios originales, relevantes y valiosos” [Harvard Business Essentials 2004, p. 4].

Por una parte se observa a la innovación como incremental y radical. La primera está 
relacionada a productos o procesos nuevos o la mejora significativa de lo que ya existe, 
pero que no tienen un cambio de raíz, mientras que la innovación radical consiste en 
creación de productos o procesos totalmente nuevos que generalmente requieren de 
nueva tecnología para realizarlos o bien para utilizarlos, en algunos casos este tipo de 
innovación pude llegar a modificar los modelos empresariales que se tienen en la indu-
stria [Harvard Business Essentials 2004].

En cuanto a los tipos de innovación, la gente acostumbra pensar que la innovación 
solamente es en términos de nuevos productos, sin embargo también se realiza inno-
vación cuando se cran nuevos procesos, métodos o procedimientos; que los procesos 
resulten más eficientes y que los productos sean menos costos, se puede decir que la innova-
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ción en los procesos tuvo un impacto económico en la organización es ahí donde surge la co-
nexión entre producto y proceso. Entre los tipos de innovación que se menciona en Harvard 
Business Essentials [2004] se encuentra la innovación en el producto, en el proceso, en los 
servicios; este último produce modelos de negocios exitosos en la mayoría de los casos.

Manual de Oslo [2005] muestra 4 tipos de innovación, siendo estos: (1) innovación en el 
producto que consiste en aportar un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado 
y que presente rendimientos diferentes de los que se tienen en las organizaciones, (2) inno-
vación en los procesos, estas innovaciones generalmente se atribuyen a las empresas que 
elaboran productos, industriales o manufactureras y aquellas que distribuye. Se logra cu-
ando se realizan cambios significativos en los materiales, procesos, técnicas o procedimien-
tos y debe mostrar rendimiento en cuanto a la disminución de costos, tiempo de entrega 
y eficiencia en el proceso y la calidad de los productos, (3) innovación en marketing este 
consiste en desarrollar o utilizar métodos de comercialización del producto que no se haya 
hecho antes, se incluye rediseño del producto, su presentación, promoción y envasado, todo 
ello con el propósito de aumentar las ventas. Para que se considere una innovación debe 
haber un cambio fundamental con lo realizado antes e (4) innovación en organización, esta 
innovación supone cambios en la estructura de la empresa, sus procesos, prácticas, gestión 
empresarial que tengan la finalidad de mejorar sus resultados en cuanto a productividad.

Para Guerrero [2011] la innovación de producto puede tomar dos formas: (1) productos 
nuevos y distintos al resto de la competencia y (2) un producto significativamente mejora-
do y que tiene un impacto en la organización relevante. La innovación en el proceso, como 
lo comenta también el Manual de Oslo (2005) está basado en la adopción de métodos 
tecnológicos nuevos o mejorados que tienen como característica el impacto económico 
en las organizaciones. Finalmente este autor Guerrero [2011] destaca que la innovación de 
marketing es la implementación de nuevos métodos de comercialización y la innovación 
administrativa que desde su punto de vista son consideradas como menos efectivas esto 
debido a que son más complejas de implementar.

Metodología

Tipo de Investigación: es una investigación descriptiva y paramétrica del tipo transversal que 
muestra la diferencia de medias entre los diferentes tipos de innovación y las variables de 
género y número de trabajadores, por lo que la prueba estadística es t de Student para 2 mu-
estras independientes, en un primer momento se realizó la comparación de medias de los 
tipos de innovación por el número de empleados y en un segundo momento por género.  

Además se hizo un análisis de la varianza (ANOVA) que permitió identificar si existe una 
diferencia significativa entre los tipos de innovación y las variables (1) de años de constitución 
de las empresas encuestadas, (2) la escolaridad de los directivos y (3) el giro de la empresa. 
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En cuanto a los participantes, estos son pequeñas empresas por el número de sus em-
pleados que va de 11 a 50 empleados, además están localizadas en el municipio de Ca-
jeme, en donde su cabecera principal es la Ciudad de Obregón, Sonora. Según datos del 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) y con base en el Censo Económico y del opera-
tivo de verificación de unidades económicas nuevas realizado por INEGI [2009] indicó un 
total de 1,343 unidades, de las cuales 1,145 son pequeñas por el número de empleados. De 
las 1,343 unidades 197 son del giro industrial, 382 comerciales y 764 de servicio.

La muestra fue aleatoria con valores de 95% de confianza, 10% de margen de error y 50% 
de probabilidad, obteniendo un total de 90 encuesta según la fórmula de Fischer y Espejo 
[2008] para muestras finitas. Cabe aclarar que al momento de aplicar dichas encuestas se 
obtuvo una respuesta por encima de lo calculado registrándose un total de 166 encuestas 
aplicadas.

En cuanto al instrumento se adaptó de Arceo y Rueda [2010], del Manual de Oslo [2005], 
Ramis [2015] y Freire [2013], quienes tuvieron como objetivo conocer los niveles de innova-
ción, además de las actitudes, obstáculos y el contexto relativo a la innovación que tienen las 
pequeñas empresas. Está conformado por dos partes, en la primera se muestra los aspectos 
generales como: nombre de la empresa, números de empleados, razón social, año de consti-
tución, número de familiares que laboran en la empresa, nivel de escolaridad de la persona 
que dirige la empresa y el género de la persona que dirige la empresa. En la segunda parte 
se muestran 37 Ítems de los cuales 8 son de innovación en el producto o servicio, 9 son de in-
novación en el proceso, 10 son de innovación en la organización y 10 pertenecen al concepto 
de innovación en mercadotecnia/comercialización. Esta segunda parte está.

Los ítems se contestaron en escala de “Likert” de 1–5 donde; 1 fue Nunca, 2= Casi 
nunca, 3= Regularmente, 4= Casi siempre y 5 Siempre.

En cuanto al procedimiento se realizaron los siguientes pasos: 
a) Se identificaron las variables objeto de estudio sobre innovación en las pequeñas 
empresas industriales, comerciales y de servicio en un entorno familiar;  
b) Se desarrolló el marco teórico;
c) Se identificaron las variables aleatorias numéricas y las variables fijas.
d) Se hicieron las hipótesis correspondientes;
e) Se buscó adaptar el instrumento que midiera las variables de innovación en cuanto 
a producto, proceso, organización y comercialización;
f) Se consideró la prueba t de Student para 2 muestras independientes con un nivel de 
confianza del 95% y nivel de alfa de .05 para saber si existe diferencia significativa entre 
el tipo de innovación y las variables de número de empleados y género;
g) Se consideró la prueba ANOVA con un factor para conocer si existe diferencia significativa 
entre el tipo de innovación y las variables de año de constitución, nivel de escolaridad y giro;
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h) Se identificó la población y se determinó la muestra;
i) Se aplicó una prueba piloto a 10 empresas para conocer el tiempo de realización y la 
validez del mismo, dando como resultado en el análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach, 
obteniendo un coeficiente por arriba de .926 para todo el instrumento. Sin embargo el Alfa 
de Cronbach para la innovación de producto fue .795, para innovación en proceso .740, 
para innovación en la organización .834 y para la innovación en la comercialización .755;
j) Se sistematizó la información en el paquete estadístico Statistical Package for the So-
cial Sciences SPSS en su versión 21, con el total de encuestas;
k) Se analizaron los datos, se interpretaron los resultados y se elaboraron las conclusio-
nes y recomendaciones de esta investigación. 

Resultados

A continuación se muestran los resultados considerando la pregunta de investigación si se 
encuentra una diferencia significativa de los tipos de innovación con relación a: (1) número 
de empleados, (2) año de constitución de la empresa, (3) nivel de escolaridad del director  
o dueño de la empresa, (4) género y (5) giro; y con ello contestar a cada una de las hipótesis 
realizadas. 

Descriptivos
Tabla 1. Medias y frecuencias de los aspectos generales de los encuestados con una N=166

Variables Respuestas Frecuencias Medias
Número de colaboradores 11-30 colaboradores 90% 3.9247

31 a 50 colaboradores 10% 4.2061
Razón social Persona física 56% 3.7159

Persona moral 44% 4.2598
Año de constitución 1-5 años 14% 3.9835

6-10 años 13% 3.8662
Más de 10 años 73% 3.9606

Número de familiares que 
laboran

2-5 familiares 70% 3.8241
6-10 familiares 4% 3.7336
Más de 10 familiares 1% 3.9054
No contestaron 25% 4.3527

Nivel de escolaridad Primaria 4% 3.3198
Secundaria 10% 3.4086
Preparatoria 21% 3.7815
Licenciatura 58% 4.0712
Posgrado 7% 4.5788

Genero Mujer 25% 3.9611
Hombre 75% 3.9488
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Giro Industrial 39% 3.4759
Comercia 30% 4.3032
Servicio 31% 4.1996

Fuente: elaboración propia.

Análisis de comparación de medias, con la prueba estadística t de Student.
Con esta prueba estadística se hizo la comparación de medias del número de cola-

boradores y el género de los directivos, en la Tabla 2 se muestran los resultados relativos 
a la comparación de las medias del número de colaboradores. 

Tabla 2. Comparación de medias del número de colaboradores

Tipos de 
innovación

Prueba de 
Levene para 
la igualdad de 
varianzas

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral)

Diferencia 
de medias

Error 
típ. de la 
diferencia

95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia
Inferior Superior

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales

2.389 .124 -1.545 164 .124 -.28140 .18216 -.64107 .07828

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales

-1.996 21.587 .059 -.28140 .14100 -.57413 .01134

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 2 y con relación a la igualdad de varianzas se observa, en la prueba de Levene, 
el valor de la significancia (P-Valor) es .124 siendo esta mayor al nivel de alfa de 0.05, entonces 
se asumen que las varianzas son iguales de las variables de número de colaboradores. 

En cuanto al P-Valor de la prueba t de Student es de .124 mayor que 0.05 de alfa, por lo 
que se concluye que se acepta la hipótesis nula: no existe diferencia significativa entre la 
media del número de trabajadores: de 11 a 30 y de 31 a 50 con respecto a la percepción 
que tienen sobre el tipo de innovación que realizan. 

Tipos de innovación en las pequeñas empresas familiares: un análisis comparativo de medias



226

Tabla 3. Comparación de medias de género
Tipos_de_
innovación

Prueba de 
Levene 
para la 
igualdad de 
varianzas

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral)

Diferencia 
de medias

Error 
típ. de la 
diferencia

95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia

Inferior Superior
Se han asumido 
varianzas iguales

1.668 .198 .098 164 .922 .01235 .12555 -.23556 .26026

No se han asumido 
varianzas iguales

.103 74.541 .918 .01235 .11939 -.22552 .25022

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 3 y con relación a la igualdad de varianzas se observa, en la prueba de Levene, 
el valor de la significancia (P-Valor) es .198 siendo esta mayor al nivel de alfa de 0.05, entonces 
se asumen que las varianzas son iguales de las variables de número de colaboradores.

En cuanto al P-Valor de la prueba t de Student es de .922 mayor que 0.05 de alfa, por lo que 
se concluye que se acepta la hipótesis nula: no existe diferencia significativa entre la media 
del género de los directivos: masculino y femenino con respecto a la percepción que tienen 
sobre el tipo de innovación que realizan. Análisis estadísticos con ANOVA de un factor.

Tabla 4. ANOVA del factor de tipos de innovación que compara las medias de Años de 
constitución

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos .187 2 .093 .191 .826
Intra-grupos 79.632 163 .489
Total 79.819 165

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 4 el nivel de significancia de la prueba ANOVA es de .826 
siendo este mayor a .05 de alfa lo que hace aceptar la hipótesis nula: no existe diferencia 
significativa entre la media de los años de constitución de las empresas encuestadas con 
respecto a la percepción que tienen sobre el tipo de innovación que realizan.

En la Tabla 5 se muestra una comparación múltiple debido a que la significancia de la 
prueba de homogeneidad de varianzas fue de .002 menor que .05 de alfa, por lo que es 
necesario desglosar las comparaciones e identificar en donde existe diferencia significati-
va en cuanto a la percepción de los tipos de innovación en cuanto al nivel de escolaridad.
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Tabla 5. Comparación múltiple de medias del nivel de escolaridad de los directivos en 
cuanto al tipo de innovación

(I) Nivel de 
escolaridad de 
la empresa que 
dirige la empresa

(J) Nivel de 
escolaridad 
de la empresa 
que dirige la 
empresa

Diferencia 
de medias 
(I-J)

Error 
típico

Sig. Intervalo 
de 
confianza 
al 95%
Límite 
inferior

Límite 
superior

Primaria

Secundaria -.08877 .30243 .998 -.9231 .7456
Preparatoria -.46165 .28141 .474 -1.2380 .3147
Licenciatura -.75141* .26801 .044 -1.4908 -.0120
Posgrado -1.25901* .31844 .001 -2.1376 -.3805

Secundaria

Primaria .08877 .30243 .998 -.7456 .9231
Preparatoria -.37288 .18828 .280 -.8923 .1466
Licenciatura -.66264* .16758 .001 -1.1250 -.2003
Posgrado -1.17024* .24013 .000 -1.8327 -.5078

Preparatoria

Primaria .46165 .28141 .474 -.3147 1.2380
Secundaria .37288 .18828 .280 -.1466 .8923
Licenciatura -.28976 .12575 .149 -.6367 .0572
Posgrado -.79736* .21305 .002 -1.3852 -.2096

Licenciatura

Primaria .75141* .26801 .044 .0120 1.4908
Secundaria .66264* .16758 .001 .2003 1.1250
Preparatoria .28976 .12575 .149 -.0572 .6367
Posgrado -.50760 .19500 .075 -1.0456 .0304

Posgrado

Primaria 1.25901* .31844 .001 .3805 2.1376
Secundaria 1.17024* .24013 .000 .5078 1.8327
Preparatoria .79736* .21305 .002 .2096 1.3852
Licenciatura .50760 .19500 .075 -.0304 1.0456

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
Variable dependiente: Tipos de Innovación 
HSD de Tukey

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 5 el nivel de significancia en la prueba ANOVA es mayor 
a .05 de alfa solamente entre los grupos que tienen un nivel de primaria-secundaria, pri-
maria-preparatoria, secundaria-preparatoria, preparatoria-licenciatura, licenciatura-po-
sgrado, por lo que estas combinaciones cumplen con la hipótesis nula: no existe diferen-
cia significativa entre la media del nivel de escolaridad con respecto a la percepción que 
tienen sobre el tipo de innovación que realizan. 

Sin embargo en las combinaciones de primaria-licenciatura, primaria-posgrado, 
secundaria-licenciatura, secundaria-posgrado, preparatoria-posgrado el nivel de signi-
ficancia en la prueba ANOVA es menor a .05 de alfa, por lo que estas combinaciones cum-
plen con la hipótesis alterna: existe diferencia significativa entre la media del nivel de esco-
laridad con respecto a la percepción que tienen sobre el tipo de innovación que realizan.
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En la Tabla 6 se muestra una comparación múltiple debido a que la significancia de 
la prueba de homogeneidad de varianzas fue de .003 menor que .05 de alfa, por lo que 
es necesario desglosar las comparaciones e identificar en donde existe diferencia signi-
ficativa en cuanto a la percepción de los tipos de innovación en cuanto al giro de las 
empresas encuestadas. 

Tabla 6. Comparación múltiple de medias del giro de las empresas en cuanto al tipo 
de innovación

(I) Giro (J) Giro Diferencia 
de medias 
(I-J)

Error 
típico

Sig. Intervalo de confianza al 95%
Límite 
inferior

Límite 
superior

Industrial
Comercial -.82731* .11059 .000 -1.0889 -.5657
Servicio -.72366* .10939 .000 -.9824 -.4649

Comercial
Industrial .82731* .11059 .000 .5657 1.0889
Servicio .10366 .11605 .645 -.1708 .3782

Servicio
Industrial .72366* .10939 .000 .4649 .9824
Comercial -.10366 .11605 .645 -.3782 .1708

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
Variable dependiente: Tipos de Innovación

HSD de Tukey

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 6 el nivel de significancia en la prueba ANOVA es de .645 
mayor a .05 de alfa entre los grupos del giro comercial-servicio, por lo que estas combina-
ciones cumplen con la hipótesis nula: no existe diferencia significativa entre la media del 
giro de las empresas encuestadas con respecto a la percepción que tienen sobre el tipo de 
innovación que realizan.

Sin embargo en las combinaciones de giro industrial-comercio, industrial-servicio, el 
nivel de significancia en la prueba ANOVA es menor a .05 de alfa, por lo que estas combi-
naciones cumplen con la hipótesis alterna: existe diferencia significativa entre la media 
del giro de las empresas encuestadas con respecto a la percepción que tienen sobre el 
tipo de innovación que realizan.

Conclusiones

Considerando que el propósito de esta investigación era encontrar diferencias signifi-
cativas entre los grupos encuestados relativos a: los años de constitución, el número de 
colaboradores, nivel de escolaridad, género y giro, se comprueba, a través de la prueba  
t de Student y la ANOVA de un factor para el caso de grupos mayores a 2, que no existe en 
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la mayoría de los casos diferencia significativa entre los grupos analizados, con algunas 
excepciones. 

En los grupos relativos al número de trabajadores, años de constitución y género no 
existe una diferencia significativa en cuanto a su percepción de la innovación. 

En el grupo relativo a nivel de escolaridad se observa que no existe diferencia signi-
ficativa entre las combinaciones: primaria-secundaria, primaria-preparatoria, secunda-
ria-preparatoria, preparatoria-licenciatura y licenciatura-posgrado, sin embargo si existe 
diferencia significativa entre los grupos primaria-licenciatura, primaria-posgrado, se-
cundaria-licenciatura, secundaria-posgrado y preparatoria-posgrado, lo que se observa 
es que cuando se trata de la relación entre 2 niveles que son seguidos como primaria-
secundaria o bien licenciatura-posgrado no existe diferencia significativa pero cuando 
se trata de grupos en donde el nivel de escolaridad se separa por dos niveles si existe 
diferencia, por ejemplo primaria-licenciatura.

Finalmente en los grupos por giro se observa que no existe diferencia significativa en 
la percepción de los tipos de innovación entre las empresas comerciales y de servicio, sin 
embargo cuando se introduce la empresa industrial esta si muestra diferencia significa-
tiva en su percepción de los tipos de innovación con relación a las empresas comerciales 
y de servicio, esto sugiere que las empresas industriales conciben la innovación por sus 
procesos de manera diferente a una empresa que solamente compra y venta productos 
o bien aquellas que prestan un servicio y que no tienen que innovar en procesos ni en 
nuevos productos. 

El resultado de esta investigación refuerza que los grupos pueden tener o no di-
ferencias en cuanto a la percepción de los tipos de innovación, pero para todos ellos 
innovar es una cultura que tienen que adoptar para lograr mantenerse y crecer en un 
mercado que cada día es más competitivo.  
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Wprowadzenie

W literaturze dotyczącej funkcjonowania firm rodzinnych coraz więcej miejsca poświę-
ca się kwestii innowacyjności tej szczególnej grupy przedsiębiorstw [De Massis, Frattini, 
Lichtenthaler 2013; Röd 2016]. Rosnące zainteresowanie omawianą problematyką wyni-
ka zapewne z faktu, że choć firmy rodzinne są utożsamiane z przywiązaniem do tradycji 
oraz konserwatyzmem w działaniu, to jednak innowacje odgrywają obecnie coraz więk-
szą rolę w ich rozwoju oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej.
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Nie wdając się w dysputę dotyczącą tego, czy firmy rodzinne są mniej czy też może 
bardziej innowacyjne od firm nierodzinnych [zob. np. Munari, Oriani, Sobrero 2010; 
Duran i  in. 2016; Surdej 2016], warto zauważyć, że przebieg procesów innowacyjnych 
realizowanych przez obie grupy przedsiębiorstw może w wielu aspektach wykazywać 
pewną odmienność [Wściubiak 2017, s. 376].

Dotyczy to także kwestii tworzenia innowacji przez firmy rodzinne, w szczególności 
zaś włączania w ten proces osób spoza kręgów rodzinnych (np. pracowników), jak i na-
wiązywania współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
współczesne procesy innowacyjne przyjmują coraz bardziej otwarty charakter, a przed-
siębiorstwa pragnące odnieść sukces w tym obszarze nie mogą bazować wyłącznie na 
własnych zasobach i kompetencjach [Sopińska, Mierzejewska 2017, ss. 35–40]. Równo-
cześnie jednak dostrzega się wiele uwarunkowań, które mogą wpływać negatywnie na 
skłonność firm rodzinnych do nawiązywania proinnowacyjnych relacji z  podmiotami 
zewnętrznymi [Nieto, Santamaria, Fernandez 2015; Lambrechts i in. 2017]. 

Celem artykułu jest identyfikacja praktyk stosowanych przez polskie firmy rodzinne 
w zakresie tworzenia innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań charaktery-
zujących się wysokim poziomem oryginalności. 

W  niniejszej pracy wykorzystano dane pochodzące z  baz udostępnianych przez 
Urząd Patentowy RP, dotyczące rozwiązań o charakterze technicznym (wynalazki i wzo-
ry użytkowe), zgłoszonych do ochrony w latach 2003–2017 przez 15 wytypowanych firm 
rodzinnych. Ogółem analizie poddano 305 takich zgłoszeń.

Tworzenie innowacji przez firmy rodzinne – wybrane 
aspekty teoretyczne

Jedną z cech charakterystycznych firm rodzinnych jest koncentracja kluczowych funk-
cji zarządczych oraz decyzyjnych w  rękach właścicieli oraz członków ich najbliższej 
rodziny. Działalność tej grupy przedsiębiorstw opiera się także na wykorzystywaniu ro-
dzinnych zasobów finansowych, rzeczowych i  intelektualnych, a kluczowym źródłem 
sukcesu bardzo często jest rodzinne know-how, pilnie strzeżone przed osobami z ze-
wnątrz i przekazywane z pokolenia na pokolenie [Safin 2007, ss. 278–305; Sułkowski, 
Marjański 2009, ss. 31–35].

Okoliczności te mogą w  istotny sposób wpływać na kształt procesów innowacyj-
nych, realizowanych przez firmy rodzinne, w  tym sposób, w  jaki kreowane są rozwią-
zania o charakterze innowacyjnym. W szczególności może to przejawiać się preferowa-
niem pomysłów i idei powstałych w kręgu rodzinnym, utrzymywaniem ścisłej kontroli 
nad pracami zespołów projektowych, a także ograniczaniem do minimum zaangażowa-
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nia osób spoza rodziny w proces powstawania kluczowych dla firmy innowacji. Przykła-
dowo, badania przeprowadzone przez Tognazzo, Destro i Gubitę [2013] na próbie firm 
włoskich wykazały, że rozwiązania zgłaszane do opatentowania przez firmy rodzinne 
opracowywane są przez mniejsze (w porównaniu do firm nierodzinnych) zespoły pro-
jektowe, w składzie których obecny jest zazwyczaj przynajmniej jeden członek rodziny.

Nie do końca jasna pozostaje natomiast rola pracowników w kreowaniu innowacji 
przez firmy rodzinne. Zdaniem wielu autorów stosowane praktyki w zakresie rekrutacji 
pracowników oraz prowadzona polityka kadrowa (w tym dość powszechny nepotyzm) 
nie sprzyjają pozyskiwaniu wysokiej jakości kapitału ludzkiego [Surdej, Wach 2010,  
s. 44], zaś brak wykwalifikowanego personelu jest jedną z głównych barier innowacyjno-
ści firm rodzinnych [Lopez-Fernandez, Serrano-Bedia, Gomez-Lopez 2016, s. 419]. Spo-
tkać można także pogląd, że czynnikiem sprzyjającym innowacyjności firm rodzinnych 
jest większe zaangażowanie zatrudnianych pracowników [Ahluwalia, Mahto, Walsh 2017] 
oraz niższy poziom fluktuacji kadr [Werner, Schroder, Chlosta 2018]. Badania Okręglickiej 
[2017] wykazały ponadto pozytywny wpływ zarządzania relacjami z pracownikami na 
innowacyjność firm rodzinnych z terenu województwa śląskiego.

Jak już wspomniano wcześniej, wśród badaczy zajmujących się problematyką firm 
rodzinnych dominuje pogląd, że podmioty te przejawiają mniejszą skłonność do na-
wiązywania współpracy z  podmiotami zewnętrznymi. Przyczyn takiego stanu rzeczy 
upatruje się w  ogólnej nieufności do osób z  zewnątrz firmy, chęci zachowania nieza-
leżności i  samodzielności decyzyjnej oraz obawie przed oportunistycznymi zachowa-
niami ze strony partnerów lub utratą kontroli nad przebiegiem procesu innowacyjnego 
[Wściubiak 2017, s. 379]. Niektórzy autorzy [np. Nieto, Santamaria, Fernandez 2015, s. 385] 
wskazują także na problem niskiego poziomu zdolności absorpcyjnej firm rodzinnych, 
stanowiącego poważną barierę w czerpaniu korzyści płynących ze współpracy między-
organizacyjnej. Z tego też względu realizowane przez firmy rodzinne procesy innowa-
cyjne odznaczają się zwykle (na tle firm nierodzinnych) mniejszą otwartością, zarówno 
pod względem liczby wykorzystywanych źródeł innowacji, jak i stopnia ich dywersyfi-
kacji [Classen i in. 2012].

Zdaniem niektórych autorów [np. De Massis i in. 2015], firmy rodzinne preferują tak-
że współpracę w ramach powiązań pionowych (tzn. z dostawcami i odbiorcami), która 
postrzegana jest jako mniej ryzykowna od zawierania aliansów z konkurentami. Z po-
dobnych względów, choć już w wyraźnie węższym zakresie, firmy rodzinne mogą nawią-
zywać także współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi.

Współpraca z  podmiotami zewnętrznymi powinna być traktowana jako środek 
umożliwiający przezwyciężanie barier, napotykanych przez firmy rodzinne w toku pro-
wadzonej działalności innowacyjnej [Feranita, Koltar, De Massie 2017]. Bazowanie wy-
łącznie na wewnętrznym, z  natury ograniczonym i  niedoskonałym, potencjale firmy 
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może bowiem prowadzić do zaniechania realizacji bardziej ambitnych projektów inno-
wacyjnych, a przez to – do popadnięcia w stagnację i zaprzepaszczenie stojących przed 
firmą rodzinną szans rozwojowych [Niklewicz-Pijaczyńska 2014, ss. 181–182]. 

Dane patentowe jako źródło informacji na temat 
działalności innowacyjnej

Podstawową funkcją systemu prawnej ochrony własności intelektualnej jest zabezpie-
czenie innowacyjnych rozwiązań przed zbyt szybką imitacją ze strony konkurencji, co 
w zamyśle stanowić ma zachętę do podejmowania wysiłku twórczego oraz inwestowa-
nia w  działalność B+R. Innowacyjne przedsiębiorstwa mają do dyspozycji szeroki wa-
chlarz instrumentów w postaci m.in. patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory 
przemysłowe i znaki towarowe, a także praw z rejestracji na wzory przemysłowe. Należy 
podkreślić, że instrumenty te mają nieco odmienny charakter i odnoszą się do różnych 
aspektów innowacyjnych rozwiązań. Najogólniej rzecz ujmując, wynalazki oraz wzory 
użytkowe dotyczą strony technicznej innowacji, wzory przemysłowe – kwestii związa-
nych z  szeroko pojmowanym designem, zaś znaki towarowe – oznaczeń umożliwiają-
cych jednoznaczną identyfikację wprowadzanych na rynek produktów.

Powyższe instrumenty różnią się także zakresem wymagań, stawianych rozwiąza-
niom zgłaszanym do ochrony. Przykładowo patentowaniu mogą podlegać jedynie takie 
rozwiązania o charakterze technicznym, które reprezentują poziom wynalazczy (tzn. nie 
wynikają w oczywisty sposób z istniejącego stanu techniki, stanowiąc pewnego rodza-
ju zaskoczenie dla specjalistów z  danej dziedziny) oraz nadają się do przemysłowego 
(powtarzalnego) stosowania. Kryterium poziomu wynalazczego nie jest natomiast wy-
magane od zgłaszanych do ochrony wzorów użytkowych. Muszą to być jednak nowe 
i użyteczne rozwiązania o charakterze technicznym, które dotyczą kształtu, budowy lub 
zestawienia przedmiotu o trwałej postaci [Kotarba 2012].

W  wymiarze ogólnospołecznym system prawnej ochrony własności intelektualnej 
pełni także ważną funkcję informacyjną. Jednym z  warunków ubiegania się o  prawo 
wyłączne jest bowiem ujawnienie istoty rozwiązania zgłaszanego do ochrony. Treść 
składanych wniosków udostępniana jest – zwykle po upływie 18-miesięcznej karencji 
– za pośrednictwem ogólnodostępnych baz danych, co umożliwia wszystkim zaintere-
sowanym podmiotom prowadzenie wszechstronnych badań, mających na celu m.in. 
obserwację i prognozowanie trendów rozwoju technologicznego, śledzenie poczynań 
konkurencji, ocenę poziomu nowoczesności własnych innowacji czy też poszukiwanie 
inspiracji do dalszych prac B+R [Grudzewski, Hejduk 2008].
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Eksploracja dostępnych danych patentowych otwiera także szerokie możliwości pro-
wadzenia badań w obszarze nauk o zarządzaniu. Pomijając szeroko omawiane w litera-
turze przedmiotu kwestie dotyczące wykorzystania statystyk patentowych jako jednej 
z  miar innowacyjności przedsiębiorstw, warto zwrócić uwagę na zagadnienia bezpo-
średnio związane z problematyką niniejszej pracy.

Przykładowo, informacje dotyczące dokonywanych wspólnie zgłoszeń patentowych 
umożliwiają identyfikację oraz wieloaspektową analizę sieci powiązań międzyorga-
nizacyjnych, nawiązywanych i  utrzymywanych dla potrzeb prowadzonej działalności 
innowacyjnej [Sworowska 2015]. Współwłasność patentu nie zawsze jest jednak roz-
wiązaniem optymalnym, stąd też podmioty zaangażowane w proces współtworzenia 
innowacji mogą – na podstawie odrębnych umów – w zupełnie inny sposób rozwiązy-
wać kwestie przysługujących im praw majątkowych. Oznacza to, że szereg powiązań 
międzyorganizacyjnych na tym poziomie analiz może pozostać niezauważonych.

W opisach rozwiązań zgłaszanych do ochrony znaleźć można także dane dotyczące 
imion oraz nazwisk ich twórców. Okoliczność ta stwarza możliwość prowadzenia po-
głębionych analiz, prowadzących do ustalenia wkładu różnych grup i środowisk zawo-
dowych (np. pracownicy firmy, przedstawiciele instytucji naukowych, itp.) w powstanie 
danej innowacji, jak również identyfikacji powiązań międzyorganizacyjnych, niemożli-
wych do stwierdzenia na podstawie informacji dotyczących praw własności.

Metodyka badań

Badaniem objęto dobraną w sposób celowy próbę 15 firm rodzinnych, zidentyfikowa-
nych przez autora w toku kwerendy baz danych udostępnianych przez Urząd Patentowy 
RP. Dla potrzeb niniejszej pracy, za firmę rodzinną przyjęto uważać podmiot pozostający 
pod kontrolą własnościową rodziny, w którego działalność zaangażowanych jest co naj-
mniej 2 członków rodziny. Ze względu za stosowaną metodykę postępowania badaw-
czego, za członków rodziny uznawano jedynie osoby noszące takie samo nazwisko co 
właściciele firmy. Rodzinny charakter wytypowanych przedsiębiorstw zweryfikowano na 
podstawie zawartości ich stron internetowych, dostępnych materiałów prasowych, da-
nych rejestrowych w KRS, itp.

Ponieważ intencją autora było nieco szersze spojrzenie na problem powstawania inno-
wacji w firmach rodzinnych, w badaniu uwzględniono tylko te podmioty, które w analizo-
wanym okresie zgłosiły do ochrony w Urzędzie Patentowym RP co najmniej 5 rozwiązań 
o charakterze technicznym (tj. wynalazków i wzorów użytkowych). Pozwoliło to uniknąć 
formułowania wniosków dotyczących praktyk stosowanych przez poszczególne firmy wy-
łącznie na podstawie jednostkowych przypadków zgłoszeń patentowych. Wykaz przed-
siębiorstw uwzględnionych w niniejszym badaniu przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Wykaz badanych firm rodzinnych

Nazwa firmy Siedziba Profil działalności

Akpil Sp. z o.o. Pilzno produkcja maszyn rolniczych

D.A. Glass Doros Teodora Rzeszów przetwórstwo szkła płaskiego

Fibrain Sp. z o.o. Rzeszów produkcja kabli światłowodowych 

Gniotpol Trailers Sp. z o.o. Kurznie (woj. 
opolskie)

produkcja przyczep, naczep i zabudów 
samochodowych

Gumoplast W. Kowalski, 
R. Kowalski, Ł. Kowalski S.C.

Puńców 
k. Cieszyna

produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 
metalu i gumy dla przemysłu górniczego

Medgal Sp. z o.o. Księżyno k. 
Białegostoku

produkcja implantów ortopedycznych

Oceanic S.A. Sopot produkcja kosmetyków

Portos R. i T. Szukalscy Sp. J. Kalisz produkcja rolet okiennych

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 
Waś Sp. J.

Godzikowice k. 
Oławy

produkcja lamp i urządzeń odblaskowych 
dla przemysłu motoryzacyjnego

Rosinski Packaging Sp. z o.o. Bielsko-Biała produkcja opakowań

Sanplast S.A. Wymysłowice k. 
Strzelna

produkcja wyposażenia łazienek (wanny, 
brodziki, kabiny prysznicowe, itp.)

Splast Sp. z o.o. Krosno przetwórstwo tworzyw sztucznych

Wala Sp. z o.o. Wilkowice (woj. 
śląskie)

produkcja okuć (uchwyty, zawiasy, klamki, 
rygle) do stolarki aluminiowej 

Zakład Urządzeń Grzewczych 
Elektromet W. Jurkiewicz

Gołuszowice k. 
Głubczyc

produkcja ogrzewaczy wody, wymienników, 
pomp ciepła oraz kotłów c.o.

Zakłady Metalowe Siwek 
Sp. z o.o.

Biestrzyków
k. Wrocławia

produkcja bram i ogrodzeń, konstrukcji sta-
lowych oraz art. metalowych dla górnictwa

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa te stanowią dość zróżnicowaną zbiorowość (m.in. pod względem 
profilu prowadzonej działalności), co w zamyśle autora miało umożliwić podjęcie próby 
formułowania uogólnień dotyczących badanych zjawisk. Należy jednak zaznaczyć, że 
z przyczyn natury metodologicznej badana próba nie może być traktowana jako w pełni 
reprezentatywna dla ogółu innowacyjnych firm rodzinnych w Polsce. W badaniu pomi-
nięto także największe i najbardziej znane firmy rodzinne (m.in. Grupę Adamed, Fakro 
Sp. z o.o.), których dokonania były już przedmiotem dość licznych publikacji i analiz [zob. 
np. Niklewicz-Pijaczyńska 2014, 2015; Wachowska 2017]. Zabieg ten podyktowany był 
m.in. chęcią bliższego przyjrzenia się działalności przedsiębiorstw nieco mniej znanych, 
jednak posiadających już na swoim koncie istotne dokonania w zakresie innowacji.

W toku przeprowadzonych badań analizie poddano zgłoszenia dotyczące ochrony 
rozwiązań o charakterze technicznym (tj. wynalazków i wzorów użytkowych), dokona-
ne przez badane przedsiębiorstwa w Urzędzie Patentowym RP. Zgłoszenia te zidentyfi-
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kowano za pośrednictwem wyszukiwarki udostępnionej na stronie internetowej tego 
urzędu. Pod uwagę wzięto zgłoszenia dokonane w okresie ostatnich 15 lat (2003–2017), 
które zostały opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego RP przed dniem rozpo-
częciem kwerendy. Ogółem zidentyfikowano 305 zgłoszeń, w tym 129 zgłoszeń doty-
czących wynalazków oraz 176 zgłoszeń dotyczących wzorów użytkowych. Dodatkowo 
sprawdzono także, czy badane firmy wykorzystują w  swojej działalności inne formy 
prawnej ochrony własności intelektualnej (wzory przemysłowe i znaki towarowe), jed-
nak bez intencji szczegółowej analizy dokonywanych w tym obszarze zgłoszeń.

Jednym z kluczowych elementów prowadzonych badań była analiza składów oso-
bowych zespołów autorskich, odpowiedzialnych za opracowanie rozwiązań będących 
przedmiotem poszczególnych zgłoszeń. Na podstawie dostępnych materiałów firmo-
wych oraz źródeł internetowych (w tym m.in. bazy ludzi nauki w Polsce, portali zawodo-
wych Goldenline oraz LinkedIn), osoby wskazane jako twórcy analizowanych rozwiązań 
przyporządkowywane były do jednej z następujących kategorii: właściciele firmy oraz 
członkowie ich rodziny, pracownicy firmy, zewnętrzni specjaliści i konsultanci, przedsta-
wiciele środowiska naukowego. Jedynym wyjątkiem było kilka wynalazków opracowa-
nych przy współudziale firm badawczych, prowadzonych przez byłych lub obecnych 
pracowników instytucji naukowo-badawczych (przyjęto, że osoby te występowały w du-
alnej roli: zewnętrznych konsultantów oraz przedstawicieli środowiska naukowego).

Wyniki badań

Jak już wspomniano wcześniej, w analizowanym okresie badane przedsiębiorstwa zgło-
siły do ochrony w Urzędzie Patentowym RP 305 rozwiązań o charakterze technicznym, 
w tym 129 wynalazków oraz 176 wzorów użytkowych. Na ich podstawie przyznano łącz-
nie 57 patentów na wynalazki oraz 136 praw ochronnych na wzory użytkowe. Zaledwie 
w 10 przypadkach (4 wynalazki oraz 6 wzorów użytkowych) wydano decyzje o odmowie 
udzielenia prawa wyłącznego. Pozostałe wnioski w chwili przeprowadzania niniejszych 
badań były nadal rozpatrywane przez organ patentowy.

W niemal wszystkich przypadkach zgłaszane do ochrony rozwiązania pozostawały 
wyłączną własnością badanych firm rodzinny. Odnotowano także 6 zgłoszeń patento-
wych dokonanych wspólnie z zewnętrznymi firmami badawczymi. Przypadki te doty-
czyły dwóch spośród badanych firm: Oceanic S.A. oraz Fibrain Sp. z o.o.

Liczba rozwiązań zgłoszonych do ochrony przez poszczególne firmy była bardzo 
zróżnicowana i wahała się od 5 do aż 51 (M=20,33, SD=14,85). Generalnie dominowały 
jednak podmioty mające na swoim koncie od kilku do kilkunastu zgłoszeń (tabela 2).
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Tabela 2. Badane przedsiębiorstwa według liczby zgłoszonych do ochrony rozwiązań 
(wynalazki i wzory użytkowe) 

Liczba dokonanych 
zgłoszeń Liczba firm %

10 zgłoszeń i mniej 4 26,7

Od 11 do 20 zgłoszeń 5 33,3

Od 21 do 30 zgłoszeń 3 20,0

31 zgłoszeń i więcej 3 20,0

Źródło: opracowanie własne.

Badane przedsiębiorstwa wykorzystywały w  swojej działalności szeroki wachlarz 
prawnych instrumentów ochrony własności intelektualnej. Obok patentów na wyna-
lazki, o które aplikowały praktycznie wszystkie firmy, niewiele mniejszą popularnością 
cieszyły się także prawa ochronne na wzory użytkowe oraz znaki towarowe. Z kolei wzo-
ry przemysłowe były zgłaszane do ochrony przez nieco ponad połowę przedsiębiorstw 
(tabela 3). 

Tabela 3. Badane przedsiębiorstwa według rodzaju rozwiązań zgłaszanych do ochrony

Wyszczególnienie Liczba firm %

Wynalazki 15 100,0

Wzory użytkowe 13 86,7

Znaki towarowe 12 80,0

Wzory przemysłowe 8 53,3

Źródło: opracowanie własne.

Przechodząc do analizy składów osobowych zespołów projektowych, odpowiedzial-
nych za opracowanie rozwiązań będących przedmiotem poszczególnych zgłoszeń, wy-
pada zauważyć, że aż trzy czwarte z nich działało w składzie co najwyżej 2-osobowym 
(tabela 4).

Tabela 4. Rozwiązania zgłaszane przez badane firmy do ochrony w Urzędzie Patento-
wym RP według liczby twórców 

Liczebność zespołu Liczba zgło-
szeń %

1 osoba 96 31,5

2 osoby 133 43,6
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3 osoby 30 9,8

od 4 do 6 osób 23 7,5

od 7 do 10 osób 21 6,9

powyżej 10 osób 2 0,7

Źródło: opracowanie własne.

Właściciele firmy bądź członkowie ich rodziny byli obecni wśród autorów zdecydo-
wanej większości (78,4%) zgłaszanych do ochrony rozwiązań, przy czym w przypadku 
blisko połowy analizowanych zgłoszeń (48,4%) – zespół projektowy obejmował wyłącz-
nie osoby związane z rodziną właścicieli. Pracownicy badanych przedsiębiorstw uczest-
niczyli w opracowaniu blisko 40% zgłaszanych do ochrony rozwiązań, jednak zgłosze-
nia te dotyczyły zaledwie 4 przedsiębiorstw (26,7%). Nieco większa liczba firm włączała 
w proces tworzenia innowacji zewnętrznych specjalistów i konsultantów (46,7%) oraz 
przedstawicieli środowiska naukowego (33,3%), przy czym obie te grupy przyczyniły się 
do powstania stosunkowo niewielkiej liczby spośród zgłoszonych do ochrony rozwią-
zań: odpowiednio 13,1% oraz 5,2% (tabela 5). 

Tabela 5. Zaangażowanie poszczególnych grup twórców w proces kreowania innowa-
cji według liczby zgłaszanych rozwiązań oraz liczby przedsiębiorstw

Wyszczególnienie Liczba 
zgłoszeń % Liczba firm %

Właściciele firmy oraz członkowie rodziny 239 78,4 14 93,3

Pracownicy firmy 118 38,7 4 26,7

Zewnętrzni specjaliści i konsultanci 40 13,1 7 46,7

Przedstawiciele środowiska naukowego 16 5,2 5 33,3

Źródło: opracowanie własne.

Kluczowym elementem prowadzonych analiz było przedstawienie propozycji po-
działu badanych przedsiębiorstw na kilka kategorii, odzwierciedlających zidentyfiko-
wane, powtarzalne praktyki w zakresie tworzenia innowacji (tabela 6).
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Tabela 6. Badane przedsiębiorstwa według stosowanych praktyk w zakresie kreowa-
nia innowacji 

Kategoria Opis Przykłady firm
Firmy bazujące na kapitale 
intelektualnym członków 
rodziny

wśród twórców rozwiązań zgłaszanych do 
ochrony występują wyłącznie osoby zwią-

zane z rodziną właścicieli firmy 

Gniotpol Trailers Sp. z o.o.

Gumoplast Kowalski S.C.

Portos R. i T. Szukalscy Sp. J.

Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych Waś Sp. J.

Sanplast S.A.
Firmy sporadycznie anga-
żujące osoby spoza kręgu 
rodzinnego

wiodąca rola członków rodziny przy 
tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, 

w nielicznych przypadkach firma korzysta 
także z wiedzy zewnętrznych specjalistów 

i konsultantów

Rosinski Packaging  
Sp. z o.o. 

Zakład Urządzeń Grzew-
czych

Elektromet W. Jurkiewicz

Zakłady Metalowe Siwek 
Sp. z o.o.

Firmy bazujące na wiedzy 
kluczowych pracowników

dominującą rolę w tworzeniu innowacji 
odgrywają pracownicy przedsiębiorstwa 

(zwykle zatrudnieni w dziale B+R) 

Akpil Sp. z o.o.

Oceanic S.A.

Wala Sp. z o.o.
Firmy realizujące procesy 
innowacyjne w modelu 
otwartym

bardzo szeroki zakres wsparcia ze strony 
zewnętrznych specjalistów oraz przedsta-
wicieli środowiska nauki, przy znaczącym 

współudziale członków rodziny 

D.A. Glass Doros Teodora

Fibrain Sp. z o.o.

Medgal Sp. z o.o.

Splast Sp. z o.o.

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa zaliczone do dwóch pierwszych kategorii opierały swoją działal-
ność innowacyjną na zasobach wiedzy znajdujących się w posiadaniu członków rodziny, 
niejednokrotnie osób będących założycielami firmy bądź zajmujących kluczowe stano-
wiska kierownicze. Warto przy tym zauważyć, że działalność większości przedsiębiorstw 
zaliczonych do powyższych kategorii dotyczyła obszarów odznaczających się relatyw-
nie niższym poziomem zaawansowania technologicznego, co zapewne sprawiło, że po-
trzeby sięgania po wiedzę osób spoza firmy były odpowiednio mniejsze. 

Wspólną cechą przedsiębiorstw opierających swoją działalność innowacyjną na wie-
dzy kluczowych pracowników była zdecydowanie największa (na tle pozostałych pod-
miotów) liczba rozwiązań zgłaszanych do ochrony: przeciętnie ponad 39 zgłoszeń na 
firmę. Przedsiębiorstwa zaliczone do tej kategorii stanowiły natomiast bardzo niejed-
norodną grupę pod względem stopnia zaangażowania członków rodziny w proces two-
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rzenia innowacji. W przypadku firmy Wala Sp. z o.o. większość rozwiązań została opra-
cowana wspólnie przez pracowników i jednego z właścicieli firmy, natomiast pozostałe 
zgłoszenia miały charakter wyłącznie rodzinny. Pracownicy firmy Akpil Sp. z o.o. mieli 
swój udział w  powstaniu praktycznie wszystkich zgłoszonych do ochrony rozwiązań, 
przy czym w niespełna połowie przypadków jako współautor występował także założy-
ciel firmy, a w dwóch zgłoszeniach – pracownicy naukowi Przemysłowego Instytutu Ma-
szyn Rolniczych w Poznaniu. Firma Oceanic S.A. była z kolei jedynym przypadkiem braku 
udziału członków rodziny w tworzeniu innowacji: autorami wszystkich zgłoszonych do 
ochrony rozwiązań byli pracownicy działu B+R, którzy w czterech przypadkach współ-
pracowali także z firmą badawczą prowadzoną przez naukowca związanego z Gdańskim 
Uniwersytetem Medycznym.

Podmioty realizujące procesy innowacyjne w  modelu otwartym reprezentowały 
zdecydowanie najwyższy poziom zaawansowania technologicznego prowadzonej dzia-
łalności. Chociaż we wszystkich przedsiębiorstwach członkowie rodziny właścicieli mieli 
zauważalny udział w  tworzeniu innowacji, to jednak podmioty te w  bardzo szerokim 
zakresie korzystały także ze wsparcia zewnętrznych firm badawczych, biur projekto-
wych oraz kontaktów ze środowiskiem naukowym. W opracowaniu rozwiązań zgłasza-
nych do ochrony uczestniczyli m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Gliwicach, Instytutu Przemysłu 
Tworzyw i Farb w Gliwicach (Splast Sp. z o.o.), a także Politechniki Łódzkiej i Akademii 
Górniczo-Hutniczej w  Krakowie (Medgal Sp. z  o.o.). Co ciekawe, przedsiębiorstwa te 
w bardzo niewielkim stopniu wykorzystywały potencjał swoich pracowników. Jedynym 
wyjątkiem w tym względzie była firma Fibrain Sp. z o.o., która włączała w proces tworze-
nia innowacji dość liczną grupę swoich pracowników, a ponadto współpracowała także 
z zewnętrzną firmą badawczą (prowadzoną przez byłego pracownika naukowego Woj-
skowej Akademii Technicznej w Warszawie) oraz grupą naukowców związanych z war-
szawskimi uczelniami i innymi instytucjami naukowo-badawczymi. 

Ponieważ przedmiotem prowadzonych analiz były zgłoszenia dotyczące ochrony 
dwóch nieco odmiennych kategorii rozwiązań, zasadne wydało się także sprawdzenie, 
czy w przypadku wynalazków oraz wzorów użytkowych występują zauważalne różnice 
w zakresie składów osobowych zespołów projektowych odpowiedzialnych za ich opra-
cowanie. 

Stwierdzone różnice dotyczyły przede wszystkim liczebności zespołów autorskich, 
które w przypadku wynalazków składały się przeciętnie z prawie czterech osób (M=3,76 
os., SD=3,31 os.), natomiast w przypadku wzorów użytkowych były ponaddwukrotnie 
mniejsze (M=1,77 os., SD=0,84 os.). Duży wpływ na powyższy rezultat miał zapewne 
fakt, że blisko 20 wynalazków zostało opracowanych przez zespoły liczące 10 i więcej 
osób. Innym obszarem występowania różnic był stopień zaangażowania członków ro-
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dziny. W  przypadku wynalazków 38,0% rozwiązań zostało opracowanych wyłącznie 
przez osoby należące do rodziny właścicieli, podczas gdy w przypadku wzorów użyt-
kowych odsetek ten był wyraźnie wyższy i  wynosił 55,7%. Z  kolei 31,0% zgłoszonych 
do ochrony wynalazków oraz 14,8% wzorów użytkowych zostało opracowanych przez 
zespoły, w składzie których nie byli obecni przedstawiciele rodziny.

Powyższy wynik może wskazywać, że tworzenie innowacji o  większym poziomie 
doniosłości wymaga zaangażowania większej liczby autorów, których grono nie powin-
no ograniczać się wyłącznie do kręgów rodzinnych. W tym kontekście warto także za-
uważyć, że aż 9 spośród 10 zgłoszeń, które zostały negatywnie rozpatrzone przez urząd 
patentowy, dotyczyło rozwiązań, których twórcami były wyłącznie osoby należące do 
rodziny właścicieli. Być może jest to kolejny argument świadczący o niekorzystnych na-
stępstwach zbyt małej otwartości procesów innowacyjnych realizowanych przez firmy 
rodzinne.

Podsumowanie

Zaprezentowane w niniejszym artykule wyniki badań umożliwiły identyfikację praktyk 
stosowanych przez firmy rodzinne w procesie tworzenia innowacji o wysokim poziomie 
oryginalności. Chociaż w przypadku większości przedsiębiorstw dominującą rolę w tym 
względzie odgrywają sami właściciele oraz członkowie ich najbliższej rodziny, to jed-
nak istnieje także dość liczna grupa firm rodzinnych, realizujących procesy innowacyjne 
z wykorzystaniem wsparcia zewnętrznych specjalistów i konsultantów, a nawet przed-
stawicieli środowiska naukowego. Z reguły dotyczy to jednak podmiotów prowadzących 
działalność w obszarach najbardziej zaawansowanych technologicznie, stąd też obser-
wowana otwartość na wiedzę płynącą z otoczenia zewnętrznego – może mieć niejako 
wymuszony charakter.

Relatywnie niewielki stopień zaangażowania pracowników badanych przedsię-
biorstw w opisywane działania może wynikać zarówno z problemów w pozyskiwaniu 
wysoko wykwalifikowanej i kreatywnej kadry, jak i nieumiejętnego zarządzania posia-
danymi zasobami ludzkimi przez menedżerów firm rodzinnych. Nie można także wyklu-
czyć sytuacji, w której pracownicy badanych przedsiębiorstw czynnie uczestniczą w re-
alizowanych przedsięwzięciach innowacyjnych, jednak ich rola sprowadza się wyłącznie 
do realizacji zadań o charakterze pomocniczym (np. gromadzenie informacji), stąd też 
ich nazwiska nie są wymieniane w  gronie twórców. Kwestia ta wymaga wyjaśnienia 
w toku dalszych badań.

Przeprowadzone badania nie są niestety wolne od licznych ograniczeń. W pierwszej 
kolejności należy zauważyć, że dane patentowe opisują jedynie wąski fragment działal-
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ności innowacyjnej przedsiębiorstw, nie uwzględniając chociażby rozwiązań, które ze 
względów strategicznych zdecydowano się utrzymywać w  tajemnicy. Analizy prowa-
dzone wyłącznie w oparciu o dane patentowe ignorują także wiele informacji, mogą-
cych mieć istotny wpływ na ocenę i interpretację obserwowanych zjawisk. Dotyczy to 
m.in. kwestii wielkości firmy, przebiegu procesów sukcesyjnych, itp. Interesującym roz-
wiązaniem może być zatem prowadzenie dalszych badań przy wykorzystaniu danych 
pochodzących z „kombinowanych” źródeł (np. dane patentowe uzupełnione wywiada-
mi przeprowadzanymi w firmach).
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Introducción

Las empresas manufactureras presentan hoy en día, problemas relacionados con las 
operaciones logísticas. Algunos de estos desafíos son: faltantes o exceso de inventario de 
materiales, retrasos en las entregas a clientes, reclamaciones de clientes por mercancías 
equivocadas, pérdida de órdenes por falta de disponibilidad de productos, retrasos en 
producción, paro de línea por falta de materiales, aumento en los costos de almacena-
miento o incremento del gasto de transporte. Por estas situaciones, es pertinente realizar 
un diagnóstico, que lleve al análisis de las causas de dichos problemas.

La respuesta a esta problemática puede estar relacionada con la adecuada admini-
stración de operaciones, debido a que la visión integral de ésta en las empresas, ayu-
daría a detectar específicamente dónde se origina un problema y cuál podría ser una 
posible solución.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los factores que 
inciden en el proceso logístico interno de las micro y pequeñas empresas (mypes) ma-
nufactureras de la ciudad de León, Guanajuato desde un enfoque cualitativo. Se reca-
baron datos a partir de entrevistas estructuradas a 23 gerentes de mypes familiares. La 
guía de entrevista contiene 14 preguntas que fueron diseñadas para definir, comprender 
y profundizar conceptos, desde la perspectiva de las organizaciones, analizando cuáles 
son las operaciones fundamentales de logística interna para que la organización logre 
sus objetivos. 

Los resultados encontrados determinan diez áreas que los gerentes mencionaron 
que deben ser atendidas para mejorar la competitividad de la empresa. Así mismo se 
jerarquizaron dichos conceptos para lograr conducir a  los dirigentes de esas mypes 
a centrar su atención es esas áreas específicas, a fin de que logren niveles de desem-
peño más altos.

Marco contextual 

Rosenblatt et al. [citados en Arredondo et al. 2017] aseguran que las empresas familiares 
son aquellas organizaciones en donde la mayoría de la propiedad y el control se encuen-
tran bajo la tutoría de miembros que son familia. Por otro lado, Frohmann [2016] mencio-
na que las empresas micro o pequeñas, son generalmente familiares y poseen también 
una alta flexibilidad, lo que les permite adaptarse a su entorno fácilmente. 

De acuerdo con Caldera et al. [2017] las mypes deben desarrollar su crecimiento 
a  través de su capacidad competitiva, misma que es entendida como el conjunto de 
todas las habilidades que las lleven a ser distinguidas por sus clientes.
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI 2016] en colaboración con la 
Secretaría de Economía, desarrollan anualmente el Índice Nacional de Competitividad. 
Esta herramienta estadística mide de manera oportuna la evolución de la competitivi-
dad de México a lo largo del tiempo. INEGI define la competitividad como la capacidad 
de una industria o de una economía para competir con la oferta externa de productos 
en el mercado. 

De acuerdo con Aguilar [2007], la competitividad empresarial está influenciada por la 
fortaleza de las relaciones que una empresa establece con aspectos como: a) el entorno 
económico, b) la infraestructura física externa o sea, las telecomunicaciones, transportes 
y servicios financieros, c) los proveedores y d) su propia infraestructura humana, que la 
empresa debe aplica como la capacidad para mantener una participación lucrativa en 
el mercado.

Aragón et al. [2010], mencionan que los factores internos que aportan al éxito com-
petitivo de una organización son: los recursos tecnológicos, la innovación, la calidad del 
producto o servicio, la dirección de los recursos humanos y la capacidad del directivo 
para gestionar la empresa. 

Por su parte, el Consejo de Profesionales de Gestión de la Cadena de Suministros 
(CSCMP) por las siglas en inglés de Council of Supply Chain Management Professionals, 
define a la administración logística como:

La parte de la cadena de suministros que planea, implementa y controla la ge-
stión eficiente y eficaz del flujo directo e inverso y del almacenamiento de bie-
nes, servicios e información relacionada entre el punto de origen y el punto de 
consumo para satisfacer las necesidades de los clientes. Las actividades de ge-
stión logística suelen incluir gestión de transporte, almacenamiento, manejo de 
materiales, cumplimiento de entrega de órdenes, diseño de redes logísticas, ge-
stión de inventarios, planeación de la oferta y  la demanda y administración de 
proveedores de servicios de logística. En diversos grados, la función de logística 
también incluye el abastecimiento y la adquisición, la planeación y programación 
de la producción, el empaque y embalaje, y el servicio al cliente. Está involucrada 
en todos los niveles de planeación y  ejecución a  nivel estratégico, operacional 
y táctico. La gestión logística es una función integradora que coordina y optimi-
za todas las actividades logísticas, además de integrar actividades logísticas con 
otras funciones, como marketing, ventas, fabricación, finanzas y tecnología de la 
información [CSCMP 2013, p. 117].

Con la definición anterior se pretende tener una referencia para destacar la impor-
tancia de todos los conceptos que forman a una cadena de suministros, a fin de enlazar 
las variables internas de la organización y analizar su impacto en la competitividad de 
su desempeño. 

La competitividad de las mypes familiares a partir de sus operaciones de logística operacional



252

Arredondo et al. [2017], aseguran que las mypes impactan el desarrollo socioeco-
nómico de su entorno debido a la capacidad de generar empleos y de convertir su ca-
pital a  la aportación de riqueza a través de procesos lucrativos. Así mismo se destaca 
que a  pesar de los volúmenes reducidos de sus operaciones y  sus pocos empleados, 
las mypes tienen una adecuada adaptabilidad al entorno empresarial y buscan ser más 
exitosas a través del desarrollo eficiente de sus operaciones logísticas internas.

Diseño de la investigación

Hernández et al. [2014] mencionan que la investigación cualitativa está enfocada a de-
finir, comprender y profundizar en conceptos desde la perspectiva de los participantes, 
acorde a dicha referencia, se entrevistaron a los gerentes de las mypes que motivaron 
el estudio y se exploraron cuáles son las operaciones de logística interna que afectan 
para que la organización logre sus objetivos sin problemas. De igual forma, los autores 
establecen que la investigación descriptiva busca especificar características y rasgos im-
portantes para explicar un fenómeno. La literatura muestra una gran cantidad de teorías 
y modelos de administración de las operaciones logísticas internas, que se contrastaron 
con la opinión de los gerentes entrevistados.

Por otro lado, los estudios explicativos permiten observar una relación entre varios 
conceptos que llevan a entender sucesos o causas de un evento. La recolección de in-
formación se lleva a cabo entonces, en un espacio de tiempo definido por el momento 
de la investigación y por ello es tipificada como transversal, de acuerdo con Hernández 
et al. [2014].

Resultados

Derivado de las 23 entrevistas con gerentes de mypes que estuvieron dispuestos a com-
partir sus experiencias, se lograron definir los conceptos que los propios gerentes descri-
ben como las que se deberían de atender, para mejorar el desempeño empresarial. Las 
entrevistas estuvieron alineadas a la estructura de un documento previamente prepara-
do para ello, sin embargo se les dio total libertad de responder y aportar las ideas que 
ellos mismos consideraran relevantes.

En la figura 1 se muestran algunas de las frases que los gerentes utilizaron para de-
finir las operaciones y los procesos claves en la logística interna de la organización, así 
como los principales problemas con los que se enfrentan y que de alguna manera están 
enlazadas a las operaciones clave.
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Una vez que las entrevistas se capturaron en audio, se procedió a  transcribirlas 
y a analizar cada una de ellas con la ayuda del software Atlas.ti 7. Para llevar a cabo el 
análisis de las entrevistas se clasificaron las citas de los gerentes y se les asignaron ca-
tegorías, que posteriormente se agruparon en diferentes familias. Los conceptos que 
resaltaron los entrevistados se resumen a continuación:

 · Impacto del aprovisionamiento en el desempeño operacional.
 · Importancia del control de inventarios.
 · Soporte e infraestructura de manufactura.
 · Ingeniería desarrollada en los procesos y operaciones.
 · Administración de la demanda.
 · Administración del transporte de mercancías y productos terminados.
 · Desarrollo y desempeño de habilidades gerenciales.
 · Uso de las tecnologías de información.
 · Inmersión y relación con el comercio exterior.
 · Aplicación del desarrollo organizacional.

Figura 1. Algunas de las frases que definen a los procesos y operaciones clave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entender la 
importancia del 

abastecimiento de 
las materias primas 

Manejar un 
pronóstico adecuado 

y seguimiento de 
materias primas 

Comunicación 
directa y eficaz 
para producir el 

producto 

Que nunca falte 
material para fabricar 

el producto 

Comunicación 
directa y 
abierta Las compras 

son 
primordiales 

Transporte 
adecuado y eficiente 

para entrega en 
tiempo y forma 

La influencia 
de los TLC’s 

es básica 

La calidad de 
los productos 
entregados 

La falta de un 
MRP, que puede 
ser a través de 

plantillas de Excel 

Operaciones clave en 
la logística interna 

Fuente: elaboración propia.

Solís [citado en Hernández et al. 2014] afirma que al proceso de pasar de una varia-
ble que derivó del marco teórico y se convierte en un indicador empírico y medible, se 
le denomina operacionalización. Por ello, las opiniones de los gerentes se contrastaron 
con literatura teórica disponible en los libros y en diversas investigaciones del tema, para 
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asegurar que dichas definiciones tengan la validez teórico-práctico y puedan ser utili-
zadas en estudios posteriores. En la tabla 1 se presenta una relación de los conceptos 
resaltados por los gerentes y su afinidad a una postura teórica.

Tabla 1. Interpretación de los conceptos mencionados por los entrevistados y su rela-
ción con las bases teóricas

Variable - concepto Base teórica Autores

Aprovisionamiento. 
Impacto del 

aprovisionamiento 
en el desempeño 

operacional.

Acciones que se deben de llevar a cabo para 
subsistir, para que no falte ningún material 
para la acción de manufactura. Se prevé el 
tiempo que se lleva en obtener mercancías 
y las acciones administrativas para colocar un 
pedido. Se calcula la cantidad necesaria y se 
vigila que cumpla con las normas de calidad e 
ingeniería requeridas. 

Chopra y Meindl [2013]

Escudero [2014]

Nahmias [2014]

Control de 
inventarios. Aplicación 

y seguimiento.

Son procesos básicos que incluyen el 
resguardo de mercancías, mantener 
mercancías disponibles en el momento que 
se requiera y sólo las que tienen rotación.

Ballou [2004]

Johnson et al [2012]

Soporte de 
manufactura: involucra 

también  
a infraestructura.

El área de manufactura tiene establecidas 
estrategias de producción acorde a  la 
planeación estratégica organizacional 
tales como “fabricación para inventarios” 
o  “fabricación de órdenes”. Contempla 
métodos de producción esbeltos e incorpora 
filosofías orientales en los procesos tales como 
Just In Time, Kanban o Lean Manufacturing.

Chase y Jacobs [2013]

Johnson et al [2012]

Ingeniería. 
Desarrollada en los 

procesos y operaciones. 

Se refiere a todos los procesos y operaciones 
que permiten medir, analizar y  mejorar 
todas las operaciones de desempeño como 
uso de pronósticos, medición de costos 
y  estrategias para optimizarlos, diseño de 
productos para ágil fabricación, diseño de 
envases y  empaques estandarizados para 
aprovechar transportes. Las decisiones 
dentro de la organización se basan en todas 
las herramientas posibles de ingeniería.

Chase y Jacobs [2013]

Johnson et al. [2012]

Nahmias [2014]

Administración de la 
demanda.

Este proceso prevé qué se venderá para poder 
planear las compras, el aprovisionamiento 
y la manufactura.

Chase y Jacobs [2013]

Ballou [2004]
Administración 

del transporte: De 
mercancías y productos 

terminados. 

La administración de transporte debe 
contemplar el aprovechamiento del espacio 
y  la planeación de rutas, para aprovechar 
los costos más bajos posibles, evitando la 
contratación exprés y  sobre costo por mala 
planeación de compras. 

Ballou [2004]

Johnson et al. [2012]

Habilidades gerenciales: 
Desarrollo y desempeño 

de habilidades 
gerenciales.

Las personas que ocupan puestos de jefes 
o  gerentes de área, cuentan con un nivel 
de estudios mínimos de licenciatura y  han 
desarrollado habilidades tales como el 
liderazgo, la comunicación, trabajo en 
equipo y  las aptitudes para motivar a  sus 
colaboradores de trabajo.

Whetten y Cameron [2005]
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Tecnologías de 
Información: Uso 

y aplicación.

Se instalan herramientas que permitan 
hacer planeación de materiales, trazabilidad 
de materiales y  productos en la cadena de 
suministros pero sobre todo internamente. 
No necesariamente son softwares complejos 
y  costosos, pueden ser a  través de formatos 
que alimentan hojas de Microsoft Excel. 

Johnson et al. [2012]
Nahmias [2014]

Comercio Exterior: 
Inmersión y relación con 

el comercio exterior.

Las personas involucradas con el comercio 
internacional conocen las operaciones 
básicas de importación y/o  exportación, 
tratados de libre comercio y  programas de 
fomento creados por el gobierno federal. 
Todas las personas que colaboran en la 
organización están conscientes de los retos 
de la globalización.

Organización de los Estados 
Americanos [2018]

Desarrollo 
Organizacional: 

Aplicación.

Existe una clara definición de perfiles de 
puestos, una estructura organizacional clara, 
están planteados los objetivos que se deben 
lograr y  existen procesos documentados, 
claros y  que todos conocen o  que hay los 
canales para darlos a conocer.

Whetten y Cameron (2005)

French y Bell [1996]

Fuente: elaboración propia.

Las categorías agrupadas en las dimensiones del estudio, se analizaron revisando el 
énfasis que los gerentes hacían en la importancia de las operaciones logísticas internas 
y que se midieron a través de las repeticiones o veces que se mencionaron a lo largo de 
las entrevistas, así como en el hincapié que hicieron en la trascendencia de atenderlas. 

Dichas menciones se ponderaron para definir un coeficiente de impacto en todo el 
desempeño organizacional. En la tabla 2 se presenta el resumen de dicho análisis y la 
conclusión de cuál será la ponderación de impacto en el desempeño de la organización.

Paralelamente, el objetivo de las entrevistas también es que se defina la jerarquiza-
ción del impacto de cada operación en el desempeño total, es decir que desde la expe-
riencia de los gerentes, se le pueda asignar un valor de medición a cada aspecto de la 
logística interna.

Se observa que los gerentes le dan una importancia muy alta al concepto de Apro-
visionamiento de tal forma que se presenta como la principal área que impacta en el 
desempeño operacional. Enseguida se encuentra el Soporte de Manufactura como un 
concepto que aporta de manera significativa a la competitividad de la empresa y como 
tercer nivel de importancia aparecen áreas como el Control de inventarios, la Admini-
stración de la demanda y las funciones de Ingeniería.

La competitividad de las mypes familiares a partir de sus operaciones de logística operacional
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Tabla 2. Ponderación del valor de los conceptos en el desempeño operacional

Concepto – variable
Número de repeticiones en 

que se mencionaron con 
énfasis en la importancia

Valor ponderado en la 
importancia destacada

Aprovisionamiento 35 16%
Control de inventarios 21 10%
Soporte de la manufactura 33 15%
Ingeniería 22 10%
Administración de la demanda 21 10%
Administración del transporte 24 11%
Habilidades gerenciales 18 8%
Tecnologías de la información 17 8%
Comercio Exterior 12 6%
Desarrollo Organizacional 12 6%

TOTAL 215 100%

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

El camino de la administración de la logística operacional, reviste retos y desafíos inte-
resantes para las pequeñas empresas familiares, que buscan permanecer en el mercado, 
a pesar de los problemas que enfrentan en una economía cambiante. 

La Organización Mundial de Comercio en su Informe sobre el Comercio Mundial 
[2016] indica que el cambio en la participación de las empresas se ha transformado, pu-
esto que el papel de las pymes ha crecido derivado de la reducción de los obstáculos al 
comercio, la mejora en los sistemas de transporte o los avances en la tecnologías de la 
información, cada vez más enlazadas al desarrollo de las cadenas de valor mundiales. 

Es decir, que las pequeñas y medianas empresas (pymes) sí pueden obtener los be-
neficios del comercio mundial. Hace menos de una década, la participación en el comer-
cio internacional, era exclusiva para las grandes empresas, pero la propia naturaleza de 
la apertura comercial llevó a que el proceso se hiciese cada vez más inclusivo para este 
tipo de empresas. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarollo [2011] indica que 
las empresas que aplican un desempeño logístico observando los cambios que se pre-
sentan en su entorno, pueden desarrollar las capacidades que se encaminan a lograr una 
ventaja competitiva, para diferenciarse así de sus competidores. Estos cambios deben 
integrar a las operaciones de la empresa, en conjunto con los recursos que posee y los 
sistemas con los que cuenta, para que sus clientes se sientan satisfechos con los produc-
tos que desarrollan y los servicios que les ofrecen para llegar a este fin.
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Los resultados de la investigación definen diez conceptos que de acuerdo con el 
Council of Supply Chain Management Professional [2013] la empresa debe observar: 
Aprovisionamiento, Control de Investarios, Soporte de la manufactura, Ingeniería, Ad-
ministración de la demanda, Administración del transporte, Habilidades gerenciales, 
Tecnologías de la Información, Comercio Exterior y Desarrollo Organizacional. 

Estas variables entonces, se alinean tanto a la definición de la administración de la 
logística, como a las aportaciones que los gerentes de las mypes que cooperaron en la 
investigación creen a partir de su experiencia operativa. Una logística llevada en función 
de la satisfacción de los clientes, como de las operaciones internas de la empresa, condu-
cirán a la organización a lograr más fácilmente los objetivos de desempeño planteados. 
Esta eficiencia es un factor esencial para que las mypes puedan competir en un mercado 
gobalizado, tal como lo indica el Banco Interamericano de Desarrollo [2011]. 

Los hallazgos del trabajo de investigación conducen a afirmar que los diez conceptos 
definidos por las mypes estudiadas se pueden convertir en las variables de una inve-
stigación de tipo cuantitativo. Los conceptos encontrados en la investigación pueden 
aportar conocimientos a otros gerentes de mypes para que revisen y atiendan áreas de 
oportunidad al interior de su organización. Estos conceptos deben establecerse como 
guías para acceder tanto al progreso tecnologico aplicado a micro y pequeñas empresas 
familiares, como a  mejorer el nivel de bienestar aumentando la productividad, facili-
tando los procesos de innovación. La mayor eficiencia lleva a que los trabajadores se 
adapten de forma óptima, tanto a  la organización, como a su entorno. Así mismo, los 
resultados pueden representar una base estratégica para el proceso de internacionali-
zación de las mypes, ya que de acuerdo con Arredondo et al. [2017] las mypes familiares 
incursionan en mercados internacionales de forma gradual y derivado de sus propias 
fortalezas. 

Finalmente, las mypes que están presentes en mercados internacionales tienden 
a ser más productivas para hacer frente al componente de los costos fijos asociados a la 
exportación y una forma de que una mypes sea más productiva podría ser mejorando 
en los diez conceptos hallados en la presente investigación.

La competitividad de las mypes familiares a partir de sus operaciones de logística operacional
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Wprowadzenie

W  dzisiejszym świecie współpraca międzyorganizacyjna nabiera coraz większego zna-
czenia. Podmioty gospodarcze odchodzą od orientacji konfrontacyjno-konfliktowej na 
rzecz solidarnego osiągania wspólnych celów. Współdziałanie pozwala przedsiębior-
stwom na osiągnięcie szeregu korzyści, takich jak: pozyskiwanie nowych technologii, 
zasobów finansowych, taniej lub wykwalifikowanej siły roboczej, a  także wiedzy i  do-
świadczenia. Nierzadko współpraca jest jedynym, efektywnym sposobem uzyskania do-
stępu do specyficznych, rzadkich i  trudnych do podrobienia kluczowych kompetencji. 
Należy jednak zauważyć, że ekspansja oraz intensyfikacja procesów kooperacyjnych jest 
związana z pojawianiem się nowych, dotychczas nieznanych rodzajów ryzyka. Bezpiecz-
ny i stabilny rozwój współdziałania warunkowany jest zatem poprawnym rozpoznaniem 
zagrożeń natury międzyorganizacyjnej i  opracowaniem skutecznych planów działania 
na wypadek wystąpienia tego typu zagrożeń.

Warto zaznaczyć, że temat ten jest szczególnie interesujący i  ważny w  przypadku 
małych, w tym rodzinnych, przedsiębiorstw. Często decydują się one bowiem na nawią-
zywanie i  rozwój współpracy z  dużymi podmiotami, posiadającymi znacznie większą 
siłę rynkową. Ponadto podmioty o większym rozmiarze niejednokrotnie są dla małych 
jednostek kluczowymi kontrahentami, których utrata może mieć bardzo poważne kon-
sekwencje. Małe firmy stają zatem przed trudnym wyzwaniem – muszą działać w warun-
kach wysokiego ryzyka, niejednokrotnie nie posiadając niezbędnych zasobów ludzkich 
oraz finansowych, a także niezbędnej wiedzy do kompleksowej analizy i oceny zagrożeń 
związanych z relacjami o tym charakterze.

Na gruncie powyższych rozważań określono cel główny artykułu, który stanowi rozpo-
znanie sfer ryzyka międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych, będących największym 
zagrożeniem dla małych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem 
firm rodzinnych. Realizacji celu posłużyły badania empiryczne przeprowadzone z wyko-
rzystaniem metody pogłębionego badania ankietowego oraz wywiadu bezpośrednie-
go na próbie 159 małych jednostek (zatrudniających mniej niż 50 osób) zlokalizowanych 
w Polsce, z czego ok. 85% stanowiły firmy rodzinne. Jako główną metodę statystyczną, 
pozwalającą na klasyfikację i redukcję danych, przyjęto analizę czynnikową.

Istota ryzyka współpracy międzyorganizacyjnej

Przed zagłębieniem się w  analizę problematyki ryzyka międzyorganizacyjnych relacji 
kooperacyjnych, niezbędne jest dokładne określenie kluczowych terminów. Pierwszym 
z nich jest kooperacja, której idea stała się zjawiskiem niezwykle istotnym w skali zarów-
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no krajowej, jak i międzynarodowej, a bez jej rozpoznania trudno mówić o zrozumieniu 
funkcjonowania współczesnej gospodarki. Pomimo szerokiego zainteresowania tema-
tem w środowisku naukowym i licznych publikacji w literaturze przedmiotu, brakuje jed-
nolitej teorii kooperacji. Samo pojęcie interpretowane jest w zróżnicowany sposób przez 
wielu autorów – zarówno szeroko i kompleksowo, jak również wąsko, w odniesieniu je-
dynie do pewnych aspektów rozpatrywanego problemu.

Najbardziej podstawową i  ogólną definicję znaleźć można w  Słowniku Wyrazów 
Obcych, wg którego kooperacja oznacza współpracę, współdziałanie, a  kiedyś także 
spółdzielczość [Kopaliński 2006, s. 422]. W  Słowniku Wyrazów Bliskoznacznych znaleźć 
można słowa, których znaczenie częściowo pokrywa się ze znaczeniem terminu koope-
racja, tj. współpraca, współdziałanie, bycie z kimś w spółce, koprodukcja [Latusek 2009,  
s. 224]. Słownik przypomnień wskazuje także na powiązanie pojęcia kooperacji z synergią 
[Kopaliński 1993, s. 192], a więc współdziałaniem różnych czynników, skuteczniejszym 
niż suma ich oddzielnych działań [Dubisz 2008, ss. 1474–1475]. 

W związku z dużym wpływem literatury zagranicznej na problematykę współpracy 
międzyorganizacyjnej, niezbędne jest także wytłumaczenie angielskiego zwrotu coope-
ration, opisującego istotę badanych kwestii w literaturze zagranicznej. Zgodnie ze słow-
nikami języka angielskiego, termin ten należy tłumaczyć jako współpracę, współdzia-
łanie, kooperację [Adamska-Sałaciak i Fisiak 2003, s. 296; Linde-Usiekniewicz i in. 2005, 
s. 255]. W  polskiej literaturze przedmiotu opinie, czy powinno się wyżej wymienione 
terminy traktować jako wyrazy bliskoznaczne, są podzielone. Dominuje jednak pogląd, 
iż można je stosować zamiennie [Jaźwiński i Kiernożycka-Sobejko 2006, s. 609; Kaczyński 
2012, s. 166; Mazur 2011, ss. 290–291; Nowak 2012, ss. 15–35; Olszyński 1989, s. 11].

Należy zwrócić uwagę, że naukowe korzenie kooperacji sięgają głęboko i są bardzo 
rozległe. Zjawisko to jest przedmiotem zainteresowań wielu różnych obszarów nauko-
wych, takich jak m.in.: ekonomia, socjologia, antropologia, psychologia, politologia, teo-
ria organizacji, zarządzanie strategiczne czy zachowania organizacyjne [Smith i in. 1995, 
ss. 9–10], przez co można je analizować z wielu różnych perspektyw oraz w kontekście 
różnorodnych aspektów.

Warto jednak zaznaczyć, iż niezależnie od sposobu interpretacji problemu współ-
działania przedsiębiorstw, kooperacja stanowi przede wszystkim pewną formę osiąga-
nia przewagi konkurencyjnej. Poprzez współpracę organizacje uzyskują możliwość m.in. 
funkcjonowania na rynkach globalnych, dostępu do taniej lub wykwalifikowanej siły ro-
boczej, wykorzystania korzyści skali czy zajmowania najkorzystniejszej pozycji w łańcu-
chu wartości [Achrol i Kotler 1999, ss. 146–147; Jarillo 1988, s. 31; Olszyński 1989, ss. 12–15; 
Varadarajan i Jayachandran 1999, s. 132].

Drugim istotnym pojęciem z perspektywy analizowanego problemu jest ryzyko. Na-
leży zauważyć, że jego wykładnia na przestrzeni lat zmieniała się, dostosowując się do ak-
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tualnego stanu wiedzy i poziomu rozwoju, przez co obecnie termin ten obfituje w wiele 
znaczeń, skojarzeń i synonimów występujących zarówno w języku potocznym, jak i na-
ukowym. Ogólną i uniwersalną definicję ryzyka można znaleźć w Słowniku Języka Polskie-
go [Szymczak 1993, ss. 155–156], zgodnie z którym jest to prawdopodobieństwo, że coś 
się nie uda, przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, niepewny, problematyczny. 

W świetle nauk o zarządzaniu należy zwrócić szczególną uwagę na dwie, odmienne 
koncepcje ryzyka – negatywną i neutralną. Zgodnie z pierwszą z nich, ryzyko powin-
no się traktować jako możliwość poniesienia porażki, prawdopodobieństwo powstania 
szkody czy też odważenie się na przedsięwzięcie, którego wynik stanowi niebezpie-
czeństwo [Małkowska-Borowczyk 2012, ss. 9–10]. Koncepcja neutralna opiera się nato-
miast na założeniu, że ryzyko łączy w sobie cechy negatywne oraz pozytywne. Istotą 
tego poglądu jest postrzeganie ryzyka jako braku pewności co do przyszłych skutków 
określonych zdarzeń, które mogą być zarówno negatywne, jak i pozytywne [Bartkowiak 
i Koszel 2013, s. 210; Jajuga 2007, ss. 13–14; Rudawska 2013, ss. 148–149; Urbanowska-
Sojkin 2012, ss. 35–36].

W prowadzonych badaniach założono, że natura procesu kooperacji przedsiębiorstw 
implikuje słuszność zastosowania negatywnej koncepcji ryzyka. Zgodnie z nią założono, 
iż ryzyko x stanowi szkodę x pomnożoną przez prawdopodobieństwo wystąpienia x. 
Pod pojęciem szkody x rozumie się takie określenia, jak strata, uszkodzenia, nieużytecz-
ność, koszt, utrata itp. Należy jednak podkreślić, że ryzyko nie powinno być rozumiane 
wyłącznie jako prawdopodobieństwo wystąpienia szkody ani też szkoda sama w sobie 
[Campbell 2005, ss. 569–572].

Przechodząc do bardziej szczegółowych rozważań na temat problematyki ryzyka 
współpracy, warto powiedzieć, że ryzyko występujące w procesie kooperacji międzyor-
ganizacyjnej stanowi poważną barierę rozwoju wzajemnych relacji [Chundong i in. 2012, 
s. 197]. Co ciekawe jednak, jego złożona natura nie została wciąż dostatecznie rozpozna-
na. Prowadząc studia literaturowe, można zauważyć, że autorzy są zgodni co do wystę-
powania pewnych charakterystycznych rodzajów zagrożeń związanych ze współpracą 
przedsiębiorstw, jednak wyodrębniając i  ewaluując znaczenie poszczególnych obsza-
rów ryzyka, posługują się zróżnicowanymi kryteriami. Zgodnie z badaniami Wang Fei 
i Wang Shilei [2010, ss. 418–420] kooperujące podmioty gospodarcze powinny zwracać 
szczególną uwagę na ryzyko kredytowe, informacji, zapasów, kulturowe oraz dystrybu-
cji zysków. Według Sumei [2010, ss. 574–577] duże znaczenie mają takie obszary ryzyka, 
jak współpraca sensu stricto, przepływ informacji, rynek oraz otoczenie. Lee i Johnson 
[2010, ss. 273–276] wymieniają z kolei trzy główne typy ryzyka kooperacji – ryzyko wy-
dajności, relacji oraz przywłaszczenia wiedzy. Liu i Zhao [2009, ss. 4510–4511] skupiają 
się natomiast na ryzyku moralnym, dystrybucji zysków, niezależności decyzji oraz różnic 
kulturowych. Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się uzasadnionym prowadzenie ba-
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dań mających na celu rozpoznanie obszarów ryzyka, które mają największe znaczenie 
w procesie kooperacji małych, w tym rodzinnych, przedsiębiorstw.

Ryzyko współpracy międzyorganizacyjnej w świetle badań 
empirycznych

Badania empiryczne dotyczące ryzyka międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych 
przeprowadzone zostały w okresie od października 2015 r. do stycznia 2016 r., a w ich 
ramach przeanalizowano za pomocą kwestionariusza ankietowego 159 małych jedno-
stek (zatrudniających mniej niż 50 osób) zlokalizowanych w Polsce. Podczas klasyfikacji 
analizowanych jednostek pod względem rozmiaru, wykorzystano kryterium wielkości 
zatrudnienia. Odrzucono możliwość zastosowania kryterium obrotu netto, z  uwagi na 
niechęć badanych podmiotów do szczegółowego omawiania kwestii finansowych, co 
bezpośrednio przełożyłoby się na zmniejszenie odsetka otrzymanych kwestionariuszy 
ankietowych. Warto podkreślić, iż znaczną część badanych podmiotów (ok. 85%) stano-
wiły przedsiębiorstwa rodzinne.

Należy zaznaczyć, że badania empiryczne prowadzone były wieloetapowo. W pierw-
szym etapie, na podstawie krytycznej analizy literatury, własnych obserwacji i doświad-
czeń, a  także wyników przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z  wybranymi 
przedsiębiorcami, wyodrębniono 48 źródeł ryzyka współpracy międzyorganizacyjnej, 
do których zakwalifikowano m.in. takie zdarzenia, jak: niedopełnienie obowiązków 
przez partnera, nieterminowość partnera, niestaranność partnera, utrata kontroli, wy-
ciek poufnych informacji, niesprawiedliwy podział zysków, zmiana strategii partnera, złe 
intencje partnera, nieuczciwość partnera, nadrzędność indywidualnych celów partnera, 
brak innowacyjności partnera czy też nieterminowa płatność. Tworzenie tak szczegó-
łowej i rozbudowanej listy zdarzeń będących źródłami ryzyka we współpracy między-
organizacyjnej podyktowane było koniecznością dostosowania jej do zróżnicowanej 
specyfiki badanych jednostek. 

W  kolejnym etapie badań poproszono respondentów o  określenie prawdopodo-
bieństwa oraz konsekwencji wystąpienia poszczególnych zagrożeń na pięciostopnio-
wej skali (gdzie 1 oznaczało brak, a 5 – bardzo duże). Ankietowani mogli także dodać do 
listy źródła ryzyka, które wydają się im istotne, a nie zostały zawarte w kwestionariuszu, 
należy jednak zaznaczyć, że wszyscy respondenci uznali zestawienie za kompletne i wy-
czerpujące.

Na ostatnim etapie badań przeprowadzono analizę zebranych wyników badań an-
kietowych. W  pierwszej kolejności, zgodnie z  przyjętą definicją ryzyka, pomnożono 
wskazane przez respondentów prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych 
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źródeł ryzyka przez stopień ich negatywnych konsekwencji, otrzymując w ten sposób 
zmienne opisujące ryzyko współpracy międzyorganizacyjnej. Następnie posłużono 
się analizą czynnikową z rotacją Varimax, która pozwoliła na redukcję tak dużej liczby 
zmiennych pierwotnych do kilku wzajemnie niezależnych czynników głównych, po-
przez połączenie w mega-czynniki skorelowanych ładunków oraz usunięcie ładunków 
nieistotnych, których znaczenie początkowo trudno oszacować.

Przeprowadzenie badań empirycznych w ten sposób pozwoliło na wyselekcjonowa-
nie obszarów ryzyka kooperacji o największym znaczeniu dla małych przedsiębiorców, 
ze względu na jednoczesne wysokie szanse oraz skutki wystąpienia. Tak przeprowadzo-
na analiza problemu powinna znacznie ułatwić małym przedsiębiorcom, szczególnie 
o ograniczonych zasobach ludzkich i finansowych, zrozumienie specyfiki zagrożeń wy-
stępujących na linii dostawca-odbiorca. 

Podejmując decyzję co do liczby wyodrębnianych mega-czynników posłużono się 
graficzną metodą Cattella [1966, ss. 245–276]. Zgodnie z  jej założeniami, należy stwo-
rzyć wykres wartości własnych, a następnie znaleźć na nim punkt, w którym następuje 
łagodny spadek wartości własnych. Czynniki, które znajdują się na prawo tego punktu, 
trzeba odrzucić, ponieważ tworzą tzw. „osypisko czynnikowe” (termin „osypisko” jest 
terminem geologicznym odnoszącym się do gruzu, który zbiera się w dolnej części urwi-
ska skalnego). Zgodnie z rysunkiem 1, można zauważyć, że punkt ten znajduje się po-
między 13 a 14 wartością własną. Na tej podstawie można wnioskować, iż dalszej analizie 
poddanych powinno zostać trzynaście mega-czynników.

Rysunek 1. Wykres osypiska Cattella dla wartości własnych ryzyka kooperacji między-
organizacyjnej (małe przedsiębiorstwa)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych empirycznych.
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Następnie zweryfikowano wybór liczby mega-czynników przy pomocy kryterium 
Kaisera [1960, ss. 141–151]. Zgodnie z jego założeniami, należy poddać analizie wszystkie 
czynniki, które charakteryzują się wartością własną większą niż 1. W badanym przypad-
ku 13 mega-czynników cechowało się taką wartością własną, co potwierdziło słuszność 
podjętej decyzji. Warto zaznaczyć, że wybrane 13 mega-czynników wyjaśnia prawie 
70% wariancji analizowanego problemu, z czego pierwszy z czynników charakteryzu-
jący się wysoką wartością własną (13,72) tłumaczy ponad 10% zmienności badanego 
zjawiska. Kolejne czynniki mają coraz niższą wartość własną, aż do ostatniego, granicz-
nego czynnika trzynastego, który posiada wartość własną na poziomie 1,06, wyjaśniając 
jednocześnie 3,28% wariancji badanego problemu. Szczegółowe informacje dotyczące 
wybranych mega-czynników, w tym ich wartości własne i udziały procentowe wyjaśnie-
nia wariancji badanego problemu przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Obszary ryzyka kooperacji z perspektywy małych przedsiębiorstw

Mega-czynnik Ryzyko opisujące mega
-czynnik

Udział 
proc. wy-
jaśnienia 
wariancji

Skumul. 
udział 

proc. wy-
jaśnienia 
wariancji

Wartość 
własna

Skumul. 
wartość 
własna

Ryzyko
kompetencyjno
-komunikacyjne

Niedopełnienie obowiąz-
ków przez partnera

Niewypełnienie umowy 
przez partnera

Nieterminowość partnera

Niestaranność partnera

Nieefektywna koordynacja 
działań

Niespełnienie wymogów 
dostawy przez partnera

10,37 10,37 13,72 13,72

Ryzyko utraty 
autonomii Utrata kontroli 5,31 15,68 2,85 16,57

Ryzyko utraty 
zasobów

Wyciek poufnych infor-
macji

Utrata własności intelek-
tualnej

5,18 20,87 2,45 19,02

Ryzyko strate-
giczne

Niesprawiedliwy podział 
zysków

Zmiana strategii partnera

7,15 28,02 2,13 21,15

Ryzyko zapasów

Wystąpienie niedoboru 
zapasów

Problemy transportowe

6,51 34,53 1,89 23,04

Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – perspektywa małych przedsiębiorstw



268

Ryzyko różnic 
w wizji zarzą-
dzania

Różnice w wizji zarządzania 3,79 38,32 1,55 24,59

Ryzyko nierzetel-
ności partnera

Złe intencje partnera

Manipulacja przez partnera

Nieuczciwość partnera

Modyfikowanie faktów 
przez partnera

7,35 45,67 1,52 26,12

Ryzyko błędnej 
oceny efektów

Błędna ocena efektów 
współpracy 5,17 50,84 1,44 27,56

Ryzyko globali-
zacyjne

Nieporozumienia między-
kulturowe 3,85 54,69 1,37 28,92

Ryzyko wyzna-
czania celów

Niezgodność celów z part-
nerem

Nadrzędność indywidual-
nych celów partnera

5,22 59,91 1,25 30,17

Ryzyko środowi-
skowe

Negatywny wpływ na 
środowisko 2,99 62,90 1,12 31,29

Ryzyko braku 
innowacyjności

Brak innowacyjności part-
nera 3,46 66,35 1,07 32,36

Ryzyko ściągal-
ności należności Nieterminowa płatność 3,28 69,64 1,06 33,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych empirycznych.

Czynnikiem objaśniającym największą część zmienności analizowanego zjawiska 
(10,37%), jest czynnik składający się z takich ładunków, jak: niedopełnienie obowiązków 
przez partnera, niewypełnienie umowy przez partnera, nieterminowość partnera, nie-
staranność partnera, nieefektywna koordynacja działań oraz niespełnienie wymogów 
dostawy przez partnera. Mega-czynnik ten można określić mianem ryzyka komunika-
cyjno-kompetencyjnego, ze względu na położenie ładunków czynnikowych tworzą-
cych go na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich dotyczy zagrożeń płynących z braku 
niezbędnego doświadczenia i  fachowości, a  także niewystarczającej rzetelności part-
nera. Druga natomiast związana jest przede wszystkim z problemami natury komuni-
kacyjnej, utrudniającymi skuteczną kooperację, nastawioną na osiągnięcie wspólnych 
celów. W tym kontekście należy zaznaczyć, że najczęściej małe jednostki odróżniają się 
od dużych stylem komunikacji, co związane jest z ich większą elastycznością i krótszym 
procesem decyzyjnym, co może być przyczyną powstawania barier w kontaktach mię-
dzyorganizacyjnych.

Drugi mega-czynnik wyjaśnił 5,31% zmienności badanego problemu, a  zbudowa-
ny był wyłącznie z  jednego ładunku, tj. obawy przed utratą kontroli. Można go zatem 
określić jako ryzyko utraty autonomii, które jest szczególnie istotne w przypadku ma-

Bartosz Marcinkowski



269

łych przedsiębiorstw rodzinnych współpracujących z dużymi graczami na rynku, dys-
ponującymi większą siłą przetargową. Duże przedsiębiorstwa, narzucając swoje warun-
ki współpracy, mogą dążyć do uzyskania coraz większego wpływu na decyzje małych 
podmiotów, a nawet do przejęcia całkowitej kontroli w procesie zarządzania. 

Kolejny czynnik główny, wyjaśniający 5,18% wariancji analizowanego zjawiska, sta-
nowi ryzyko utraty zasobów, które składa się z takich ładunków, jak: wyciek poufnych 
informacji oraz utrata własności intelektualnej. Czynnik ten również jest szczególnie 
istotny w przypadku małych firm rodzinnych, których współpraca z dużymi podmiotami 
gospodarczymi cechuje się asymetrycznym rozłożeniem sił rynkowych. Biorąc również 
pod uwagę fakt, że często mała jednostka może być łatwo zastąpiona w procesie koope-
racji inną, bardziej konkurencyjną, następuje wzrost ryzyka utraty kluczowych kompe-
tencji, szczególnie na etapie finalizacji współdziałania.

Następny mega-czynnik, wyjaśniający 7,15% zmienności problemu, związany jest 
przede wszystkim z  różnicami w  zakresie postrzegania strategii rozwoju. Określić go 
można jako ryzyko strategiczne, ponieważ składa się z takich czynników, jak ryzyko nie-
sprawiedliwego podziału zysków i zmiany strategii partnera. Ten czynnik również jest 
szczególnie istotny w przypadku kooperacji podmiotów o różnym rozmiarze i sile prze-
targowej. Jak wynika z badań, dla małych podmiotów duże znaczenie ma ewentualna 
zmiana strategii partnera, która może być związana z ograniczeniem, a nawet całkowi-
tym zaprzestaniem współpracy. Nagła utrata kluczowego kontrahenta ma najczęściej 
bardzo poważne konsekwencje, może bowiem powodować utratę płynności, a nawet 
bankructwo.

Następny badany mega-czynnik, objaśniający 6,51% wariancji badanego problemu, 
nabiera szczególnego znaczenia na etapie rozwoju i zwiększania intensywności współ-
pracy. Można go określić jako ryzyko zapasów, ponieważ składa się z takich ładunków, 
jak ryzyko wystąpienia niedoboru zapasów oraz problemów transportowych. Czynnik 
ten ma duże znaczenie dla małych przedsiębiorców, bowiem w przypadku niezaspoko-
jenia rosnących potrzeb dużego kontrahenta, możliwe jest ograniczenie lub zakończe-
nie współpracy. 

Pozostałe mega-czynniki, choć miały mniejsze znaczenie dla małych przedsiębior-
ców, to okazały się statystycznie istotne, co wyjaśniło w sumie ponad 35% zmienności 
badanego problemu. W tej grupie znalazły się takie obszary, jak ryzyko o charakterze: 
różnic w  wizji zarządzania, nierzetelności partnera, błędnej oceny efektów, globaliza-
cyjne, wyznaczania celów, o  charakterze środowiskowym, braku innowacyjności oraz 
ściągalności należności.
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Zakończenie

Podsumowując, można powiedzieć, że w  świetle wzrostu znaczenia współpracy mię-
dzyorganizacyjnej, podmioty, którym zależy na zwiększaniu bezpieczeństwa działania 
i pewności funkcjonowania, powinny zwrócić szczególną uwagę na ryzyko relacji koope-
racyjnych. Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, że istnieje szereg obszarów 
ryzyka współpracy, które hamują rozwój podmiotów gospodarczych, stanowiąc istotne 
zagrożenie w procesie nawiązywania, utrzymywania, rozbudowywania czy też finalizo-
wania więzi. Z perspektywy małych, w tym rodzinnych, przedsiębiorstw, najistotniejsze 
znaczenie ma ryzyko występujące we współpracy z dużymi podmiotami o znacznej sile 
przetargowej. Tego rodzaju relacje związane są bowiem z  istotną liczbą zagrożeń dla 
mniejszych jednostek. Można stwierdzić, że bez dokładnego rozpoznania tych zagrożeń 
i opracowania odpowiednich działań stosowanych w przypadku ich wystąpienia, trudno 
mówić o zapewnieniu stabilności funkcjonowania i bezpiecznym rozwoju współpracy. 
Z wykonanych analiz wynika, że do sfer ryzyka, na które małe przedsiębiorstwa powin-
ny zwracać szczególną uwagę, należy zaliczyć ryzyko: kompetencyjno-komunikacyjne, 
utraty autonomii, utraty zasobów, strategiczne, zapasów, różnic w wizji zarządzania, nie-
rzetelności partnera, błędnej oceny efektów, globalizacyjne, wyznaczania celów, środo-
wiskowe, braku innowacyjności oraz ściągalności należności.

Z  uwagi na otrzymane wyniki badań empirycznych, konieczne wydaje się prowa-
dzenie dalszych analiz mających na celu opracowanie skutecznej metodyki zarządza-
nia ryzykiem kooperacji dostosowanej do charakterystyki małych podmiotów gospo-
darczych, uwzględniającej zarówno specyfikę relacji zawieranych przez tego rodzaju 
podmioty, jak i często ograniczone zasoby ludzkie i finansowe. Ponadto należy zwrócić 
uwagę, iż rezultaty powinny być publikowane w możliwie przystępnej dla czytelników 
formie, z uwagi na występujący znaczny potencjał współpracy środowiska naukowego 
i biznesowego. 
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Klastry gospodarcze a innowacyjność MSP polskiego 
przemysłu meblarskiego

Economic Clusters and MSE Innovativeness of the Polish Furniture 
Industry 

Abstract: The paper covers the subject of economic clusters functioning in furniture in-

dustry. It presents general analysis of the phenomenon of clustering in Poland set against 

Europe as well as it covers a brief characteristics of chosen furniture clusters. Empirical data 

were divided into two stages. In the first phase the companies put under analysis coope-

rated with other subjects in the field of innovative activity, moreover, the analyses covered 

these enterprises which, in the frame of this cooperation, functioned within cluster initia-

tive. The primary source of research material were reports entitled “Innovative activity of 

enterprises” published by the Central Statistical Office. In the second stage of the analyses 

chosen results from the survey were presented referring to the influence of membership in 

economic clusters on the level of innovativeness of companies operating in the furniture 

industry. The analyses comprised 130 small and medium enterprises. 

Key words: furniture market, clusters, cluster initiatives, innovativeness

Wprowadzenie

Jednym z ważniejszych uwarunkowań determinujących działalność podmiotów gospo-
darczych w gospodarce jest poziom ich konkurencyjności nie tylko w wymiarze regio-
nalnym czy krajowym, ale i  międzynarodowym. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w  ra-
mach jednej branży podejmują działania mające na celu budowanie trwałej przewagi 
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konkurencyjnej. Jednak coraz częściej akcentuje się, że przewaga ta może wynikać ze 
wzajemnej współpracy na określonych polach działalności. W  szczególności dotyczy 
to przedsiębiorstw eksportowych, które działają na rynku międzynarodowym. W takim 
przypadku ścisła współpraca rodzimych firm stwarza nowe warunki rozwoju i  lepsze 
możliwości konkurowania z firmami zagranicznymi. Do takich przemysłów można zali-
czyć polskie meblarstwo, którego blisko 90% produkcji sprzedanej corocznie trafia na 
rynek międzynarodowy, głównie do Niemiec [Grzegorzewska, Stasiak-Betlejewska 2014; 
Grzegorzewska, Więckowska 2016]. Polska znajduje się w czołówce producentów i eks-
porterów mebli nie tylko w Europie, ale i na świecie. 

Pierwsza definicja klastra została wprowadzona przez M.E. Portera do teorii ekono-
mii już w latach 70. XX w. Zgodnie z tą definicją „klastry to geograficzne skupiska wza-
jemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących 
usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w po-
szczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących” 
[Porter 2001, s. 84]. Można wymienić następujące cechy klastra [Klastry i inne... 2007, s.2 ]:

 · systemowe połączenie, sieć powiązań formalnych i nieformalnych klastra,
 · koncentracja, skupienie w pewnym obszarze i w danym czasie zasobów (rzeczowych, 

finansowych i ludzkich), co powoduje wzrost produktywności majątku trwałego,
 · współpraca, wzajemna pomoc i współdziałanie wielu autonomicznych podmiotów 

gospodarczych,
 · zdolność do generowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej,
 · redukcja ryzyka, co pozwala ograniczyć koszty zarządzania,
 · osiąganie efektu synergii (współdziałania, kooperacji czynników, skuteczniejsze niż 

suma ich oddzielnych działań),
 · otwartość na innowacje i zdolność do absorpcji nowych technologii.

Klastry gospodarcze mogą odgrywać kluczową rolę we wzmacnianiu potencjału in-
nowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te bowiem w ramach sieciowych 
powiązań mogą wykorzystywać efekt synergii i podejmować skuteczniejsze działania 
we współpracy z innymi podmiotami. Oznacza to, że ścisła współpraca m.in. w ramach 
inicjatyw klastrowych może przyczynić się do wzrostu pozycji konkurencyjnej na global-
nym rynku mebli. Problematyka ta była przedmiotem badań prowadzonych m.in. przez 
Yang i in. [2012], Iamandi i in. [2014], Jimenez i in. [2016]. 

Charakterystyka klastrów meblarskich w Polsce

Klastry meblarskie (lub drzewno-meblarskie) funkcjonują we wszystkich krajach UE. 
W szczególności mają one duże znaczenie dla państw zaliczanych do głównych produ-
centów i eksporterów mebli. Potwierdzają to wyniki badań publikowanych przez The Eu-
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ropean Cluster Observatory (ECO). Organizacja ta prowadzi analizy dotyczące klastrów 
i  polityki klastrowej w  Europie. Celem ECO jest promowanie rozwoju klastrów, wspie-
ranie konkurencyjności i przedsiębiorczości w branżach wschodzących oraz ułatwiania 
MSP dostępu do inicjatyw klastrowych [https://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/ob-
servatory/]. Z analiz wynika, że najwięcej przedsiębiorstw meblarskich zrzeszonych jest 
na terenie Włoch, Hiszpanii, Polski i  Niemiec. Podobna klasyfikacja krajów ma miejsce 
w przypadku innego kryterium, które jest powiązane z poprzednim – a mianowicie liczba 
zatrudnionych w  przedsiębiorstwach współpracujących w  ramach klastrów. Ponownie 
wymienione cztery kraje znajdują się na czele listy rankingowej. Należy nadmienić, że 
państwa te należą do największych, europejskich producentów mebli. 

W 2015 r. w Polsce funkcjonowały 134 klastry. Rozkład geograficzny klastrów (wg sie-
dziby koordynatora) jest nierównomierny, jednak obejmuje wszystkie 16 województw. 
Najwięcej inicjatyw tego rodzaju znajduje się w województwach: śląskim (21%), mazo-
wieckim (10%), wielkopolskim i podkarpackim (po 9%) oraz dolnośląskim i lubelskim – po 
8%. Najmniej zlokalizowano klastrów w: opolskim, warmińsko-mazurskim oraz łódzkim 
[Buczyńska, Frączek, Kryjom 2015, ss. 16–18]. Klastry meblarskie są z reguły ściśle powią-
zane również z przemysłem drzewnym, który jest głównym dostawcą półproduktów do 
produkcji mebli. Klastrów drzewno-meblarskich funkcjonuje obecnie 12, co stanowi bli-
sko 10% wszystkich sformalizowanych inicjatyw klastrowych w Polsce [Grzegorzewska, 
Niziałek, Olkowicz 2014, s. 17]. 

W  niniejszym artykule scharakteryzowano wybrane klastry meblarskie, których 
członkowie w ramach badań empirycznych potwierdzili przynależność do nich.

Na duży potencjał sektora drzewno-meblarskiego w województwie warmińsko-ma-
zurskim składa się wiele czynników, w tym zarówno bardzo korzystne uwarunkowania 
przyrodnicze, jak i kształtowane przez wiele lat tradycje produkcyjne. Najwięcej przed-
siębiorstw w regionie Warmii i Mazur jest zrzeszonych w klastrach tej branży, a należą 
do nich: Klaster Mebel Elbląg, Klaster „Mazurskie Okna” i Klaster Meble Lubawa [Klastry 
w województwie warmińsko-mazurskim 2012, ss. 6–8].

Powstanie „Klastra Mebel Elbląg” zainicjował samorząd lokalny wraz z Elbląską Izbą 
Przemysłowo-Handlową. Formalnie inicjatywna powstała w  2009 r. Oprócz przedsię-
biorstw z branży meblarskiej i pokrewnych, klaster tworzą również instytucje otoczenia 
biznesu oraz jednostki naukowe, np. Instytut Technologii Drewna z Poznaniu czy Insty-
tut Wzornictwa Przemysłowego z Warszawy. Głównym celem działalności jest promocja 
zarówno marki elbląskich mebli, jak i całego regionu. Zrzeszone przedsiębiorstwa biorą 
wspólnie udział w międzynarodowych targach branżowych. Ponadto organizowane są 
wspólne konferencje mające na celu zaznajomienie firm z problemami branży meblo-
wej oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań. Klaster współpracuje również z Państwo-
wą Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, w celu wspomagania procesów informatyzacji 
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przedsiębiorców z branży meblowej oraz edukacji młodzieży w kierunkach związanych 
z produkcją mebli i przetwórstwem drewna [Klastry w Polsce, s. 78].

Członkowie klastra stawiają przed sobą następujące cele [Jędrysiak, Piwoni-Krze-
szowska 2012, za: Listwoń, Kapuściński, s. 12]:

 · zwiększenie rozpoznawalności produktów z regionu przez wspólne działania marke-
tingowe i promocyjne,
 · kreacja wspólnej marki celem wzrostu sprzedaży produktów poszczególnych firm,
 · integracja przedsiębiorstw z branży meblarskiej, z naciskiem na innowacje produk-

tów i usprawnienia procesowe,
 · wspólne działania mające na celu potwierdzenie wysokiej jakości wytwarzanych 

produktów (np. przez certyfikaty, atesty),
 · kształtowanie nowoczesnego i unikatowego wzornictwa,
 · inicjatywy mające na celu kształcenie przyszłych pracowników zgodnie z potrzeba-

mi, np. przez praktyki i staże,
 · lobbing na szczeblu samorządowym i krajowym.

Powstanie Śląskiego Klastera Drzewnego zainicjowała w 2007 r. Izba Gospodarcza 
„Śląsk”. Obecnie należy do niego 51 podmiotów gospodarczych, samorząd wojewódz-
twa opolskiego oraz placówka badawczo rozwojowa tj. Politechnika Opolska. Klaster 
zrzesza przede wszystkim producentów mebli i stolarki otworowej, a także firmy zaopa-
trujące branżę drzewną w surowce i materiały do produkcji. 

Do zadań klastra należy prze wszystkim [http://slaskiklasterdrzewny.pl]:
 · prowadzenie kampanii promującej drewno jako materiał przyjazny człowiekowi,
 · optymalizacja produkcji w firmach, celem wspólnej realizacji dużych projektów go-

spodarczych – rozwój specjalizacji firm,
 · wykreowanie wspólnej marki,
 · transfer nowoczesnych technologii i wiedzy,
 · doskonalenie procesów technologicznych w firmach klastrowych,
 · pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finasowania,
 · podnoszenie kwalifikacji zawodowych właścicieli firm i ich pracowników,
 · organizacja targów, wystaw i  ekspozycji promujących dorobek firm klastrowych 

i służących poszukiwania nowych rynków zbytu,
 · organizacja wyjazdów studialnych, misji handlowych oraz giełd kooperacyjnych,
 · doradztwo w zakresie prowadzenia firmy.

Wielkopolski Klaster Mebel Design powstał w 2011 r., a jego koordynatorem jest Wiel-
kopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Podstawowym celem działalności klastra jest 
tworzenie innowacyjnych i konkurencyjnych produktów, a mianowicie rozpowszechnie-
nie mebli wykonanych z lekkich i ekologicznych paneli komórkowych. Członkowie kla-
stra dążą do rozwoju nowych rynków zbytu oraz wzrostu konkurencyjności firm. Z kolei 
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pośrednim zamierzeniem klastra jest zainteresowanie małych i średnich przedsiębior-
ców regionu Wielkopolski powiązaniami sieciowymi.

Wśród ważniejszych działań klastra można wymienić [Ratajczak-Mrozek, Herbeć 
2013, s. 88]:

 · dostarczanie produktów badawczych do instytucji badawczo-rozwojowych,
 · współpraca z podmiotami zagranicznymi,
 · organizacja spotkań między członkami klastra,
 · oferowanie bezpłatnych i innowacyjnych usług konsultacyjnych.

Cel i metodyka badań

Celem artykułu jest charakterystyka klastrów gospodarczych zrzeszających polskich pro-
ducentów mebli oraz ocena wpływu tych inicjatyw na poziom innowacyjności wybra-
nych przedsiębiorstw. 

Badania empiryczne składało się z dwóch etapów. W pierwszym z nich analizowa-
no przedsiębiorstwa meblarskie, które współpracowały z innymi podmiotami w zakre-
sie działalności innowacyjnej oraz takie, które w ramach tej współpracy funkcjonowały 
w ramach inicjatywy klastrowej. Podstawowe źródło materiału badawczego w tym za-
kresie stanowiły dane pozyskane z raportów publikowanych przez GUS pt. „Działalność 
innowacyjna przedsiębiorstw”. Analizą objęto lata 2011–2015.

W  drugim etapie analiz przedstawiono wybrane wyniki badań ankietowych doty-
czących wpływu przynależności do klastrów gospodarczych na poziom innowacyjności 
przedsiębiorstw funkcjonujących w branży meblarskiej. Badania te zostały przeprowa-
dzone w 150 przedsiębiorstwach meblarskich na przełomie 2014 i 2015 roku. W tej gru-
pie znalazło się 130 firm sektora MSP. Wyniki analiz w tych firmach stanowią przedmiot 
niniejszego artykułu. 

Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety składający się z 22 pytań po-
dzielonych na 3 części: 

 · I – informacje o przedsiębiorstwie,
 · II – rozwój i innowacyjność przedsiębiorstwa,
 · III – znaczenie klastrów we wdrażaniu innowacyjności w przedsiębiorstwach 

Wyniki badań 

Z  badań prowadzonych przez GUS wynika, że w  latach 2011-2015 odsetek przedsię-
biorstw meblarskich aktywnych innowacyjnie wzrósł z 17,7 do 18,5%. Najczęściej firmy 
z tej branży wdrażały innowacje produktowe lub procesowe. W latach 2013-2015 było to 
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odpowiednio 15,3 i 15,2%. Zdecydowanie mniejsze zainteresowanie wykazywały te pod-
mioty gospodarcze innowacjami organizacyjnymi (7,3%) czy marketingowymi (6,6%). 
W poprzednich okresach objętych analizą tendencje były bardzo zbliżone.

Odsetek przedsiębiorstw meblarskich, które współpracowały w zakresie działalności 
innowacyjnej w przedsiębiorstwach aktywnych innowacyjnie utrzymywał się na zbliżo-
nym poziomie w latach 2011-2015 (tabela 1). Na koniec analizowanego okresu wyniósł 
on 11,7%. W przypadku przedsiębiorstw przemysłowych odsetek ten był wyższy – blisko 
co trzecia firma podejmowała współpracę w celu wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. 
Biorąc pod uwagę kryterium poziomu zatrudnienia największy udział takich przedsię-
biorstw zanotowano w podmiotach zatrudniających powyżej 249 osób. Wskaźnik ten 
kształtował się odpowiednio na poziomie: 51,4%, 52,2% i 50,5%. Z kolei najniższy od-
setek współpracujących w tym obszarze wykazały małe firmy, w których zatrudnienie 
znajduje od 10 do 249 osób (17-20%).

Tabela 1. Przedsiębiorstwa meblarskie, które w latach 2011–2015 współpracowały z inny-
mi przedsiębiorstwami lub instytucjami w zakresie działalności innowacyjnej w % liczby 
przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie na tle przedsiębiorstw przemysłowych [%]

Wyszczególnienie 2011-2013 2012-2014 2013-2015

Przedsiębiorstwa meblarskie 12.2 10.3 11.7

Przedsiębiorstwa przemysłowe 
ogółem, w tym: 28.4 30.1 29.1

Zatrudniające od 10 do 49 osób 18.2 19.7 17.9

Zatrudniające od 50 do 249 osób 31.2 33.0 32.7

Zatrudniające powyżej 249 osób 51.4 52.2 50.5

Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w  latach 2011–2013, Działalność innowacyjna przedsię-

biorstw w latach 2012–2014, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015.

W latach 2011–2015 odsetek firm meblarskich, które współpracowały w ramach ini-
cjatywy klastrowej w liczbie przedsiębiorstw kooperujących w zakresie działalności in-
nowacyjnej wzrósł z 10,3% do 14,3% (tabela 2). Należy przy tym zaznaczyć, że wskaźnik 
ten był najwyższy dla lat 2012-2014 i kształtował się na poziomie 15,4%. W przypadku 
przedsiębiorstw przemysłowych omawiany odsetek takich podmiotów był z  reguły 
wyższy, a na koniec okresu wyniósł blisko 20%. Oznacza to, że prawie co piąta firma, któ-
ra współpracowała w  zakresie działalności innowacyjnej, kooperację tę podejmowała 
w  ramach inicjatywy klastrowej. Ponownie najwyższy wskaźnik zanotowały przedsię-
biorstwa zatrudniające powyżej 249 osób. W analizowanym okresie odsetek takich firm 

Emilia Grzegorzewska



281

oscylował w przedziale 21-22%. Oznacza to, że firmy duże, o najwyższym poziomie za-
trudnienia najczęściej podejmowały współpracę w ramach inicjatyw klastrowych.

Tabela 2. Przedsiębiorstwa meblarskie, które w  latach 2011–2015 współpracowały 
w  ramach inicjatywy klastrowej w  % przedsiębiorstw współpracujących w  zakresie 
działalności innowacyjnej na tle przetwórstwa przemysłowego.

Wyszczególnienie 2011–2013 2012–2014 2013–2015

Przedsiębiorstwa meblarskie 10,3 15,4 14,3

Przedsiębiorstwa przemysłowe 
ogółem, w tym:

13,2 13,7 19,2

Zatrudniające od 10 do 49 osób 14,1 7,2 19,4

Zatrudniające od 50 do 249 osób 16,4 12,5 17,7

Zatrudniające powyżej 249 osób 22,3 22,6 21,2

Źródło: tj. tab. 2.

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że analizowane przedsiębiorstwa 
mają doświadczenie na rynku meblarskim – 55% z nich funkcjonuje na tym rynku po-
nad 20 lat, a tylko 15% firm ma staż krótszy niż 10 lat. W badaniu uczestniczyły przede 
wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (52%). Co piąta firma 
działa w formie spółki z o.o., a 18% badanych jednostek reprezentuje sektor spółek oso-
bowych. Analizowane przedsiębiorstwa należą do sektora MSP. W 54% firm zatrudnienie 
kształtowało się na poziomie od 10 do 49 osób, a w pozostałych podmiotach gospodar-
czych pracowało od 50 do 249 osób. Co drugie badane przedsiębiorstwo wytwarza me-
ble mieszkaniowe skrzyniowe, a 42% prowadzi produkcję mebli tapicerowanych. W co 
czwartej firmie produkuje się meble kuchenne lub biurowe. W badanej grupie znalazły 
się również przedsiębiorstwa zajmujące się przede wszystkim produkcją mebli ogrodo-
wych (7%) oraz akcesoriów i elementów meblowych (6%). 

Analizowana grupa przedsiębiorstw wykazała relatywnie wysoki aktywności inno-
wacyjnej – blisko 90% respondentów potwierdziła ponoszenie w ciągu 5 minionych lat 
wydatków związanych z wprowadzeniem do oferty nowych produktów lub usług. Ponad 
88% ankietowanych określiła je jako innowacje w skali przedsiębiorstwa, pozostałe osoby 
nie potrafiły jednoznacznie określić poziomu innowacyjności wdrażanych rozwiązań. 

Spośród analizowanych przedsiębiorstw co trzecie potwierdziło przynależność do 
klastra. Najwięcej, bo aż 58% firm zadeklarowało udział w strukturach klastrowych nie 
dłuższy niż 2 lata. Około 40% respondentów określiło przedział czasowy przynależności 
do klastra gospodarczego od 3 do 5 lat. Jedynie 2% badanych przedsiębiorstw potwier-
dziło czas działalności w tych organizacjach dłuższy niż 5 lat.
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Wśród najczęściej podejmowanych działań innowacyjnych respondenci wskazali za-
kup nowych maszyn i urządzeń oraz wprowadzenie do oferty nowych wzorów produk-
tów (wykres 1). Wyższy odsetek odpowiedzi odnotowano w przypadku przedsiębiorstw 
zrzeszonych w  klastrach (82% wobec 78% oraz 71% wobec 61%). Następnie jako formy 
aktywności innowacyjnej respondenci wymienili: zastosowanie nowych surowców i pół-
fabrykatów oraz zakup nowych technologii. Częściej te działania podejmowane były przez 
firmy działające w strukturach klastrowych (59 wobec 56% oraz 53 wobec 51%). 

Wykres 1. Rodzaje działań innowacyjnych podejmowanych przez małe i średnie przed-
siębiorstwa meblarskie z uwzględnieniem kryterium przynależności do klastra [%]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań statutowych pt. Klastry jako forma wspierania innowa-

cyjności branży meblarskiej w Polsce.

W co drugim przedsiębiorstwie, niezależnie od kryterium przynależności do klastra, 
przeznaczono środki finansowe na udoskonalenie parku maszynowego dotychczas wy-
korzystywanego w  procesie produkcyjnym. Ulepszenie stosowanych technologii po-
twierdziło odpowiednio 48 i 44% respondentów. W przedsiębiorstwach niezrzeszonych 
w klastrach zanotowano wyższy odsetek działań związanych z ulepszeniem dotychczas 
oferowanych produktów (53 wobec 42%). Mniejszy odsetek uzyskały innowacje organi-
zacyjne i marketingowe i były one częściej podejmowane w firmach nienależących do 
struktur klastrowych. Wśród nich najrzadziej wymieniano: zmiany struktury organizacji 
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w  przedsiębiorstwie (odpowiednio 23 i  32%), a  także zastosowanie nowego sposobu 
sprzedaży (odpowiednio 23 i 45%). Warto również podkreślić, że wejście na nowe ryn-
ki zbytu potwierdzili respondenci do trzeciego przedsiębiorstwa należącego do klastra 
i co drugiej firmy z drugiej grupy.

Zakończenie

Z przeprowadzonych analiz wynika, że najwięcej przedsiębiorstw meblarskich zrzeszo-
nych jest na terenie Włoch, Hiszpanii i Polski. Z kolei najmniej firm funkcjonuje w ramach 
klastrów w  Luksemburgu, Danii i  Słowacji. Podobna klasyfikacja krajów ma miejsce 
w przypadku liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwach zrzeszonych w klastrach. Naj-
więcej osób, które znalazły zatrudnienie w  takich podmiotach gospodarczych pracuje 
we Włoszech, Polsce, Hiszpanii i  Niemczech. Z  kolei wśród krajów, w  których znajdują 
się klastry meblarskie zatrudniające najmniejszą liczbę pracowników wymienić można: 
Luksemburg, Maltę i Cypr.

W  latach 2011–2015 odsetek przedsiębiorstw meblarskich, które współpracowały 
w  zakresie działalności innowacyjnej w  przedsiębiorstwach aktywnych innowacyjnie 
utrzymywał się na zbliżonym poziomie 10–12%. W tym odsetek firm meblarskich, które 
współpracowały w ramach inicjatywy klastrowej w liczbie przedsiębiorstw kooperują-
cych w zakresie działalności innowacyjnej wzrósł o 4 p.p. do 14.3%. Należy podkreślić, że 
w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych odsetek ten był wyższy – blisko co trzecia 
firma podejmowała współpracę w celu wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Analizowana grupa przedsiębiorstw wykazała relatywnie wysoki aktywności inno-
wacyjnej – blisko 90% respondentów potwierdziła ponoszenie w ciągu 5 minionych lat 
wydatków związanych z wprowadzeniem do oferty nowych produktów lub usług. Po-
nad 88% ankietowanych określiła je jako innowacje w skali przedsiębiorstwa.

Spośród analizowanych przedsiębiorstw co trzecie potwierdziło przynależność do 
klastra. Najwięcej, bo aż 58% firm zadeklarowało udział w strukturach klastrowych nie 
dłuższy niż 2 lata. Około 40% respondentów określiło przedział czasowy przynależności 
do klastra gospodarczego od 3 do 5 lat.

Wśród najczęściej podejmowanych działań innowacyjnych respondenci wskazali za-
kup nowych maszyn i urządzeń oraz wprowadzenie do oferty nowych wzorów produk-
tów. Ponadto respondenci wymienili: zastosowanie nowych surowców i półfabrykatów 
oraz zakup nowych technologii. Wyższy odsetek odpowiedzi odnotowano w przypadku 
przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrach. 
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Diagnóstico administrativo de una empresa chocolatera

Administrative Diagnosis of a Chocolate Company

Abstract: A family business is a unit that faces challenges such as family interests, business 

objectives and property itself, to align them and to be successful in their development in 

the market, being the main engine of the economy, facing high mortality rates of the bu-

siness and job creation. The objective of this article is to make an administrative diagnosis 

of the company Buergo, family business dedicated to chocolate, located in the municipality 

of Teapa in the state of Tabasco, to know its administration and operation framed within 

a family business. An exploratory descriptive investigation was carried out, using secondary 

sources and data provided by the informants through an interactive process between the 

company’s actors and the researcher, as well as the application of interviews, document re-

view and participants observations. The results shows the causes and effects of the admini-

strative problems and the proposals of alternative solutions, demonstrating the theoretical 

assumption, with the implementation of a self-diagnosis system, providing the entrepre-

neur with a vision of its operation, and the detections of weak areas for propose improve-

ment strategies in their management.

Key words: family business, diagnosis, chocolate

Introducción

Las empresas familiares carecen de institucionalización debido a que las decisiones se 
concentran en el director de la empresa, quien generalmente es el fundador, ya que la 
mayor parte estas empresas son de primera generación. Lo que demuestra una visión 
corta de la empresa familiar, ya que al no preocuparse por la formación y capacitación 
del empleado pierden competitividad en los mercados actuales [Meza 2017].
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El 73 por ciento de las empresas familiares mexicanas admiten que no cuentan con 
ningún tipo de planeación estratégica [Torre 2017]. El 69 por ciento concentran su ejer-
cicio productivo para atender necesidades regionales en donde se encuentran, sólo 6.0 
por ciento tiene presencia en los mercados internacionales, 25 por ciento acuden a sa-
tisfacer el mercado nacional, solo 32 por ciento cuenta con un gobierno directivo, 21 por 
ciento un consejo de administración, 14 por ciento cuentan con una asamblea o consejo 
de familiar. Solo 15 por ciento mediante una junta de accionistas [Torreblanca 2017].

Para Villafranco [2015] y Belausteguigoitia [2004] los principales retos que una em-
presa familiar debe enfrentar son:

1. Profesionalización de la empresa.
2. Separar los asuntos de negocio y familia: Sin esta concepción la empresa se en-
cuentra en permanente confusión y conflicto de intereses que dificultan mucho el 
sueño de la continuidad de la empresa familiar.
3. Definición de los roles: Siempre hay que buscar el mejor rol para que los emple-
ados puedan desempeñar.
4. Avanzar progresivamente: Se debe empezar de manera paulatina, probando, 
aprendiendo y  adoptando aquellas herramientas y  prácticas que mejor se vayan 
adaptando a cada caso concreto.
5. Comunicación: Tener buena comunicación es básico sobre todo en las reglas de 
la organización. 
6. Visión holística: Convergen muchos intereses y se tratan de abordar diferen-
tes retos. 
7. Ayuda en el proceso: La contribución de asesores independientes es de extraor-
dinario valor añadido. Además de contar con Consejo de Administración y un Conse-
jo de Familia que sean separados y no precisamente que sean los mismos miembros.
8. Cambio generacional es quizá uno de los retos más importantes a superar para 
las empresas familiares. 
9. Conciliación de intereses entre empresa y familia.
10. La integración de talentos por parte de miembros de la familia.

Empresas Familiares

Representan un gran porcentaje en el mundo, y  se caracterizan por afrontar barreras 
y retos, como es un mercado cada vez más competitivo y exigente en relación a calidad 
y servicio, la situación de que en una organización familiar la sucesión entre cada gene-
ración no se lleva a cabo con una adecuada comunicación en aspectos de metas y obje-
tivos, o la falta de compromiso que en algunas circunstancias las nuevas generaciones 
deberían asumir [Proaño, Gisbert, Pérez 2017]. 
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Conforme pasa el tiempo, la empresa familiar va evolucionando y  los problemas 
también se vuelven mayores debido a las fricciones entre la familia y la empresa, lo que 
cual dificulta la gestión de organizaciones de este tipo, por lo que la profesionalización 
se vuelve indispensable si lo que se busca es la permanencia [Díaz, Mayett 2011].

Cada empresa familiar es única aunque poseen determinados rasgos en común que 
las identifica como la resistencia al ingreso de socios no familiares, la preocupación por 
la transmisión del mando, la persistencia de la cultura corporativa con el deseo de man-
tener la empresa, vencido cualquier obstáculo [Sandoval, Guerrero 2010].

Antecedentes

El cacao

El cacao es una almendra con la cual se prepara el chocolate desde hace 4000 años. Cuen-
ta con características culturales, alimenticias y medicinales, el cacao tuvo una importan-
cia simbólica, social, religiosa, política y económica en las culturas del México prehispá-
nico, se conocía como bebida de los dioses y su empleo y difusión también se debía a las 
funciones que cumplía, como: bálsamo, ofrenda, tributo, moneda, alimento energético, 
poderoso artículo de intercambio, objeto ritual, símbolo de fertilidad, pócima provoca-
dora de pasiones y emblema de poder y prestigio social. Los registros arqueológicos más 
antiguos señalan que fueron los grupos del Golfo secretaria de México y de las tierras 
bajas y selváticas del sur de México, hacia el año 1750 a.C., los que encontraron la forma 
de procesarlo para convertirlo en una bebida [Attolini 2011].

Los granos de cacao llegaron a tener tanto valor entre los indígenas que se utilizaron 
tanto de moneda como de alimento, presentes constantemente en los mercados de los 
príncipes mayas. Su valor y la importancia de los granos de cacao perduraron y mantu-
vieron su doble uso hasta la llegada del imperio azteca, grupo étnico que le dio el nom-
bre de “cacahuatl”. Con el tiempo el “cacahuatl” se convirtió en “xocolatl”, bebida que fue 
resultado de un trabajo hecho por esclavos, quienes batían y batían hasta que la masa 
de cacao formaba un remolino y flotaba en el agua, por lo menos hasta el momento de 
servirse [Confimex 2018].

Durante el siglo XVI, exploradores españoles llevaron la bebida de chocolate a Euro-
pa. Las barras de chocolate actuales aparecieron por primera vez en Estados Unidos en 
1894 [National Geographic 2016].
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Desarrollo

Avena

En los últimos años, el cultivo de avena ha cobrado una gran importancia en México, 
debido a su incremento en la superficie sembrada además de constituye la especie más 
utilizada para la reconversión productiva de las tierras de baja productividad donde la 
estación de crecimiento es corta, y el cambio climático requiere la siembra extensiva de 
especies rusticas, poco demandantes de agua y reducido ciclo biológico, como el cultivo 
de avena [Bobadilla, Gámez, Ávila, García, Espitia, Moran, Covarrubias 2013].

Es una planta de raíces reticulares más abundantes que en el resto de cereales, con 
un tallo grueso, hojas planas y  alargadas y  flores que crecen en espigas [Biotrendies 
2017]. Cereal perteneciente a  la familia de las gramíneas que se utiliza para consumo 
humano (grano) como animal (forraje) y fue a mediados de los años ochenta del siglo XX 
que ganó popularidad debido a sus efectos benéficos en la prevención de algunas en-
fermedades crónico-degenerativas, como la diabetes y enfermedades cardiovasculares 
[El poder del consumidor 2017].

Polvillo

Es una bebida típica de Tabasco a base de cacao, maíz y canela (opcional), de acuerdo con 
Larousse Cocina [2018] mezcla refrescante que se puede preparar con agua y con leche.

Empresa Buergo

En 1950, el Sr. José Antonio González Buergo, español, inició una fábrica denominada 
“BUERGO” para la elaboración de diversos productos comestibles, derivados del cacao, 
en el municipio de Teapa ubicado en el Estado de Tabasco. Posteriormente su esposa 
tuvo problemas de salud y le vende el negocio al sr.Ramón Brindis Palavicini, actual pro-
pietario y regresa a España. 

Desde su inicio, la empresa “BUERGO” ha elaborado productos realizados artesanal-
mente, que se distinguen por su calidad y sabor, aunado a que fomentan las tradiciones 
del estado de Tabasco.

Es una de las primeras empresas chocolateras que surgieron en el estado de Tabasco, 
con más de 67 años de experiencia, se dedica a la elaboración de productos derivados 
del cacao, es una empresa familiar que elabora de forma artesanal la avena con cacao 
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y polvillo y el chocolate de mesa (amargo y semi amargo)con ingredientes naturales, sin 
conservadores, y que satisfacen no sólo una necesidad alimenticia, sino que van enfoca-
dos hacia las tendencias actuales de consumir productos orgánicos y saludables.

Esta empresa procesa el cacao adquirido con los campesinos de la Asociación de 
Cacaoteros de la Sierra, quienes producen el cacao criollo (Cacao Grijalva / Denomina-
ción de origen) desde la semilla, para elaborar de manera artesanal diversos productos 
derivados del cacao, entre éstos: chocolates de mesa (amargo y  semi-amargo), avena 
con cacao y polvillo, entre otros. 

Los propietarios están orgullosos de fomentar la cultura del cacao y comprometidos 
en la elaboración de productos naturales, sin conservadores, parta satisfacer el consumo 
de productos orgánicos y saludables.

Esta empresa distribuye sus productos en diferentes mercados, tiendas de arte-
sanías, abarrotes y tiendas orgánicas, con presencia a nivel local y en algunos puntos del 
país: Ciudad de México, Chiapas y Yucatán.

“BUERGO”, se ubica en Cerrada Eusebio Castillo #108, Colonia Centro, en Teapa, Ta-
basco. Sus productos se pueden observar en la siguiente tabla.

Tabla 1. Productos elaborados por la empresa BUERGO
Nombre Características Uso

AVENA CON  
CACAO 

 BUERGO

Su elaboración es con avena, cacao, azúcar 
y canela.Se vende en bolsas de polietileno, 
con la siguiente información: Nombre del 
producto, tabla nutrimental, código de bar-
ra, nombre de los ingredientes, clave de re-
gistro, datos de la empresa y contenido del 
producto (350 gramos).

Su consumo es como bebida refre-
scante si se acompaña con agua 
y  como bebida nutritiva si es con 
leche o  también se puede consumir 
como “bebida o atole”.

CHOCOLATE 
SEMI-AMARGO

El chocolate semi-amargo se elabora con 
cacao, azúcar, galleta y canela.

El chocolate se envuelve en papel “glassi-
ne”, el cual protege la etiqueta de posibles 
“manchas” generadas por la grasa natural 
del cacao.

Para su etiqueta se utiliza papel “couche”, 
debido a su flexibilidad, fácil manejo y dura-
ción, con la siguiente información: Nombre 
del producto, tabla nutrimental, código de 
barra, nombre de los ingredientes, clave de 
registro, datos de la empresa y  contenido 
del producto. Se maneja en presentación 
de 230 gramos.

Se puede consumir tanto como be-
bida, golosina y como complemento 
para la elaboración de algunos platil-
los.
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CHOCOLATE 
AMARGO

Producto de reciente creación, elaborado 
de forma artesanal con los siguientes in-
gredientes: cacao (70%) y maíz tostado, sin 
azúcar.

Envielto en papel “glassine”, el cual protege 
la etiqueta de posibles “manchas” genera-
das por la grasa natural del cacao. Su etiqu-
eta contiene: Nombre del producto, de los 
ingredientes, datos de la empresa y conte-
nido neto. 

La información de la tabla nutrimental, 
código de barra y clave de registro están en 
trámite. Se maneja en presentación de 230 
gramos.

Se puede consumir tanto como be-
bida, y  como complemento para la 
elaboración de algunos platillos.

POLVILLO Producto de gran tradición en el estado, se 
elabora con cacao, maíz y canela, sin azúcar. 

Se vende en bolsas de polietileno, se le 
adhiere una “calcomanía” con la siguiente 
información: Logo de la empresa, Nombre 
del producto, nombre de los ingredientes, 
datos de la empresa y contenido del pro-
ducto (350 gramos). 

La información referente a  la tabla nutri-
mental, código de barra y clave de registro 
está en trámite.

Se consume como bebida refrescan-
te acompañada con agua fría o como 
“atole” con agua caliente.

Fuente: Elaboración con base a información proporcionada por Brindis [2017].

Los procesos de producción de sus productos se observan en las siguientes figuras:

Figura 1. Proceso de producción del Chocolate semi amargo

Fuente: Elaboración con base a la entrevista a Brindis [2017]. 

En la figura se observa el proceso de producción de chocolate semi amargo el cual 
tiene los siguientes pasos: se coloca el cacao lavado y seco en el tostador durante 90 
minutos, posteriormente se introduce en el soplador para quitar la cáscara, ya con la 
canela cortada se le agrega azúcar, formándose la mezcla y ya tostado se introduce en 
el molino, después se revuelven de forma manual la mezcla y pasta, se coloca en un re-
cipiente, se pesa el chocolate, se moldea y se coloca en una tablilla en el papel glassine 
para colocarlo en una charola.
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Figura 2. Proceso de producción de la Avena con cacao

Fuente: Elaboración con base a la entrevista a Brindis [2017].

El proceso de la avena es similar, la única diferencia es que el cacao ya tostado y de-
scascarado se combina con la avena, se coloca en un recipiente para posteriormente 
pesarlo y embolsarlo.

En la figura 3, el proceso del polvillo es el mismo, aunque la diferencia es que primero 
se tuesta el maíz al igual que el cacao para posteriormente descascarlo y hacer la mezcla 
juntando los ingredientes.

Figura 3. Proceso de producción del Polvillo

Fuente: Elaboración con base a la entrevista a Brindis [2017].

Diagnóstico

Rodríguez [2010], sostiene que los ambientes globales han coadyuvado a procesos con-
tinuos de transformación en las estructuras de las empresas privadas. Por ello, se han 
realizado estudios sobre la problemática en un entorno cambiante, encontrándose que 
las PyMES desde que inician sus operaciones se enfrentan a diferentes tipos de proble-
mas como son los recursos humanos, deficiencias del gobierno, falta de seguridad con 
los proveedores, financiamiento, materias primas en relación a la calidad y escasez, mer-
cados, competencia y deficiente organización, falta de planeación estratégica y la poca 
administración de sus recursos humanos. Es por ello que también al igual que las Pymes 
las empresas familiares también se enfrentan a ese tipo de problemas.

De acuerdo con Rodríguez [1995] el diagnóstico de una organización es el proceso 
de medición de la efectividad de una organización desde una perspectiva sistémica. La 
efectividad son las capacidades de desempeño de tareas así como el impacto que tiene 
el sistema organizacional sobre sus miembros individuales.
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Fernández, Castillejos y Ramírez [2012] afirman que el diagnóstico empresarial per-
mite al propietario de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) observar un panorama en 
tiempo real de la situación actual de su organización.

Moya, González y Martínez [2008] afirman que el diagnóstico estratégico facilita las 
bases para beneficiar al máximo las fortalezas y disminuir las debilidades para el diseño 
de una estrategia de ventaja competitiva, para obtener nuevas oportunidades y dismi-
nuir las amenazas y propiciar la mejora en la gestión de empresa.

Las características del Diagnóstico según García [1999], son:
 · Es permanente: actúa mediante un plan de desarrollo, por lo cual debe de contar 

con toda la información necesaria para poder evaluar y dar soluciones a  los errores 
encontrados en la organización.
 · Es integral: Se estudia a la empresa de forma total debido a que todas las partes de la 

misma se encuentran estrechamente relacionadas unas con otras.
 · Es sistemático: Permite que todos los aspectos sean considerados por el analista y se 

detectan las fallas de la empresa. 
Para Marcelino [2010, citando a Savall, Zardet, Bonnet, 2008; Savall, Zardet 2008], el 

proceso de investigación-intervención del Método de Consultoría Científica comprende 
cuatro fases: 

1. Diagnóstico socioeconómico: en él se detecta todas las funciones y disfunciones 
de la empresa y sus repercusiones.
2. Proyecto socioeconómico: Instrumento de apoyo hacia la obtención de un mejor 
funcionamiento.
3. Implementación del proyecto socioeconómico: poner en práctica diferentes ac-
ciones para mejorar el rendimiento.
4. Evaluación de los resultados socioeconómicos: comparación de resultados.
El diagnostico empresarial es una herramienta utilizada para comprender datos hi-

stóricos como presentes con el objetivo de proceder a corto o a largo plazo de acuerdo 
con Romagnoli [2007] mientras que para Amant [2008], es una herramienta clave, para 
la correcta gestión de la organización.

Metodología

Se realizó una investigación con un alcance de tipo exploratorio descriptivo, familiarizán-
dose con el fenómeno y mostrando con precisión sus dimensiones [Hernández, Fernán-
dez, Baptista 2010] utilizando fuentes secundarias como son la revisión de documentos, 
revistas, y datos aportados por los informantes a través de un proceso interactivo entre 
actores de la empresa y el investigador, así como la aplicación de entrevistas, y observa-
ción participante.
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De igual forma se empleó el cuestionario Sistema de autoevaluación del Instituto Na-
cional del Emprendedor [2013], en el cual se tomaron en cuenta las áreas de tecnología, 
medio ambiente, personal, calidad, mercado, competencia, producto, precio y compras 
entre algunos criterios.

Análisis

A la empresa Buergo para hacerle un diagnóstico como primer paso se hizo un análisis 
FODA, el cual se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 2. Análisis FODA
Oportunidades Amenazas
*Auge en el consumo de produc-
tos elaborados con ingredientes 
naturales u orgánicos.

*Chocolate y cacao de Tabasco re-
conocidos a nivel mundial.

*Programas de Gobierno para apo-
yo a productos agroindustriales.

*Nuevos competidores.

*Competencia local y foránea.

*Crisis económica.

*Suposición por parte de los ta-
basqueños que solamente el ca-
cao y el chocolate se producen en 
los siguientes municipios: Cárde-
nas, Comalcalco, Cunduacán, Pa-
raíso y Huimanguillo, si es de otra 
región del Estado, consideran que 
no es “bueno”.

Fortalezas FO FA
*Productos artesanales, elabo-
rados con ingredientes natura-
les (sin conservadores).

*Promoción a  las tradiciones 
del estado de Tabasco.

*Empresa reconocida en algu-
nos segmentos del mercado 
estatal y turístico.

*Calidad y sabor de los produc-
tos.

*Experiencia de la empresa 
(desde 1950).

*Instalaciones propias (propie-
tarios del inmueble).

*Consumo de productos saludab-
les sin conservadores.

*Rescate de los Saberes Locales

*Oportunidades de financiamien-
to por la trayectoria de la empresa.

*Utilizar el potencial como es la 
infraestructura física, localización

y distribución.

*Establecer planes estratégicos 
en inversión e innovación tecno-
lógica.

*Ampliación de los canales de 
distribución.

*Experiencia en el mercado 
a través de las recomendaciones.
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Debilidades DO DA
*Deficiencias del equipo (pie-
zas obsoletas).

*Instalaciones deterioradas 
(requieren renovación)

*Algunos productos no cuen-
tan con tabla nutrimental, códi-
go de barra.

*Vehículo utilitario tiene más 
de 25 años de antigüedad (alto 
consumo de gasolina).

*Diseñar una estrategia para 
invertir en nueva maquinaria.

*Buscar mecanismos de financia-
miento.

*Mejora del producto.

*Conocimiento de la región y ca-
nales de distribución local para 
incursionar en nuevos mercados.

* Mejorar los procesos de admini-
stración y gestión.

Fuente: Elaboración propia con base a entrevista por Brindis [2017].

Problemática

A través de la entrevista así como la aplicación del cuestionario Instituto Nacional del 
Emprendedor [2013], se observó la siguiente problemática:

En el desempeño administrativo, se mezclan las actividades propias del negocio con 
las del hogar al ser una empresa pequeña conformada por el matrimonio Brindis, su hija 
y una empleada, por lo que existe sobrecarga en el trabajo, lo cual se debe a la antigüe-
dad de las máquinas, su planeación es día con día, el área de producción ya es pequeña, 
lo que ocasiona que no puedan abarcar una mayor cantidad de mercados, la delimita-
ción de funciones son escazas al igual que las reglas.

La organización como susceptible de cambiar según lo requiera la estrategia de la em-
presa, requiere distribuir funciones y  responsabilidades para una mejor planeación, es-
tructurar cada uno de los puestos en función de las expectativas de desarrollo a largo pla-
zo de toda la empresa, definir las funciones asociadas a cada puesto, contar con esfuerzos 
sistemáticos y sostenidos para anticipar y prevenir fallas en la calidad, poner por escrito en 
un documento formal una política de calidad que esté ampliamente difundida, diseño de 
métodos formales, innovar los equipos debido que aunque funcionan muy bien ya están 
obsoletos y al ser renovados, lo procesos mejorarían y se produciría más.

En relación al mercado, aunque se tienen identificados los clientes actuales, existen 
más clientes potenciales que podrían comprar el producto, por lo que se requiere el 
establecimiento de mercados o nichos de atención prioritaria a partir de criterios de ren-
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tabilidad o crecimiento, utilizar estudios específicos propios para interpretar tendencias 
históricas de los mercados de interés para su empresa

De igual manera se observaron las siguientes ventajas:
En estructura: Posee una muy pequeña ya que son 4 integrantes en la empresa 

y como resultado hay buena comunicación entre todos, existiendo un control adecuan-
do en los resultados, existe un sentido de pertenencia entre sus miembros.

Talento Humano: El nivel educativo, experiencia y pertenencia representan el ele-
mento fundamental de la cultura empresarial, solamente la hija del dueño posee cono-
cimientos universitarios, los cuales se han empleado en el desarrollo de la compañía. La 
empresa no cuenta con un plan de incentivos y capacitación para los trabajadores, lo 
que genera la desmotivación. 

Ventas. Se analizó la administración de los recursos financieros, en donde se confir-
mó que la empresa parece estar sumergida en un círculo vicioso de invertir poco y de 
ganar poco.

Recursos de Administración de Operaciones: 4 tipos de productos.
Estrategia de producto. Producto de buena calidad para satisfacer los más altos nive-

les de exigencia, en diseño, exclusividad y servicio, es decir buscar todas las piezas para 
satisfacer al cliente de manera directa.

Estrategia de servicio. El producto llega a algunos mercados del estado de Tabasco 
pero no a todos.

Estrategia de precios. Precios competitivos
Proceso Productivo: aunque eficiente posee maquinaria antigua.

Resultados

¿Porque sigue la empresa Buergo en el mercado?

Se identificó que lo que ha permitido que esta empresa continúe en el mercado es la vi-
sión que ha tenido el empresario, así como su fortaleza para ir superando los problemas 
financieros a lo que se ha enfrentado a lo largo de los años, así como la optimización de 
los recursos, la calidad del producto, la honestidad y responsabilidad de los dueños lo 
cual ha tenido como resultado la lealtad de sus clientes. 
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Conclusiones

El análisis de diagnóstico organizacional se aplicó a una pequeña empresa comercial en 
Teapa, Tabasco que coadyuvó a  la mejora en la toma de decisiones directivas; se de-
mostró el supuesto teórico, es decir, la implementación del sistema de autodiagnóstico 
de la Secretaría de Economía (2013) en México proporciona al empresario una visión 
real de su operatividad, permitiendo detectar áreas débiles para proponer una serie de 
estrategias de mejora en su gestión directiva. 

En el área de administración las de mayor problema fueron la de recursos humanos, 
financieros e intangibles. 

La propuesta es que no debe escatimar en salarios de sus recursos humanos, se debe 
motivar al personal para que sea mayormente productivo. En cuestión de los recursos 
financieros, se propone abrirse a nuevos socios (en caso de no contar con el capital) para 
aumentar su capital y que compartan habilidades de contactos relevantes; para ello es 
pertinente que desarrollar planes financieros a largo plazo orientados a una estrategia 
de crecimiento y consolidación del negocio para la oportuna obtención de recursos.

La mejora en sus recursos intangibles podrá ser reorientada hacia la implementa-
ción de tecnología adecuada para la imagen corporativa; esto permitirá fortalecer sus 
fuentes de información, hacer redes con otras empresas del mismo giro o de las mismas 
cadenas productivas para socializar el prestigio, calidad y servicio al cliente.
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Introduction

Innovative activity of enterprises, including more and more popular family business, is 
a very broad notion and refers to activities of scientific, technical, organizational, financial 
and commercial character which lead to or are to lead to introduce innovations. Some of 
the actions have an innovative character and some are not a novelty, but are necessary 
to introduce innovations. Innovative activity also includes research and developmental 
activity (R&D), which is connected with creating innovations. 

With reference to the above, because for economic entities of great significance 
is the nearest environment and demand conditions which have big influence on the 
economic activity conducted by them [Gheribi 2015, pp. 366], in this article the author 
researches the level of enterprises innovativeness regarding expenditures also on R&D. 
Research and development is the core of innovation level of economic entities [Aydin, 
Alrajhi, Jouini 2018, p. 160]. Enterprises in Poland are more and more often characterised 
by new trends, however further innovation increase is dependent upon several challen-
ges such as enhanced business and science cooperation or willingness to take risk which 
is connected with implementing new products and services.

Over the years 2005-2016 there was a  visible trend of rising R&D expenditures in 
Poland. The amount of the researched expenditures increased from PLN 2056.3 million 
in 2005 to PLN 8512.6 million in 2016 (increase of 314%). In the R&D almost 60% share 
have family business [Ministerstwo Rozwoju 2017, p. 54]. On a national scale it is a satis-
factory result, however on the international scale the situation looks differently. 2016 
was another year of R&D expenditures increase in the current prices, they amounted 
to PLN 19.79 billion reaching the level of ca. over 1% of GDP, but Poland is still far from 
EU-28 average (ca. 2.05%) [Central Statistical Office 2016, p. 55, Polska. Badania i rozwój 
w przedsiębiorstwach 2016, p. 7]. Poland is on a distant place in international innovation 
rankings. In the EU ranking European Innovation Scoreboard it was on the twenty-fi-
fth place (together with Croatia) and remained in the group of the so-called moderate 
innovators [Ministerstwo Rozwoju 2017, p. 74–75] which constitutes the main research 
problem in this article.

The condition to improve enterprises innovation level in Poland in relation to leading 
EU countries is broadly understood cooperation with other economic entities. Coopera-
tive connections in the form of mergers or acquisitions, outsourcing, joint venture or clu-
sters may positively influence the researched level of enterprises innovation, including 
family business. The trial to prove the above dependency is at the same time the main 
aim of this article.

The research method including comparative analysis and material synthesis will be 
applied. Also the analysis being the so-called statistical operation in the form of a com-
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plex econometric model allowing to quantify the influence of cooperation on the inno-
vativeness of enterprises. Material synthesis, in turn, connects selected elements com-
prising the research problem in this article.

Conditions for the innovation of enterprises including family 
business in Poland

Enterprises play a key role in the Polish economy. They are also necessary to its susta-
inable functioning, contributing at the same time to the economic growth. The basic 
benefits include [Sobczyk 2000, pp. 271–272]: 

1. Openness to technological and organisational advance.
2. Potential ability to create new workplaces, mitigate unemployment results.
3. Participation in ownership transformation and economy restructuring.
4. Market effect in the form of fast adjustments of the offer to the buyers’ needs, 
especially in micro, small and medium size enterprises. 
5. Allowing gradual increase of economy effectiveness by generating internal sour-
ces financing companies activity, lower capital intensiveness of production increase 
as well as interest in reducing production costs.
6. Participation in adjusting functional and production structure of the economy to 
market principles.
7. Participation in creating market institutions promoting entrepreneurship inno-
vativeness.
8. Significant participation in creating competitive market structures [Radu 2017, 
pp. 51–53]. 
Taking into consideration only family business, it seems significant that they have 

greater than others ability to survive in difficult times, especially in the case of mana-
ging economic crisis. Additionally, they possess unique characteristic features owing 
to which they are able to cope with competition unlike other companies [Sadkow-
ska, Ryzyko interesariuszy w zarządzaniu projektami … 2016, p. 137]. Apart from that, 
family businesses due to the specificity related to family involvement and the level of 
employment have to constantly look for the new sources which turn to be helpful in 
the process of building their long-term growth [Sadkowska, The Difficulty in Following 
Project Schedule … 2016, p. 303].

These entities are a way to move the economy from the state of “market saturation”. 
It is smaller size innovative enterprises, among which significant part constitute family 
business, that in majority create and develop branches of manufacturing, new sectors 
and lines of industry based on new technologies.
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A special feature of innovative entities is their determination to confront other com-
panies in technological changes. It is reflected in their organisational structure [Kostov-
ski, Lokvenec, Jasari 2017, p. 103]. In this case even the smallest economic entities can be 
more open to absorb know-how from outside. This type of innovative enterprises, regar-
dless of their location, always strive to gain necessary information by formal or informal 
(private) contacts with experts and consultants, scientific units, etc. [Gościniak-Kasprzyk 
2001, pp. 102–103, Vnoučková 2018, p. 28]. 

Therefore, the problem of economic entities innovation level is discussed in this ar-
ticle. As it was stated in the Introduction, the main innovation measure is the level of 
expenditures designated to R&D. Over the years 2005-2016 there is a clear increasing 
trend of the R&D expenditures in Poland, which is presented in figure 1.

Figure 1. R&D expenditures of enterprises in 2010–2016 (in PLN million)

Source: Central Statistical Office [2010, p. 87], Central Statistical Office [2016, p. 55], Polska. Badania 

i rozwój w przedsiębiorstwach [2017, p. 7], Łapiński, Nieć [2017, p. 56].

However, R&D expenditures in the years 2010–2016 were increasing slower than the 
number of entities raising them. As a result, average internal expenditures per one en-
tity in total were decreasing. From 2010 to 2013 there was a declining tendency of in-
ternal expenditures per one entity. The year 2014 brought stabilisation (expenditures 
were of 0.07% higher than a year before). In the years 2015–2016 the declining trend of 
expenditures per one entity continued (decrease to ca. PLN 4.3 million). This situation 
is probably the result of engaging in R&D smaller and smaller companies with lower 
potential to bear R&D expenditures, which causes dividing a bit higher total sum of ex-
penditures into a bigger number of entities. Additionally, in 2015–2016 in the enterprises 
sector there was a clear collapse of R&D expenditures per one entity. After the increase 
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in 2012–2014, the years 2015–2016 brought clear decline of average expenditures per 
one company to PLN 2.25 million, i.e. the level noted in 2010 and 2011. It was the result of 
a very big increase in the number of companies conducting R&D activity (of ca. 1 thou-
sand entities), much higher than the increase of expenditures in total (of 11.7%) [Polish 
Agency for Enterprise Development 2017, pp. 54–55, Polska. Badania i rozwój przesiębi-
orczości 2017, pp. 7–8].

In the enterprises sector the expenditures on R&D are still strongly concentrated in 
big and medium-size enterprises. Almost two-thirds of the companies R&D expendi-
tures are incurred by big companies (63.3%) and one-fifth by medium-size companies 
(21.4%). The share of small entities amounts to 10.1% and micro companies – 5.2%. En-
terprises with the advantage of domestic capital generate 43.3% of R&D expenditures 
in the enterprises sector, similarly as the ones with foreign capital advantage (42.6%) 
[Polish Agency for Enterprise Development 2017, pp. 54-55, Polska. Badania i  rozwój 
w przedsiębiorstwach 2017, pp. 7–8].

Despite this, Poland is on a distant place in international innovation rankings. In 
the EU ranking European Innovation Scoreboard 2017 Poland took 25th place (together 
with Croatia) and remained in the group of the so-called moderate innovators. Over 
the last years Poland enhanced its results in the scope of friendly environment or 
investments, but it worsened them e.g. in the scope of innovative activity of enterpri-
ses (SMEs) or cooperation between different entities, sale of technologically advanced 
products. On the other hand, in the Global Innovation Index 2017 (GII) report Poland 
took 37th place (among 127 states) behind Bulgaria, Slovakia and Latvia. Switzerland 
opens this ranking, followed by Sweden and Holland [Ministerstwo Rozwoju 2017, p. 
74–75, eGospodarka 2017]. 

R&D activity in Poland takes place on a relatively small scale. Among 2500 companies 
being world leaders in R&D investments in 2016 (according to The 2016 EU Industrial 
R&D Investment Scoreboard) there were no Polish enterprises, similarly as in 2015 and 
in 2014 one company from Poland was honoured. In the ranking there were companies 
whose R&D expenditures reached the level of at least EUR 21 million. In the analogical 
comparison of 1000 companies from the EU countries only one Polish enterprise was 
classified in the second five hundred, which means that it invested during a year at least 
EUR 6 million in the R&D. In the ranking there were three companies from the Czech 
Republic, one from Romania and one from Hungary [Ministerstwo Rozwoju 2017, pp. 
74–75, eGospodarka 2017].
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The significance of cooperation in the innovative activity of 
enterprises, including family business 

Cooperation between organisations may be generally defined as the whole agreements 
which are concluded with other entities while maintaining own independence. Contacts 
between partners are established to coordinate their actions in one or many fields. There 
are many reasons why cooperation constitutes the basis for a long-term impact efficien-
cy of the enterprises on the general economic development ensuring coordination of 
common goals and at the same time allowing to fulfil implemented tasks of purely eco-
nomic nature [Brodt, Korsgaard 2003, p. 3]. 

Relations between enterprises within cooperation are often complicated and mul-
ti-faceted. They require mutual trust between business partners, which results in ma-
intaining proper organisational culture consisting in mainly building friendly interac-
tions between the economic entities. The binary cooperation appearing between two 
different size enterprises is characterised by increased profitability and in consequence 
generating lower costs [Larentis, Antonello, Slongo 2017, pp. 38, 41; Hunt, Arnett, Madha-
varam 2006, p. 73]. 

Cooperation may also become a helpful tool in building competitive advantage of 
the companies cooperating with each other, causing at the same time increase in the 
level of innovation of the economic entities regarding implementation of technologies, 
which also transfers to the changes implementation process with regard to conditions 
in which companies offer their services or sell their products. So introduction of innova-
tive solutions in cooperation networks which are between enterprises allows to increase 
their innovation efficiency [Machado, Cabral, Matos 2015, p. 112; Barabel, Meier, Sopar-
not 2014, p. 89]. 

Cooperative connections appearing between the analysed companies, which are built 
on mutual trust between business partners, may also become a leverage accelerating the 
process of the economic entities internationalisation. An example may be the cooperation 
between Portugal and Polish enterprises functioning within “Biedronka” network. The ac-
tions of the Portugal enterprise Jerónimo Martins allow to unambiguously state that all 
formal and informal interactions taking place between the analysed entities, which are 
confirmed by successful commercial transactions, are characterised by the fact that within 
the analysed network operate reliable producers offering high quality products [Brilhante 
Dias, Serra Lopes 2014, p. 322; Moller, Halinen 1999, pp. 415–416]. 

Therefore, cooperation seems to be essential at least regarding the possibility to en-
ter a specific domestic or foreign market. In connection with the above, every company 
should be able to develop cooperation standards on their own, defining their scope and 
type of cooperation connections [Saxton 1997, p. 444; Braccini, Spagnoletti, D’Atri 2012, 
pp. 242–243].
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Economy has never been a set of micro, small, medium and big companies indepen-
dent from each other and impacting other entities only by offered supply and reported 
demand, which results in shaping prices of services and products. Activities of enterpri-
ses regardless their size should always support relations occurring between different 
size economic entities. That is why such issues as maintaining market dependency with 
suppliers, receivers, competitors and more importantly clients within created supply 
chains are so important [Ejsmont 2016, p. 195]. 

To sum up, in the economic activity conducted by every enterprise irrespective of 
its size the crucial role plays production connected with distribution of the offered pro-
ducts or services, creating in this way a PDI system (production, distribution, inventory). 
The sum of components of this system is cooperation between different size enterprises, 
owning to which evaluation of profits occurs which exert important influence on the 
amount of investments implemented by the analysed companies, including short-term 
as well as long-term decisions made by them in the future, which acknowledges the 
analysis of the foreign professional literature conducted by the author in this article. 

Researching the impact of cooperation on innovation level 
of enterprises (including family business)

Many economy experts believe that technological advance and globalisation contribute 
to the increase of the innovation level of enterprises. Therefore, smaller companies, in 
majority family business, are favoured because they are seen as more flexible compared 
to big economic entities. SMEs due to worldwide cooperation with big corporations have 
the possibility to increase their innovation level.

The structure of the econometric model researching the 
influence of cooperation on the innovation level measured 
by worth of R&D expenditures of enterprises including 
family business
The tool used in the trial to research the impact of different types of cooperative connec-
tions on the innovation level measured by worth of R&D expenditures of enterprises is 
econometric model. Its structure is determined by [Kuszewski 2007, p. 9]: 

 · the response variable,
 · explanatory variables regarded as random or non-random variables having determi-

ned economic content,
 · structural parameters,
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 · random variable descried as a random component with unknown content,
 · specified type of function connection between the response variable, explanatory 

variables and the random component.
The author built the econometric model researching the impact of selected forms of 

cooperative connections on the innovation level of enterprises measured by the amount 
of R&D expenditures which assumes the following variables:

 · Y – the response variable determining the level of enterprises innovativeness measu-
red by the R&D expenditures;
 · X1 – the explanatory variable determining the number of cooperative connections in 

the form of mergers and acquisitions;
 · X2 – the explanatory variable determining the number of cooperative connections in 

the form of outsourcing;
 · X3 – the explanatory variable determining the number of cooperative connections in 

the form of joint venture;
 · X4 – the explanatory variable determining the number of cooperative connections in 

the form of clusters.
Thus, the assumption of this model is the trial to verify the research hypothesis that 

cooperation in the form of mergers or acquisitions, outsourcing, joint venture or clusters 
impacts the increase of the innovation level of enterprises (including family business) 
measured by the worth of R&D expenditures (see table 1).

Table 1. Data describing the econometric model
Year R&D 

expenditures 
as a measure 

of enterprises 
innovation level 

(in PLN m) (Y)

The number 
of cooperative 

connections 
in the form of 
mergers and 

acquisitions (X1)

The number 
of cooperative 

connections 
in the form of 
outsourcing 

(X2)

The number 
of cooperative 

connections 
in the form of 
joint venture 

(X3)

The number 
of cooperative 

connections 
in the form of 
clusters (X4)

2005 2056.3 276 39000 2248 0
2006 2311.4 290 41000 2485 4
2007 2422.7 440 59000 2674 15
2008 2326.5 510 67000 2796 10
2009 2547.1 380 55000 2978 11
2010 2773.5 520 45000 3032 10
2011 3521.6 410 80000 2997 26
2012 5341.1 270 112000 3450 21
2013 6291.2 363 130000 3658 12
2014 7532.1 285 136000 4390 16
2015 8411.4 223 170000 6706 6
2016 8512.6 171 212000 7122 9

Source: Central Statistical Office [2010, p. 87], Central Statistical Office [2016], Centralny Ośrodek Informa-

cji Gospodarczej [2016], M&A Index Poland. Fuzje i przejęcia w 2016 roku [2017], Piątek [2017], W Polsce jest 9 

nowych klastrów kluczowych…[2016], Łapiński, Nieć [2017, p. 56].
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When analysing descriptive statistics of the explanatory variables X1, X2, X3 and X4 
as well as the response variables Y, the multiple R amounts to 0.97 which indicates a very 
high dependency between the explanatory variables and the response variable. Howe-
ver, taken into consideration the coefficient of determination R2, it turned out that the 
result obtained in the researched trial was 0.94, which means that 94% of the response 
variable data is in the trend line making it a very high score, because only 6% of Y varia-
tion is not explained by linear regression. In the analysed case, the adjusted R2 is 0.90. 
Standard error in this case amounted to 807.4208008 and is very low. Therefore, the esti-
mated model has the following form:

Ŷ=1024.841394-1.794514742X1t+0.040487128X2t+0.036021373X3t+8.375779299X4t

From the linear regression equation unambiguously results that if the number of mer-
gers and acquisitions decreases and the number cooperative connections in the form 
of outsourcing, joint venture and clusters increases, then the worth of R&D expenditu-
res of enterprises will also decrease of about 1.794514742 and increase of: 0.040487128, 
0.036021373 and 8.375779299, respectively, in relation to the above mentioned forms of 
cooperative connections appearing between companies. 

F value in the analysed case determines whether all explanatory variables in total 
influence the response variable. If it is smaller than F then the null hypothesis (H0) being 
the contradiction of the assumed research hypothesis is rejected which has been pro-
ved in the researched model, i.e. the hypothesis assuming that cooperation in the form 
of mergers and acquisitions, outsourcing, joint venture and clusters does not influence 
innovation level of economic entities. 

In order to precisely estimate the usefulness of explanatory variables used in the 
econometric model, the so-called Hellwig’s method is applied. This method is presented 
by the following formula [Witkowska, Witkowski, 2005, p. 19–20]: 

ℎ𝑘𝑘,𝑗𝑗 =
𝑟𝑟²0𝑗𝑗

1 + ∑ 𝑖𝑖 ∈ 𝑖𝑖𝑘𝑘|𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗|𝑚𝑚𝑘𝑘
𝑙𝑙=1,𝑙𝑙≠𝑗𝑗

 

where:
k – the number of combination (k=1,2,...,2m-1),mk - number of variables in k’th combination,
j - variable number in the examined combination,
rj - correlation coefficient between potential explanatory variable J and the response 
variable (element of R0 vector),

rlj - correlation coefficient between potential explanatory variables l’th and j’th (element 
of R matrix).
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Hkj indicator measures the amount of information which presents Xj variable about 
the response variable Y in k’th combination. Having calculated H indicator for all com-
binations, as an optimal set of explanatory variables is assumed the one for which H is 
the highest. In the presented econometric model to verify the usefulness of explanatory 
variables the author also used Hellwig’s method. From 11 combinations the ones were 
selected which were characterised by the biggest integral capacity. In this case it is abo-
ut the combination for X2 and X3 explanatory variables for which the integral capacity 
was on the level of 0.986068. 

Interpretation of the results obtained on the basis of the 
estimated econometric model

The presented model should be based on two explanatory variables X2 and X3 determi-
ning the number of cooperative connections in the form of outsourcing and joint venture. 
The data necessary to estimate the new econometric model is presented in the table 2.

Table 2. Data describing econometric model with two explanatory variables

Regression statistics

R multiple 0.966364156

R² (coeffi 
cient of 
determina- 
tion)

0.933859682

R² adjusted 0.919161833

Standard 
error

727.721739

Observa- 
tions

12

Variation analysis

df (the 
number of 
degrees of 
freedom)

SS (total 
sum of the 

squared 
deviations 
from the 

arithmetic 
mean from all 

observa 
tions) 

MS
(average 
squared 

deviation 
explained by 
regression) 

F (Critical 
value F from 

f-distribution)

F value

Regre- 
ssion

2 67295891.8 33647945.9 63.53717 4.9215E-06

Residual 9 4766210.365 529578.9294

Total 11 72062102.17
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Coefficients Standard 
error

t-Test P-value  Bottom 95% Top 95% Bottom 95% Top 95%

Takeover 302.4943528 626.6516248 0.482715341 0.640822269 -1115.090109 1720.078814 -1115.090109 1720.078814

The 
number of 
cooperative 
connections 
in the 
form of 
outsourcing 
(X2)

0.043606677 0.011132936 3.916907224 0.003527512 0.018422226 0.068791128 0.018422226 0.068791128

The 
number of 
cooperative 
connections 
in the form 
of joint 
venture 
(X3)

0.009976552 0.391995588 0.025450674 0.980250869 -0.876779076 0.89673218 -0.876779076 0.89673218

Residuals

Observa- 
tions

Forecasted
Business 

plans 
efficiency 
regarding 

newly 
created 

enterprises 
in relation 

to the 
liquidated 
entities (Y)

Residuals

1 2025.582052 30.7179483

2 2115.159849 196.2401511

3 2901.965606 -479.2656064

4 3252.036163 -925.5361632

5 2730.57177 -183.4717695

6 2295.043732 478.4562684

7 3820.928253 -299.3282534

8 5220.861301 120.2386989

9 6007.856613 283.3433869

10 6276.799512 1255.300488

11 7782.532231 628.8677691

12 9618.162918 -1105.562918

Source: own elaboration.

Analysing descriptive statistics for the explanatory variables X2, X3 and the response 
variable Y, the multiple R amounts to 0.97 which indicates a very high dependency be-
tween explanatory variables and the response variable. Taken into consideration the co-
efficient of determination R2, it turned out that the obtained result in the researched trial 
was 0.93 which means that 93% of the response data enters the trend line which makes 
it a very high score, because only 7% of Y variation is not explained by linear regression. 
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In the analysed case, adjusted R2 equals 0.92. Standard error in this case amounted to 
727.721739 and is very low. Therefore, the estimated model has the following form:

Ŷ=302.4943528+0.043606677X2t+0.009976552X3t

From the linear regression equation unambiguously shows that if the number of co-
operative connections in the form of outsourcing and joint venture increases then the 
R&D expenditures, constituting the measure of the innovativeness level of enterprises, 
will also increase of 0.043606677 and 0.009976552, respectively, in relation to the above 
mentioned forms of cooperation. 

F value in the analysed case determines whether all explanatory variables in total 
influence the response variable. If it is smaller than F then the H0 which contradicts the 
research hypothesis is rejected which has been proved in the researched model, i.e. the 
hypothesis assuming that cooperation in the form of outsourcing and joint venture does 
not influence the innovativeness level of economic entities is rejected.

In the presented model a tool such as forecasting was used which analyses the im-
pact of outsourcing and joint venture on the level of R&D expenditures, constituting the 
measure of innovativeness of enterprises, including family business (see table 3). 

Table 3. Data describing the econometric forecasting model

Year R&D expenditures as 
a measure of enterprises 
innovation level (in PLN 

m) (Y)

The number of cooperative 
connections in the form of 

outsourcing (X2)

The number of cooperative 
connections in the form of 

joint venture (X3)

2005 2056.3 39000 2248
2006 2311.4 41000 2485
2007 2422.7 59000 2674
2008 2326.5 67000 2796
2009 2547.1 55000 2978
2010 2773.5 45000 3032
2011 3521.6 80000 2997
2012 5341.1 112000 3450
2013 6291.2 130000 3658
2014 7532.1 136000 4390
2015 8411.4 170000 6706
2016 8512.6 212000 7122
2017 10850 240042 8052
2018 12514 277920 9291
2019 14325 319141 10652
2020 16284 363718 12136

Source: own elaboration on the basis of data from table 1.
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On the basis of the data presented in Table 3 it may be unambiguously stated that in 
the whole researched period, i.e. in the years 2005-2016 as well as in the years included in 
the forecast (2017-2020), both the response variable Y and explanatory variables X2 and 
X3 indicate an increasing tendency. The number of cooperative connections in the form 
of outsourcing and joint venture causes the rise in the R&D expenditures constituting 
the measure of enterprises level of innovativeness (see figure 2).

Figure 2. Trend lines describing the number of cooperative connections in the form of 
outsourcing and joint venture in 2005–2020 

 

y = 1675,3x2 - 7359,4x + 52590
R² = 0,9912
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R² = 0,9853
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Source: own elaboration.

Analysing the value of the explanatory variables X2 and X3 influencing the response 
variable Y described by the polynomial trend line chosen by the author in process of 
the forecasting due to fluctuation of data presented in Figure 2, it needs to be stated 
that in the analysed case, coefficient of determination R2 calculated for the years 2017-
2020 showed increasing tendency year by year (2017 was included in the forecast due 
to the lack of full data which will probably be available at the turn of May and June). The 
econometric model built by the author indicates positive impact of the variables X2 and 
X3 determining the number of cooperative connections in the form of outsourcing and 
joint venture on the increasing year by year R&D expenditures constituting the measure 
of enterprises innovation level. Broadly understood cooperation is also the main deter-
minant of enterprises innovativeness.
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Conclusion

Innovative activity of enterprises is a  very broad notion. Its function is to introduce 
innovations. This type of activity also includes R&D which is connected with creating 
innovations. 

The amount of the researched expenditures raised from PLN 2056.3 million in 2005 
to PLN 8512.6 million in 2016 (increase of about 314%). In the R&D activity almost 60% 
share is owned by a family business. On the national level it is a satisfactory result, but 
on the international level the situation looks differently. Poland is still far from the EU-
28 average, which was discussed in the first part of this article, and which also indicates 
lower innovation level of the economic entities in relation to at least family business 
whose registered offices are located in the leading EU countries.

A special feature of innovative enterprises is their determination to confront other 
companies in technological changes. The tool used to research the impact of different 
types of cooperative connections on the enterprises innovation level is the econome-
tric model whose assumption was to verify the research hypothesis that cooperation in 
the form of mergers and acquisitions, outsourcing, joint venture and clusters influences 
the increase of expenditures which enterprises (including family business) assign on the 
R&D activity. To verify the usefulness of the explanatory variables Hellwig’s method was 
applied. From among 11 combinations the one with the biggest integral capacity was to 
be selected. In this case it was only about the combination for the explanatory variables 
X2 and X3 for which the integral capacity was on the level of 0.986068.

The econometric model built by the author indicated positive influence of the varia-
bles X2 and X3 determining the number of cooperative connections in the form of out-
sourcing and joint venture on the increasing year by year amount of R&D expenditures, 
constituting the measure of enterprises innovation level. Thus, cooperation in the form 
of outsourcing and joint venture impacts the innovativeness level of enterprises to a gre-
ater extent than such cooperative connections as: mergers and acquisitions as well as 
clusters. However, cooperation in general constitutes the main sphere of the economic 
enterprises innovativeness. 
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Introducción

Un importante porcentaje de las empresas familiares en el estado de Guanajuato, México, 
son de corte familiar. En general, este tipo de empresas que combinan tanto el aspecto 
familiar, como el hecho de ser pequeñas en tamaño, enfrentan importantes retos para su 
subsistencia debido entre otros factores a que no disponen de excedentes económicos 
generados en su operación para invertir en la profesionalización de su personal, o bien 
para dedicar parte de sus esfuerzos a la investigación y desarrollo de nuevos productos, 
servicios, formas de negocio, o  de atención a  los clientes. Esta investigación nace del 
deseo de aplicar métodos de desarrollo organizacional que permitan a este tipo de orga-
nizaciones la generación de innovación, la cual los encauce a ser más solventes. 

Este trabajo se basa en dos supuestos. El primer supuesto parte de la intuición de 
que, en las micro, pequeñas y medianas empresas familiares, raramente se explora de 
manera activa una oportunidad de crecimiento, lo cual se sustenta en varias teorías, la 
primera de ellas es que en muchas organizaciones se han dejado de ver como reales 
las posibilidades de innovación, al suponer que esto es posible solo para las grandes 
industrias. Esto es debido a que se ha extendido la noción de que la innovación sólo 
puede ser entendida como una generación de nuevos procesos o productos con valor 
en el mercado [OCDE 2005]. Pues bien, de acuerdo con Keeley et al. [2013], se invierte 
el 80% de los esfuerzos de trabajo y de recursos en la búsqueda de nuevos productos 
y procesos, siendo que estos sólo generan el 20% de los resultados económicos. En con-
traste, aspectos importantes que tradicionalmente se subestiman, como la creación de 
un entorno sustentable para el negocio, la forma de organizarse internamente entre los 
integrantes de la empresa y la forma en que se distribuyen los servicios o los productos, 
son los aspectos clave que generan un mayor valor en la innovación. 

El segundo supuesto es que la puesta en práctica de métodos de desarrollo orga-
nizacional como la investigación-acción y  la indagación apreciativa para llevar a cabo 
cambios deseados en las organizaciones familiares, pueden potenciarse si se orientan 
justamente a  las posibilidades que ofrece innovar en aspectos que van más allá de la 
nueva creación de procesos y productos. Uno de los problemas cuando alguna empresa 
familiar de tamaño pequeño acude a servicios de consultoría o de asesoramiento, es que 
la mayoría de las veces se le ofrecen técnicas orientadas a  la generación de eficiencia 
y ganancias basadas en relaciones de desconfianza [Laloux 2016], lo que propicia desa-
justes importantes en el – ya de suyo complicado – ámbito familiar. Con estos argumen-
tos, en la Maestría de Desarrollo Organizacional de la Universidad del Valle de Atemajac, 
se está trabajando en el diseño de un programa de acompañamiento para empresas 
familiares que les permita explorar estos tipos diferentes de innovación con la confianza 
de que no implican gastos onerosos en su operación. El presente trabajo presenta, en 
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líneas generales, cuáles son los elementos tóricos que respaldan esta propuesta de cola-
boración entre la Academia y los empresarios familiares.

En su etapa inicial se han contactado diferentes miembros de familias que admini-
stran empresas de diversos tipos. En esta presentación se detalla el caso de una de estas 
empresas que ilustra bien un fenómeno que se ha detectado en la mayoría de las orga-
nizaciones que están por aplicar esta propuesta de innovación: la reticencia mayor por 
parte de los miembros de la familia con más tiempo en la organización, muy diferente 
a la reacción de los miembros de las siguientes generaciones que muy probablemente 
serán quienes tomen la estafeta de la responsabilidad del negocio. 

Oportunidades de innovación en las empresas familiares

Actualmente se reconoce ampliamente en el ámbito social y económico la importancia 
de la innovación para la vida de la especie humana. No obstante, en el ámbito cotidiano 
de lo que se vive en las organizaciones, el concepto se ha deslizado a formas que poco 
tienen que ver con la esencia acerca de lo que es innovar. Por un lado, se ha trivializado 
su significado, al llamar a cualquier cambio una “innovación”, y por otra parte se ha co-
nvertido en un imperativo categórico muy pesado de sobrellevar para muchas personas 
y organizaciones que dan por cierta la idea de que lo que no es innovador no tiene valor 
alguno. 

Innovar, de acuerdo con la etimología de la palabra y  con su definición en el dic-
cionario, simplemente significa generar algo nuevo. Ahora bien, para entender qué es 
innovación a la luz de los procesos económicos y sociales que se viven en la era contem-
poránea, hay que comprender que en términos políticos y empresariales se ha adoptado 
ampliamente la definición propuesta por la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) en el Manual de Oslo1. 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercializa-
ción o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, 
la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores [OCDE 2005, p. 56].

Así es que, en contexto más amplio, una innovación es el resultado de emprender 
las actividades necesarias para que la manifestación creativa sea llevada a un mercado 
o a un ámbito social donde sea reconocida públicamente por los beneficios que aporta 
a una comunidad. En otras palabras, es la acción por la cual se consigue que una idea se 
vuelva económicamente valiosa, siempre y cuando esta idea contenga en sí misma una 

1 Éste último es una publicación de 1997 de la OCDE, también conocida como “Medición de las Actividades 
Científicas y Tecnológicas. Directrices propuestas para recabar e interpretar datos de la innovación tecnológica”.
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mejora de vida, ya sea por su utilidad práctica, por la forma en que en ella se plasma un 
conocimiento, por su fuerza estética, o por el bien que hace a personas específicas.

Una forma sencilla pero poderosa de definir qué es innovación es considerarla como 
el camino que va de una idea valiosa por su significado racional, emotivo o  intuitivo 
[Wierzbicki y Nakamori 2006], hasta un logro que no solo genera valor económico [Ro-
binson y Adorica 2015], sino especialmente porque mejora la calidad de vida de las per-
sonas porque contribuye a generar más bondad, belleza o verdad.

Vista así, la innovación implica actos, procesos y actitudes. Para completar la trans-
formación que va de una idea significativa hasta un logro con valor, se presentan opor-
tunidades para innovar al menos en cuatro áreas: al generar oportunidades y hacerlas 
sustentables, es decir, al financiar un proyecto; al generar nuevos productos o servicios 
o al mejorar los ya existentes, que es el momento de la producción; al encontrar nuevas 
formas de colaborar y trabajar en equipo para crear y concretar ideas, en otras palabras, 
al construir la vida en una organización; y al descubrir nuevas formas para lograr que 
más gente disfrute de una idea, un servicio o un producto o, lo que es lo mismo, al mo-
mento de la distribución. 

Estas ideas están sintetizadas en el Esquema 1 que se muestra a continuación.

Esquema 1. Aspectos de innovación en la organización

Fuente: elaboración propia con base en Keeley et al. [2013].
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Ahora bien, de acuerdo con Keeley et al. [2013], cada una de estas áreas de inno-
vación dentro de la empresa, ofrecen a su vez oportunidades de generar mejoras y de 
incorporar nuevas ideas en aspectos específicos:

Un financiamiento innovador corresponde a mejorar los modelos de negocio, con la 
creación de redes de alianzas más efectivas con actores clave y con la forma en que se es-
tructura y se da seguimiento a un proyecto. Para innovar en la producción es importante 
mejorar los procesos, así como los productos y su desempeño. Para lograr mejoras en la 
organización se debe pensar en cómo están integrados y cómo interactúan las personas 
que la integran, así como los servicios internos de los que se dispone en la empresa. Por 
último, la innovación en la distribución implica mejoras en los canales de contacto con 
los consumidores, la generación de valor en la marca de un producto, de un servicio 
y de la empresa misma, y la capacidad de generar una experiencia personalizada que se 
ofrezca tras un producto o un servicio. En el Esquema 2 se muestran estas diez oportuni-
dades de innovación en la empresa familiar.

Esquema 2. Oportunidades de innovación en la organización

Fuente: Elaboración propia con base en Keeley et al. [2013].
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Particularidades de las empresas familiares para atender 
las oportunidades de innovación

Las empresas familiares pequeñas en tamaño pueden aprovechar muy bien oportuni-
dades de innovación que se presentan en áreas de financiamiento, organización y distri-
bución que no implican los gastos onerosos que generalmente acompañan los esfuerzos 
por innovar en la producción.

Veamos algunas de estas particularidades. En cuanto al financiamiento, las pequeñas 
empresas familiares en México han desarrollado habilidades importantes para subsistir 
en un ambiente hostil e incierto. Si bien en muchas ocasiones se presenta cierta preca-
riedad en su funcionamiento ocasionada por la falta de capital de inversión y de man-
tenimiento de operaciones, la falta de planificación sistemática, y  de cierto grado de 
desconocimiento de su mercado y  sus competidores, en compensación empelan sus 
capacidades más inmediatas de relación con su entorno para hacerse de proveedores 
y clientes. Pues bien, si esta cualidad para intuitivamente relacionarse con aliados clave 
se explora a mayor profundidad, una organización deja de responder reactivamente al 
entorno y se vuelve más consciente de su capacidad para afinar su modelo de negocio 
y establecer alianzas clave [WEF 2016].

En lo que refiere a su capacidad de innovar como organización, las empresas familia-
res de pequeño tamaño suelen responder a las situaciones imprevistas a partir de lo que 
en ese momento se disponga. Es decir, se echa mano de los recursos que tenga en esa 
circunstancia dada y se responde apelando al estilo propio de cada familiar o empleado 
que afronte la situación. Cuando este tipo de respuestas no generan resultados positi-
vos es cuando se suele recurrir a la búsqueda de ayuda en ámbitos profesionales para 
dar mayor rigor a las operaciones de la empresa. Las soluciones comunes que se ofrece 
desde la consultoría o incluso desde la academia, suelen ser el tipo de respuestas que se 
extraen de las prácticas de empresas de gran tamaño donde se dispone de recursos y fi-
nanciamiento para dividir tareas e invertir en capacitación profesional. No obstante, la 
innovación en la forma en que se organiza una empresa familiar puede ser en un sentido 
totalmente diferente a la idea de que se asimilen a la forma de trabajar de las grandes 
empresas. Preservar el sentido de calidez y cercanía con el que, generalmente, surgen las 
empresas familiares es el propósito de las prácticas de innovación que pueden ser más 
adecuadas para este tipo de organizaciones. De hecho, se ha observado que se llega 
a tensar y hasta a desintegrar el vínculo familiar – con las consecuentes desventajas en 
el ámbito laboral – cuando se sigue la lógica de operación de las grandes empresas, más 
bien fundadas en un sentido de competencia individual y de obsesión por conseguir 
a todo coste logros y resultados que, finalmente, son la raíz de interrelaciones humanas 
de desconfianza [Piñuel 2013]. A continuación, profundizaremos en cuáles son las inno-
vaciones organizacionales más adecuadas para la pequeña empresa familiar.
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En cuanto a las alternativas para innovar en la distribución de sus servicios o bienes, 
las empresas familiares pueden aprovechar muy bien una de sus condiciones que gene-
ralmente se ve como desventaja desde un punto de vista más tradicional. Para un tipo 
de administración más ortodoxo y tradicional, el hecho de que no estén bien definidos 
roles dentro de las pequeñas empresas es visto como una de las razones que hacen 
difícil su subsistencia. Por el contrario, y sin afán de caer en simplificaciones, justo esta 
falta de roles y de procedimientos burocráticos puede ser una de sus ventajas mayores 
para innovar en el campo de la distribución. Y lo es por varios motivos, el primero de los 
cuales es que así los familiares y los empleados que integran la empresa pueden propo-
ner ideas para cautivar consumidores que sean más afines a sus verdaderos intereses y, 
en consecuencia, se sentirán más motivados para involucrarse en la puesta en marcha 
de esas ideas. Otra particularidad de estas organizaciones es que la frontera entre la 
esfera de lo que corresponde a lo familiar y lo que corresponde a los negocios suele ser 
difusa. Aun en este caso, esa característica puede operar en beneficio de la empresa. 
Aun los miembros de la familia que en estricto sentido no sean trabajadores de la orga-
nización pueden participar con interés en actividades que suelen descuidarse ante las 
premuras de la operación diaria. La creación de campañas de publicidad y aplicación de 
herramientas de mercadotecnia surgidas más del instinto que de una formación teórica, 
pueden resultar muy poderosas para una experiencia personalizada por parte del con-
sumidor [Hill 2014].

Evolución de las organizaciones y características de la 
empresa familiar que pueden potenciar la innovación

En este apartado se profundiza porqué es importante un cambio de enfoque en la forma 
en que se innova en una empresa, en especial en cuanto a la manera en que se interrela-
cionan sus integrantes, y porqué este tipo de transformaciones son adecuados e incluso 
deseables en las pequeñas empresas.

Cada época ha respondido a lo que le condiciona la economía y su sociedad contem-
poránea creando organizaciones que se adaptan a ellas. Vamos a seguir una propuesta 
de evolución de las organizaciones diseñada por Frederic Laloux [2016], de este modo 
podemos decir que las organizaciones correspondientes a  los niveles más básicos de 
subsistencia donde aquél que es más fuerte o poderoso impone su voluntad sobre el re-
sto de los miembros, son organizaciones de tipo rojo. La analogía que propone el mismo 
Laloux es que una organización roja es como el “crimen organizado”. Las decisiones son 
tomadas impulsivamente por unos pocos e impuestas si es necesario con violencia a to-
dos los demás miembros de la organización. Consecuentemente queda poco margen de 
maniobra para proponer cambios o ver más allá de la simple supervivencia.
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Con las sociedades agrícolas, surgen las organizaciones ámbar. Son aquellas que se 
rigen por un sistema burocrático fuerte. Siguen siendo notablemente verticales, pero 
ahora el poder está más en función de un puesto que de la persona que en sí lo detente. 
Se establecen reglas formales claras y se tiene un apego muy fuerte a los procedimien-
tos establecidos. Los ejemplos de este tipo de organización son los gobiernos de los 
Estados-Nación, la Iglesia o el ejército [Harari 2016].

Con la revolución industrial y  la profesionalización de la administración surgen or-
ganizaciones avocadas de forma muy poderosa a la búsqueda de la eficiencia. Son las 
organizaciones tipo naranja. En ellas, la productividad es esencial para las ganancias, 
y en torno a su búsqueda obsesiva se van moldeando las formas de interactuar. Se pre-
mia al líder intrépido que antepone el bien de la organización a sus propios intereses de 
ámbito personal; se abre espacio para la investigación y el desarrollo, siempre y cuando 
se orienten a mejores formas de obtener más beneficios económicos y se premia el indi-
vidualismo y la competencia frenética. La empresa capitalista tradicional es el ejemplo 
de este tipo de organización.

Como consecuencia de un movimiento contracultural en el siglo XX surgen las orga-
nizaciones tipo verde. Pero también de la preocupación genuina de lo deshumanizante 
de muchas de las prácticas empresariales. Como contrapeso total a la empresa egoísta, 
en la empresa verde se buscan valores éticos, la interrelación sana entre seres humanos 
y  la búsqueda del desarrollo creativo y espiritual de las personas. Ahora bien, en este 
afán por oponerse a la eficiencia en abstracto, se atestigua el origen de organizaciones 
que, si bien tienen peso en la agenda pública de la sociedad, llegan a  ser tremenda-
mente ineficientes e incluso opresivas en su contexto interno. Ejemplos de organizacio-
nes verdes, son las ONG (organizaciones no gubernamentales) y otras asociaciones que 
buscan cambios positivos para población vulnerable y son más conscientes del entorno 
natural. Es en este espíritu de cambio que empiezan a consolidarse nuevas organizacio-
nes que ven en la tecnología una herramienta y una aliada para aspiraciones más hu-
manas. Justo en esta atmósfera es que se consolidan empresas altamente innovadoras 
de ciencia y tecnología que dan sustento a las compañías que actualmente dominan el 
ámbito digital [Handzic 2004].

Por último, la propuesta de Laloux [2016] habla de empresas esmeralda. Son organi-
zaciones donde se articulan bien las bondades de las organizaciones naranja y verde. En 
ellas se estimula la conformación de equipos autogestionados de gente intensamente 
motivada y con iniciativa propia. Las actividades tradicionalmente atribuidas al admini-
strador de planificar, organizar, dirigir y controlar, se distribuyen entre todos los equipos 
de trabajo. Se desdibujan las barreras para participar en diversas actividades dentro de 
la organización, se estimula la búsqueda del bien común y se tiene en mente cómo con-
tribuir con los grandes retos que tenemos como humanidad. Hay diversos ejemplos en 
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muchos ámbitos, pero algunas de las organizaciones esmeralda más emblemáticas 
son organizaciones enfocadas a  la generación de valor mediante el conocimiento 
[Catmull 2015]. 

Las empresas familiares pueden corresponder con cada uno de estos colores evolu-
tivos propuestos para las organizaciones. Sin embargo, cuentan en esencia con algunas 
de las características a las que se orientan las organizaciones verdes y esmeraldas. Por la 
interacción de sus valores familiares que implican al menos cohesión y protección por 
parte de sus integrantes, se presentan en ellas características de las organizaciones ver-
des. Por la forma en que se pueden generar equipos auto-organizados, puede surgir de 
ella una empresa tipo esmeralda. 

Enfoque de desarrollo organizacional para promover la 
innovación en empresas familiares

Las empresas familiares pueden ser innovadoras sin depender de grandes inversiones 
de capital. En el sentido más amplio y profundo que hemos propuesto acerca de qué es 
innovación, estas organizaciones no dependen sólo de la creación de nuevos productos, 
de mejorar su desempeño o los procesos para fabricarlos, lo que hace que generen valor 
económico y social en una comunidad [Gutiérrez 2013]. La innovación como una forma 
de encausar esfuerzos por, para, y con personas, es el dominio en el que una empresa 
familiar puede innovar en aspectos clave como el financiamiento, la organización y  la 
distribución. 

En la Universidad del Valle de Atemajac se ha discutido dentro del programa de es-
tudios de la Maestría en Desarrollo Organizacional la importancia de que empresas fa-
miliares concretas apliquen algunas de estas nociones para su mejor funcionamiento. 
Muchos de los alumnos que estudian este programa, son ellos mismos o bien, pequeños 
empresarios, o empleados de alguna empresa familiar. Ante esta oportunidad de estar 
empezando a desarrollar un programa de acompañamiento para pequeñas empresas 
familiares, se han captado las primeras pequeñas empresas que pilotearán este progra-
ma. De entre ellas, para esta investigación particular retomamos el caso de una empresa 
familiar dedicada al comercio de calzado. Resulta emblemática una problemática recur-
rente entre quienes trabajan en empresas familiares: la idea del cambio es mejor acepta-
da entre los miembros más jóvenes de una familia que entre aquellos que ya llevan más 
tiempo y en muchas ocasiones han sido quienes dieron el primer impulso al negocio.

Como es sabido, en muchas empresas familiares uno de los problemas que se susci-
ta es el de la sucesión de la administración. Los pioneros suelen ser quienes pusieron 
empeño en una idea, se arriesgaron a emprenderla y la consolidaron. Las siguientes ge-
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neraciones viven desde sus entrañas este origen, pero muchas veces sin dimensionar el 
esfuerzo que se ha requerido para mantener a flote el negocio, o sin compartir de forma 
tan entusiasta la idea de negocio de sus antecesores [Huete y García 2015]. Si bien apren-
den de forma práctica muchos pormenores del negocio, empiezan a dudar de las formas 
tradicionales de llevar a cabo su operación. En muchos casos han accedido a un tipo de 
educación orientado justamente a mantener y fortalecer el legado familiar en la empre-
sa. Lo que aprenden en la escuela puede contrastar importantemente con lo que ellos 
viven en la práctica. En la comunicación de lo que aprenden con la generación anterior 
se suscitan sospechas mutuas. Por un lado, la generación de mayor permanencia puede 
tomar como un signo de desagradecimiento el que se les pida cambiar la forma en que 
se han hecho las cosas, y para los más jóvenes hay un sentimiento de distanciamiento 
respecto al negocio, pues llegan a pensar que la resistencia a aplicar sus ideas es muestra 
de que no son los dueños auténticos de la empresa [Kofman 2016].

Desde el punto de vista del desarrollo organizacional se pueden aplicar modelos 
para impulsar cambios deseados. En este caso para resolver la problemática de las de-
savenencias entre quienes proponen un cambio y  los que lo desestiman, se propone 
un enfoque de investigación-acción. Con él, las personas que tienen el doble rol de 
alumnos de la Maestría y de participantes en una empresa familiar, pueden desarrollar 
activamente avances en dos ámbitos: comprendiendo mejor los aspectos teóricos que 
estudian en los textos y discuten en clase, y recabar información de cómo operan éstos 
en situaciones cotidianas. Y simultáneamente explorar de forma práctica qué es aquello 
de la teoría que funciona mejor desde un punto de vista pragmático en su organización. 
Por otra parte, se ha concebido que la mejor forma para manejar las posibles tensiones 
entre miembros de diferentes generaciones de la empresa familiar sea mediante una 
aproximación por indagación apreciativa. Con esta perspectiva no se hace énfasis en 
las diferencias que causan conflicto ni en los puntos débiles de la organización ni de 
quienes la integran. Por el contario, se encuentran los puntos en común y se alienta una 
visión de cambio a partir de reconocer cuáles son las bondades y logros que se han con-
seguido en la organización y cómo han repercutido estos para bien entre las personas 
que la integran [Bushe 1995].

Metodología

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo. Describe cuáles han sido las aproxima-
ciones para aplicar un programa de acompañamiento para desarrollar innovación en 
empresas familiares. Su alcance es descriptivo, puesto que explica cómo se ha desarrol-
lado una de las etapas iniciales de dicho programa, en particular los esfuerzos que se han 
realizado con una empresa dedicada al comercio relacionado con la industria zapatera 
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de la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, México. Hace uso de un caso de estu-
dio para ejemplificar las dificultades y también las posibilidades alentadoras que ofrecen 
algunas técnicas de desarrollo organizacional para que empresas familiares concretas 
se interesen por desarrollar innovación. La elección del caso de estudio se debe a que 
ilustra muy bien un reto que se había desestimado en la práctica de las nociones teóricas 
con las que argumentamos la importancia de la innovación para empresas familiares de 
pequeño tamaño: la resistencia que hay por parte de algunos miembros en una empresa 
de este tipo para aplicar cambios. Hemos detectado que esto se presenta con un patrón 
generacional. Para explicar las diferencias de criterio, hemos construido un instrumento 
para explorar hermenéuticamente cuáles son las ideas que prevalecen en las posturas 
antagónicas y sobre este resultado se están desarrollando ideas para sensibilizar acerca 
de la importancia de los cambios para innovar entre quienes se oponen a ellos y para 
concientizar a quienes los impulsan, respecto a que en un espacio familiar haya consen-
sos para que estas innovaciones sean efectivas.

La recolección de datos que se presentan en los resultados se ha obtenido mediante 
la respuesta del instrumento, con entrevistas semiestructuradas y mediante la observa-
ción de las personas participantes en este programa.

Resultados 

A continuación, se presentan los datos obtenidos sobre la forma en que se perciben las 
oportunidades de innovación en financiamiento, organización y distribución en una em-
presa familiar dedicada al comercio de calzado en la región del Bajío en México. Están 
agrupadas de la siguiente forma:

Primero están las percepciones de cómo debe gestionarse la organización de acu-
erdo con las generaciones de la empresa familiar con más tiempo a  cargo. Luego se 
presentan las formas ideales de organización de acuerdo con los miembros jóvenes de 
la familia empresaria. Posteriormente hay una descripción muy sucinta de lo que se ob-
serva en realidad en la organización, y finalmente se menciona cómo se pueden articular 
estas tres nociones, tal y  como se han trabajado en la búsqueda de consensos entre 
todos los miembros de la familia.

“Cómo debemos ser”. La percepción de los miembros de las primeras generaciones de la 
empresa familiar

Estructura: niveles jerárquicos bien definidos.
Funciones de operación: búsqueda eventual de profesionales en el área de recursos 

humanos, ventas, mantenimiento.
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Toma de decisiones: en forma piramidal y anteponiendo el bien de la empresa a los 
intereses personales.

Reacción ante situaciones problemáticas: se impone el criterio de los dueños y se 
comparte información con el resto sólo en caso de ser necesario.

Adquisiciones de recursos materiales: se autorizan por los dueños y se establecen 
límites de presupuesto para gastos extra.

Comunicación interna: la información se trasmite verticalmente de arriba abajo me-
diante comunicados oficiales.

Acciones ante conflictos: no hay establecida ninguna acción formal para el manejo 
de conflictos.

Reconocimiento a logros: decidido por los dueños con base en el desempeño indi-
vidual de los empleados.

Acciones de responsabilidad social: no hay lineamientos oficiales al respecto.
Reclutamiento: proceso de entrevistas con recursos humanos y aprobación de los 

dueños.
Despidos: por desempeño o por ausencias injustificadas, avalados por los dueños.
Espacios de trabajo: de acuerdo con funciones y asignados por los superiores.
Flexibilidad para realización de actividades diferentes al trabajo: se otorgan per-

misos cuando se justifiquen causas de fuerza mayor.
Recompensas a iniciativas: no está establecido formalmente nada al respecto.

“Cómo podríamos ser”. La percepción de los miembros de las siguientes generaciones de 
la empresa familiar

Estructura: equipos autodirigidos por tareas con algunos encargados de vincular las 
diferentes áreas.

Funciones de operación: participación de acuerdo con la situación de equipos de 
trabajo, o bien de personas con iniciativa para abordar las necesidades de cada situación.

Toma de decisiones: basada en las necesidades de los diferentes procesos y áreas, 
impulsadas por el consejo de quienes experimentan directamente una situación espe-
cífica de trabajo.

Reacción ante situaciones problemáticas: transparencia en la información, derecho 
de audiencia y decisiones tomadas con base en argumentos de los equipos de trabajo 
involucrados.

Adquisiciones de recursos materiales: se generan por necesidades detectadas por 
los trabajadores y se autorizan de acuerdo con consejos integrados en los grupos de tra-
bajo, se da información oportuna de las demás áreas para que la empresa en su conjunto 
considere por sentido común la necesidad de no sobrepasar gastos.
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Comunicación interna: reuniones específicas y breves, uso de herramientas digita-
les y búsqueda de escucha a empleados.

Acciones ante conflictos: incorporación de prácticas de comunicación no violenta 
y consideración de capacitación en habilidades de inteligencia emocional.

Reconocimiento a logros: negociación de estímulos de acuerdo con intereses per-
sonales y establecimiento de prácticas de capacitación de trabajo en equipo.

Acciones de responsabilidad social: incentivo a propuestas por parte de los emple-
ados en temas de responsabilidad social y de acciones ambientales, y se busca la forma 
de incorporarlos a la marca y el trabajo.

Reclutamiento: proceso de acercamiento con interesados en los equipos con opor-
tunidades de generar una plaza y proceso de intercambio con candidatos. Se centran en 
aptitudes más que en perfiles.

Despidos: búsqueda de soluciones alternativas y diálogo con los posibles afectados.
Espacios de trabajo: asignación dinámica de acuerdo con actividades y nuevos re-

tos, personalización de los espacios por quien los ocupa, tratando de eliminar indicado-
res de estatus ostentosos.

Flexibilidad para realización de actividades diferentes al trabajo: cada equipo de 
trabajo se compromete con determinados objetivos e internamente tienen la flexibili-
dad de cubrir a otros miembros de su grupo de trabajo en situaciones familiares o de 
otra índole personal.

Recompensas a iniciativas: se incentivan nuevas ideas como parte de la finalidad de 
participar en la empresa.

“Cómo somos”. Lo que se observa en la empresa familiar
Estructura: División jerárquica. Sólo es clara y relativamente inamovible la posición 

de poder de quienes hacen la toma de decisiones.
Funciones de operación: Puestos formalmente asignados, pero las funciones varían 

mucho de acuerdo con la situación y la rotación de personal muchas veces va por delan-
te de lo que se contempla en el organigrama.

Toma de decisiones: se realizan principalmente en función del criterio de los jefes 
o se manejan en el discurso como tales cuando en realidad son reacciones espontáneas 
a situaciones inesperadas.

Reacción ante situaciones problemáticas: se imponen gustos y preferencias de los 
familiares sobre el resto de los empleados, y entre los familiares se forman alianzas de 
contrapeso de poder que repercuten en las relaciones afectivas.

Adquisiciones de recursos materiales: no se producen por planificación previa, sino 
en reacción a problemas de infraestructura o por la persuasión de proveedores.
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Comunicación interna: información segmentada, muchos rumores informales y cli-
ma de desconfianza entre empleados.

Acciones ante conflictos: respuesta emocional por parte de dueños de acuerdo con 
la imagen prestablecida particular que genera cada empleado, entre ellos se forman 
grupos que compiten en ocasiones con hostilidad.

Reconocimiento a logros: suele ser discrecional de acuerdo con criterios que son vi-
stos por los empleados como favoritismos, en ocasiones pasan desapercibidas acciones 
meritorias ante los jefes.

Acciones de responsabilidad social: sólo se han presentado casos esporádicos de 
pedir a  los empleados en causas cívicas como recaudación de fondos para campañas 
sociales; eventualmente se ha pensado en hacer participaciones oficiales en esta cam-
paña como estrategia de promoción, no obstante, sólo ha quedado esta iniciativa en 
una propuesta sin seguimiento.

Reclutamiento: basado más en recomendaciones de amistades que en búsqueda de 
perfiles o en el desarrollo del potencial de la gente que ya integra la empresa.

Despidos: llevados a cabo por cuestión de castigo ante la sospecha o desconfianza 
que provocan algunos empleados.

Espacios de trabajo: denotan mucho el estatus del puesto, hacinamiento, pocas 
oportunidades para personalizar mediante detalles el espacio propio. 

Flexibilidad para realización de actividades diferentes al trabajo: se llevan 
a cabo acuerdos tácitos e informales, pero formalmente es rígido el criterio para otor-
gar permiso.

Recompensas a iniciativas: no se reconoce abiertamente el mérito de quien propo-
ne una buena idea.

Articulación del “deberíamos ser”, “podríamos ser” y “somos” con las oportunidades de 
innovación organizacional

En financiamiento. Oportunidades de buscar alternativas para bajar recursos de 
apoyo gubernamentales a medianas y pequeñas empresas; alianzas clave con empresas 
de calzado.

En el sistema organizacional. Atención a las posibilidades de sinergia mediante un 
estilo menos vertical y las oportunidades de desarrollo personal encausadas para el bien 
común de la gente que integra la empresa; atención a oportunidades de desarrollo su-
stentable y de atención a problemas ambientales como fuente de propósito para crear 
una identidad empresarial dinámica; facilidades para desarrollar proyectos que refuer-
cen las capacidades habilidades e intereses personales d los integrantes de la empresa. 

En la distribución. Exploración de alternativas en el espacio digital e internet, de-
sarrollo de ideas de publicidad y mercadotecnia frescos que nos respondan a manuales, 
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sino a lo que se detecta a partir del contacto cercano a los clientes; libertad de los em-
pleados para proponer ideas que refuercen el valor de la marca.

Conclusiones

Primera: la noción de administración de los miembros mayores de la familia que ha de-
sarrollado esta empresa obedece mucho a una imagen corporativa que es más adecuada 
a una empresa trasnacional con gran número de empleados que a una empresa fami-
liar de pequeño tamaño. Se guían por la sensación que deben obedecer a un modelo 
impersonal de gestión, donde importan más números e indicadores que la experiencia 
real y cotidiana de ofrecer un servicio que es relevante para una comunidad. No obstan-
te, esto es más discursivo que real. En la práctica, los empresarios de esta organización 
saben guiarse intuitivamente con habilidad para responder al entorno particular de la 
región. En especial, sus logros más significativos surgen justamente de un modo cálido 
próximo y no programado de responder a las posibilidades de negocio y de interactuar 
con proveedores, empleados y clientes.

Segunda: la generación relevo ha encontrado oportuno y deseable la aplicación de 
técnicas de desarrollo organizacional en la empresa. En un principio lo veían como una 
exigencia que trataban de imponer a sus mayores. Con un acercamiento de diálogo con 
la perspectiva de una indagación apreciativa, han valorado la importancia del diálogo 
para plantear sus propuestas con mejores resultados. Han encontrado que, en esencia, 
sus ideas son respetadas y anheladas con igual intensidad por los miembros mayores de 
la familia cuando se desarrollan a partir de técnicas de comunicación asertiva y empatía.

Tercera: cuando se han planteado algunos principios éticos y de consideración de 
la dignidad personal en esta empresa, se han originado ejercicios muy interesantes de 
cambio en la dinámica organizacional. Deja de verse con suspicacia la utilización del 
tiempo para reflexionar como grupo cuáles son las posibilidades de mejora de la empre-
sa y cómo pueden articularse bien con sus propias necesidades de realización personal.

Cuarta: las posibilidades de innovación sin explorar ofrecen muchas más oportuni-
dades de acción que el sólo concentrase en procesos y productos. En la mente de los 
integrantes de la empresa, queda claro que no todas las iniciativas darán el resultado de-
seado, pero también queda claro que ahora hay un espacio para experimentar con ideas 
y proyectos que es adecuado y razonablemente funcional para una organización que 
no cuenta con recursos para tener un área dedicada y especializada en investigación 
y desarrollo. La apuesta a una innovación orientada a  las personas implica una lógica 
que es menos agresiva con la dinámica familiar y resulta en un modo más atractivo de 
involucrase en el ámbito laboral.
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En síntesis, la posibilidad de innovar en una pequeña empresa familiar ha sido una 
guía que ha generado resultados positivos más allá de lo que se consiga en ganancias. El 
cambio de actitud que se vislumbra al comunicar estos principios entre los miembros de 
la organización ha dejado entrever el potencial de creatividad de sus integrantes. Y en el 
ámbito familiar se avizoran menos tensiones causadas por conflictos laborales.

Para finalizar, en el aspecto académico, este ejercicio ha dejado con enseñanza la 
importancia de ir aplicando en forma práctica los principios ideales que hay en la teoría. 
Al hacerlo han surgido inquietudes que no se preveían, como la reticencia de algunos 
miembros de la organización a buscar la innovación cuando esta no les es significativa. 
Precisamente al vincularla a un propósito que sí les resulta vital, es factible encaminarla 
a su aplicación.
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Diagnosis of the Current Situation of SMEs in the Guaymas Region 
Including an Innovation Factor

Abstract: One of the main problems of SMEs is that they do not rethink business strategies. 

Innovation allows you to improve your skills applied in these strategies.

It is important to know the situation of these companies, regarding innovation. The objec-

tive is to make a diagnosis of the situation of SMEs, with respect to innovation as a compe-

titive tool.

We carry out two types of investigations; one bibliographic and another –descriptive-qu-

antitative. A questionnaire, consisting of 4 blocks: vision of innovation, innovation strategy, 

human resources and innovation and organization for innovation, was applied to 145 com-

panies representing 62% of SMEs registered in CANACO-SERVITUR-Guaymas.

The results, among others are: 41% try to create innovative culture, 11.61% want to update 

themselves in innovation, 63.75% do not consider innovating, 8.27% transmit values, 3.44% 

study the market and competition, 17.24% anticipate some changes, 33.10% occasionally 

talk about the term, 15.86%, know little, 22.06% do not know about innovation, 31.03% 
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associate technology with innovation, 60% do not know the term, 82% do not cooperate 

with other organizations.

We can conclude that SMEs Guaymenses are aware that their competitiveness lies in impro-

ving strategies, but not to admit that the environment is changing, review strategies and 

do not need to innovate. It is necessary to support them that they can contribute in the 

economy and generation of jobs.

Key words: Innovation, competitiveness, economic development

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo con la finalidad de conocer la si-
tuación actual de las PyME`s en la ciudad y puerto de Guaymas, Sonora, todo esto con 
el propósito principal de determinar si las empresas de la región utilizan la innovación 
como herramienta para el logro de una ventaja competitiva, de no ser así se sugiere po-
steriormente analizar si esta factor está influyendo en la mortandad de PyME`s presenta-
da en los últimos años según datos estadísticos del INEGI [2010]. 

Antecedentes

Actualmente las PyME`s son empresas con características distintivas, y tienen ciertos límites 
en ocupación laboral y financieros los cuales están restringidos por la Regiones [Mercado, 
Vargas & Palmerin Cerna 2007]. Para J. Rodríguez Valencia (1996) las pequeñas empresas 
son aquellas que cuentan con un número de empleados que va de 50 a 100 y las medianas 
empresas son aquellas que cuentan con 100 personas y no más de 250 empleados.

Sin embargo para llevar a cabo este proyecto de investigación se optó por determi-
nar el tamaño de las empresas bajo estudio tomando como base los datos que maneja 
oficialmente por la federación, en su diario 2002, los cuales mostramos a continuación 
en la siguiente tabla:

Tabla 1. Clasificación de las PyME`s según tamaño
Tamaño/ 
clasificación según 
su función

Industria Comercio Servicios

Micro De 1 a 10 empleados De 1 a 10 empleados De 1 a 10 empleados

Pequeña De 11 a 50 empleados De 11 a 30
empleados

De 11 a 50 empleados

Mediana De 51 a 250 empleados De 31 a 100 empleados De 31 a 100 empleados

Fuente: elaboración propia.
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La palabra innovación puede hacer referencia a que a economía y la sociedad cam-
bian cuando los factores de producción combinan de una forma novedosa, de tal forma 
que nadie lo hace de la misma forma. Se propone que las innovaciones son la clave del 
crecimiento económico, y quienes deben implementar ese cambio de manera práctica 
son, en primera instancia los emprendedores.

En la mayor parte del mundo las PyME`s se consideran un factor importante para el 
crecimiento económico de cada región, de igual manera para los países de América lati-
na las PyME`s son consideradas como la base de la economía y una excelente fuente de 
empleo, ya que es en estos países que la creación de puestos de trabajo que ofrecen las 
PyME`s superan el 50% según datos arrojados por las encuestas empresariales del banco 
mundial, realizadas en el año 2010 [Banco mundial 2010]. 

La estructura productiva, las PyME`s de América Latina quedan en una situación de 
desventaja respecto al resto de las empresas, frente a lo que requieren de políticas espe-
cíficas [Cimoli 2005]. 

Los países en desarrollo presentan un “eco-sistema de innovación” diferente, con 
métodos de innovación más débil: poca interactuación de las PyMES´s con un proceso 
de innovación, Oslo Manual [2001, citado por Guerra 2010]. 

La situación actual de las PyME`s Mexicanas actualmente, constituyen la base del 
sistema económico del país, mismas que se encuentran proporcionando el 57% de la 
ocupación laboral y el 44% del PIB nacional [SE 2011]. 

En relación al sector empresarial al que pertenecen, las PyMES´s en México se con-
gregan, de la siguiente forma; en comercio (26%), en manufacturas (18%), en los servicios 
(47,1%), y otros (8,9%). Más del 60% de las PyME`s en México son de carácter Familiar. Y en 
cuanto al rango de de edades en los que los socios participan en la gestión de las PyME`s 
es de 40 a 59 años. El 50% de las PyME`s no utilizan ningún tipo de mejora de calidad 
o productividad. Y El 24% de las PyME`s manejan licencia o patente. 

Con respecto al factor innovación, la situación actual en México, se puede hacer 
mención, según Silva R. [2012] los estudios sobre la gestión de la I+D+i (investigación, 
desarrollo e innovación), de las PyME`s en México, son escasos y que en este medio se 
cuenta con un raago de más de 50 años en el desarrollo económico, y es debido a la gran 
dependencia que se tiene del exterior en y eso provoca poca innovación propia en ese 
rubro [Estrada 2007].

Dentro del estado de Sonora actualmente según datos recabados de los censos eco-
nómicos realizados por INEGI [2010], El Estado cuenta con un total de 6951 empresas 
pequeñas de diferentes rubros y  como se mencionó anteriormente son aquellas que 
cuentan con más de 10 empleados y menor o igual a 50. Sin embargo, a partir del año 
2012, Sonora ha ido decreciendo en su número de empresas PyME`s en un 4.9%. 
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Por lo tanto, se puede vislumbrar que las empresas PyME`s siempre atraviesan por di-
ficultades para operar, por tal motivo se requieren cambios significativos que permitan 
su sobrevivencia y desarrollo para alcanzar la competitividad requerida [FICAP 2005].

Un dato de interés y según datos estadísticos de INEGI [2009] Guaymas (área bajo es-
tudio), cuenta con el 6.4% de unidades económicas, ocupando el 5 lugar de las ciudades 
más importantes del estado. Con referencia a la cámara nacional de comercio (CANACO), 
Guaymas cuenta actualmente con un total de 233 empresas que se encuentran ubica-
das en lo que son las MiPyME`s (micro, pequeñas y medianas empresas). Mismas con las 
cuales se llevará a cabo una estratificación y se seleccionarán únicamente las empresas 
que cuenten con un número mayor de 10 empleados y menor a 250 empleados, es decir, 
sólo pequeñas y medianas empresas. 

Planteamiento del problema

Se sabe que dentro de la región de Guaymas, Sonora, existen algunas empresas de pequ-
eño y mediano tamaño las cuales luchan contra corriente constantemente para mante-
nerse vigentes en el mercado. Por lo tanto, es importante conocer la situación de estas 
empresas en la región, con respecto al factor innovación para lanzar posteriormente un 
proyecto más fuerte para la creación de empresas innovadoras. ¿Cuál es la situación re-
specto a la innovación de las PyME`s de Guaymas?

Objetivo
El objetivo del presente proyecto consiste, en conocer si emplean la innovación como 
herramienta para el desarrollo de una ventaja competitiva que les permita mantenerse 
vigentes en el mercado. Para esto se realizarán dos tipos de investigaciones; una 
bibliográfica y una de tipo descriptiva cuantitativa. Para con ello establecer las 
necesidades que tienen las PyME`s de innovación para ser competitivas. 

Justificación
El presente proyecto se lleva a cabo debido a la necesidad que presentan las PyME`s de 
la región de mantenerse vigentes en el mercado y contribuyendo con el desarrollo de la 
región, las cuales se encuentran ofreciendo el 57% de puestos laborales en la actualidad 
según datos estadísticos de la SE [2011].

Llevando a cabo el presente estudio se pretende, favorecer a los pequeños y media-
nos empresarios, ya que, posteriormente, se busca diseñar una guía práctica para que 
los mismos puedan crearse ventajas competitivas basadas en el crecimiento de la inno-
vación en los sectores o departamentos de sus empresas, así como; en la elaboración 
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misma de sus productos o servicios. Todo esto con la finalidad de apoyar a las empresas 
familiares y  emprendedores, a  mantenerse a  la vanguardia en innovación, desarrollo 
y crecimiento de sus PyME`s, así también aportando en el desarrollo de la región y cre-
ación de nuevos empleos.

Metodología

Para llevar a cabo el presente proyecto fue prioridad el separar el proceso en fases las 
cuales obedecen a  la metodología de investigación propuesta por Sampiere, Collado 
y Baptista [2014]. 

Procedimiento
El proceso para llevar a cabo el presente estudio está constituido, como se mencionó 
anteriormente, de varias fases las cuales obedecen a  la metodología de investigación 
propuesta por Sampiere et al [2014]. Dichos pasos se describen a continuación.

Definir los aspectos a medir
Antes de medir algo se debe tener muy claro de lo que se quiere medir; a eso se le llama 
“definir el aspecto a medir”. Ello puede requerir la realización de una revisión de la biblio-
grafía y consultar a expertos en el tema.

Establecer propósito de la medida
Se trata de establecer las preguntas del cuestionario, estrablecer la población objetivo, 
la forma de administración y el formato. El propósito de la escala determina el contenido 
de sus ítems y  algunos aspectos relacionados con su organización y  la logística de la 
recogida de los datos.

Identificar las variables a evaluar y sus indicadores.
Aquí se va a  establecer el reconocimiento y  requerimientos de los componentes 

y factores que constituyen las variables y sus indicadores.

Establecer determinaciones clave
En esta parte se debe establecer tres  decisiones que tienen que ver con la forma 
medición:

1. Utilizar un formato para medir ya elaborado, adaptar uno ya hecho y validado 
u crear.
2. Di es un instrumento nuevo, se debe establecer el tipo de y sus componentes 
formato y cómo se va a presentar.
3. Determinar en dónde se va aplicar y la forma de aplicarse. 

Diagnóstico de la situación actual de las PyME’s en la región de Guaymas con respecto al factor innovación



344

Construir la herramienta a utilizar
Aquí se generan las preguntas del cuestionario, determinar los niveles que se desean 
medir y su recopilación. Composición de los ítems, Definición y ordenación Codificación 
de las respuestas, Cuestionario.

Elaboración del documento final de la herramienta de evaluación y su 
proceso de aplicación
Esto lleva a revisar la herramienta de medición para llevar a cabo los cambios necesarios, 
si es el caso de hacerlos, ya sea agregar o eliminr pregunas, en las instrucciones, forma de 
responder, etc., para a partir de ahí, elaborar el formato final.

Determinar población a estudiar
La población bajo estudio, como se mencionó anteriormente son las PyME`s de la ciudad 
de Guaymas y para obtener información sobre la cantidad de las mismas y otros datos 
de interés, se realizó una visita, con previa cita, al dirigente de la CANACO Guaymas, Ale-
jandro Padilla Molina, para conocer información relevante sobre las PYMES registradas 
formalmente.

Determinar número de encuestas
En este paso determinamos el número de encuestas que vamos a  realizar o, en otras 
palabras, el número de empresas que vamos a encuestar. Para ello, lo usual es hacer uso 
de la fórmula de la muestra, la cual nos permite obtener un número representativo del 
grupo de PyME`s que queremos estudiar.

Determinar empresas a encuestar mediante muestreo
El muestreo se realizó con el empleo del Microsoft Excel, para ello se siguieron los si-
guientes pasos. 

a) Se instaló la opción de análisis de datos. 
b) Se abre una nueva hoja Excel y se introducen los datos de la población en columna.
c) Se va a herramienta y se elige análisis de datos
d) y en esta ventana se selecciona la opción muestra. 
e) se activa la casilla de muestreo aleatorio y  se introduce el tamaño de muestra 
deseado. 
f) Se selecciona el rango de salida que consiste en seleccionar una celda en la hoja 
Excel que no esté afectada por ninguna información ni hacia abajo ni a la derecha de 
la misma. 
g) Se selecciona aceptar en esta ventana y saldrá el resultado deseado que sería las 
muestras elegidas por el programa en la población. 
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Aplicar la herramienta (instrumento)
Aplicar el sistema de medición a los participantes de la investigación, es la oportunidad 
de contrastar el trabajo conceptual y de planeación con la realidad.

Generar informe de resultados
El informe de resultados contiene el resultado de cada pregunta con su respectiva grafi-
ca e información al respecto, así como; conclusión y recomendación respecto a la varia-
ble estudiada en cada pregunta. De igual manera todos los ítems en conjunto nos dan 
una conclusión general con la que se puede determinar si la hipótesis planteada es nula 
o aceptada, es decir si las empresas PyME`s son o no innovadoras. 

Resultados y discusiones

Introducción
Con el fin de cumplir el objetivo planteado al inicio del presente proyecto, el cual consi-
stió en conocer la situación actual de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 
Guaymas, Sonora fue necesario darle respuesta a cada uno de los puntos planteados en 
el método descrito anteriormente, los resultados se muestran a continuación siguiendo 
el orden en el que se llevaron a cabo. 

Definir el constructo o aspecto a medir
El constructo que se desea medir es la innovación, tal que nos permita aumentar el co-
nocimiento sobre el desarrollo del proceso de innovar, este constructo el cual es de vital 
importancia en las discusiones y análisis que se llevan a cabo sobre el tema. Es muy signi-
ficativo considerar que la innovación es consecuencia del desarrollo que sufre el mundo 
en todos los ámbitos y no sólo se aplica a productos, tecnología, mercados, patentes, 
etc., sino también a la creación de un ambiente innovador en todas las organizaciones. 

Establecer propósito de la escala 
La graduación que se construye es para medir una variable cualitativa. Para el cuestiona-
rio realizado se aplico el “Escalamiento tipo Likert”, radica en un conjunto de preguntas 
presentadas en forma de aseveración o dictamen (juicio) sobre la misma, a los encuesta-
dos y a cada pregunta se le asigna un valor aritmético (numérico). 

Las opciones de respuesta son cinco y nos señalan que tan de acuerdo está el inve-
stigado, con la frase correspondiente. 

En el caso de este proyecto se utilizaron los siguientes ítems basándose en el escala-
miento Likert, con el fin de tener puntuación a cada respuesta y definir a través de estos 
el estudio sobre la innovación en las PyME`s.
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N= Nunca 
O= Ocasionalmente 
F=Frecuentemente 
MF= Muy Frecuentemente 
S= Siempre

También dentro del cuestionario se hicieron algunas preguntas de información para 
tener un conocimiento básico de los datos de las empresas, como el tiempo que tiene el 
negocio trabajando si como los datos de la empresa a la que se le aplico el cuestionario. 
Identificar el dominio de las variables a medir y sus indicadores.

En este trabajo de investigación se busca definir las variables a medir, por lo cual se 
optó por dividirlos en bloques de los cuales se construyeron cuatro tomando como base 
una guía de innovación de PyME`s.

Las variables a medir son: visión de innovación, estrategia de innovación, recursos 
humanos e innovación y  organización de innovación. Hacen posible la detección de 
debilidades que sirvan de base para marcar una orientación estratégica hacia la inno-
vación.

Toma de decisiones clave
A continuación se tomaron decisiones muy importantes para el instrumento o cuestio-
nario ah aplicar.

Como primer punto, un cuestionario realizado en Málaga sobre innovación de Py-
ME`s fue adaptado para la región de Guaymas Sonora con el escalamiento Likert algunas 
preguntas fueron modificadas para su mejor manejo a la hora de aplicar el instrumento.

El contexto de aplicación del instrumento utilizado para obtener información, fue 
administrado en forma de que los integrantes del presente proyecto visitaran cada una 
de las empresas que fueron seleccionadas en el muestreo.

Construir el instrumento
Durante la elaboración de los cuatro bloques del instrumento no se presentó ningún in-
conveniente y como se mencionó anteriormente, el instrumento se realizó en base a otro 
instrumento que fue aplicado a PyME`s de Málaga con la diferencia que se adaptó a la 
situación de la ciudad de Guaymas.

Elaborar la versión final del cuestionario y su formato de aplicación
La versión final del instrumento está formado por 4 bloques relacionados al factor inno-
vación y con respuestas en escala Likert mencionadas anteriormente.
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Determinar población a estudiar
El formato ya completado está formado por un total de 233, de las cuales fue necesario 
seleccionar una cantidad de empresas que fuera representativa para el estudio.

Determinar número de encuestas
N= [((1.96^2)*(.50)*(.50)*(233)) /((233)*(.05^2)+((1.96^2)*(.5)(.5)]

N=223.7732/1.5429
N=145 empresas a encuestar.

Determinar empresas a encuestar mediante muestreo
Las empresas seleccionadas se seleccionaron según muestreo estratificado simple.

Aplicar el instrumento
Al aplicar el instrumento, el encuestador se topó con ciertas limitantes, ya que muchos 
empresarios desconfiaban y no daban información si el encuestador no portaba creden-
cial de la escuela y una carta de permiso de la institución.

Generar informe de resultados

Bloque 1. Visión de innovación
La primera pregunta del bloque 1, ¿Qué valor posee el desarrollo de la estrategia 

tecnológica de la empresa?, obtuvo los siguientes resultados:
Un porcentaje alto de empresas (el 41.37%), consideran que siempre es necesario 

incorporar nuevas líneas o  procesos en sus organizaciones, sin embargo, únicamente 
el 7.5% de las empresas asumen que habrá cambios y que deberán reaccionar con an-
ticipación así como mejorar su estrategia de negocio, de igual manera es notorio que 
hay bastantes empresas, en sí, el 32.41% de las empresas encuestadas, no se encuentran 
conscientes de que el entorno es cambiante y  no cuentan con una estrategia tecno-
lógica definida para afrontar dichos cambios, por otra parte únicamente el 17.24% de 
empresas ha anticipado algunos cambios en el sector que se desarrollan y se encuentran 
preparados para responder cuando dichos cambios sucedan. Respuestas a la pregunta 
2. Bloque 1. 

Entre la información recaba se puede observar que el 16.55% de los empresarios 
mencionan que se conoce completamente el “fenómeno” de la innovación, el 33.10% 
de las empresas bajo estudio consideran que ocasionalmente se habla del término y el 
15.86%, mencionaron que se conoce poco al respecto y  que no es común hablar del 
término dentro de la empresa. 
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De igual modo, un 20% de las empresas encuestadas no es consciente de que para 
innovar es necesaria una reflexión continua y que conlleva adaptación y cambio perma-
nente, por el contrario estos PyME empresarios comentan que no es común innovar en 
sus empresas y cuando lo llevan a cabo no se le da un seguimiento formal, únicamente el 
8.96% de las empresas se considera realmente responsable de lo que cimplica el proceso 
de innovación y de la importancia que esta representa para sus empresas. 

Al cuestionar respecto a si se asociaba la innovación con la tecnología investigación 
y desarrollo el 31.03% de los encuestados aseveró que muy frecuentemente era asocia-
do y el 25,51% mencionó que siempre era de esta manera, únicamente el 7.5% no lo rela-
cionó. Referente a la cuestión de si se conocían varios tipos de innovación se obtuvo que 
el 22.06%, no conoce varios tipos de innovación o simplemente no saben diferenciar al 
respecto. En un estudio similar llevado a cabo en Brasil con la Encuesta de Desarrollo 
e Innovación Tecnológica en la industria manufacturera [2009], se obtuvo que el 
60% de las empresas no conocen muy afondo el término de innovación ni los tipos de 
innovación existentes, respecto a esto Carrillo [2014], comenta que el fracaso que han 
vivido en las últimas décadas algunas empresas de renombre es porque estas no cono-
cen la importancia de la innovación y decidieron continuar trabajando como siempre lo 
habían hecho (véase gráfica 3. En anexos 3).

De la misma forma, en la pregunta 4 del bloque 1 se hace hincapié en conocer si la 
empresa posee una cultura innovadora, así como si las mismas han tenido alguna vez un 
proyecto de innovación a lo que se respondió con un porcentaje del 39.31% y el 42.06% 
en su respectivo orden que no se posee una cultura innovadora y por lo tanto no han 
existido proyectos innovadores en la historia de la empresa (véase gráfica 4 en anexos 3).

Bloque 2. Estrategia de innovación
Al preguntar a  los PyME empresarios si su empresa innova en las actividades coti-

dianas se obtuvo que sólo el 6.20% innova constantemente y el 40% de estas empresas 
comentó que no existe innovación y  algunos de estos encuestados comentó que no 
existía la necesidad de ello ya que el proceso que se llevaba a cabo en sus empresas era 
muy repetitivo y estándar (siempre hacían lo mismo y no era necesario cambiar). Véase 
grafica 5. En anexos 4. 

De igual manera al indagar respecto a si la innovación (cuando se llevaba a cabo) 
surgía como necesidad derivada de los productos o servicios la empresa presta, siguien-
do los cambios que se producen en el mercado, únicamente el 6% de las empresas co-
mentó que se encuentra al pendiente de los cambios que se suscitan en el mercado 
para innovar y mantenerse a la vanguardia respecto a sus competencias (véase grafica 
6 en anexos 4). Con referencia a lo anterior Rogozinski [2014], hace referencia a que las 
empresas que no innovan no pueden crecer y mantenerse, de igual modo en un estudio 
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elaborado por Nafin con la corporación interamericana de inversiones (CII) [2014], se ob-
tuvo que las empresas que tenían acceso al crédito no crecían por si solas, sino que era 
necesario que en conjunto hubiese trabajadores y empresarios dispuestos a innovar. De 
igual modo se cuestionó sobre si la dirección de la empresa sabe que hay que planificar 
metodológicamente la innovación y si se poseen recursos humanos y materiales para 
ello, y como era de esperarse la respuestas que mayor porcentaje presentó fue con un 
39.31% que no se contaba nunca con ello (véase grafica 7 anexos 5).

Bloque 3 recursos humanos e innovación
En tercer bloque se preguntó acerca de la visión y valores futuros de la empresa, con 

esto se obtuvo que únicamente el 8.27% de las empresas los posee muy bien definidos 
un porcentaje del 67.58% no cuenta con ellos siquiera, por lo tanto y como es de espe-
rarse estos no son transmitidos ni se encuentran a disposición del personal que labora 
en la empresa. Referente a lo dicho anteriormente Morrisey [1995] citado por castellanos 
[2010], afirma: una organización sin visión ni misión, no sabe a  dónde va, no sabe su 
futuro, no tiene identidad, no tiene un plan estratégico de desarrollo, y un establecer 
la visión y misión junto con un plan estratégico, es la clave del futuro desarrollo de cu-
alquier organización. 

Por otra parte al hacer referencia al trabajo en equipo para facilitar el establecimien-
to de redes con otras organizaciones, únicamente el 2% de las empresas lo considero no 
necesario, sin embargo al indagar si las mismas señalaban como estratégica la creación 
de redes y en su actividad cotidiana cooperaba con otras organizaciones el 82% comen-
tó que no se cooperaba con otras organizaciones (véase grafico 9 anexos 6). Con respec-
to a lo anterior u estudio similar fue llevado a cabo en Buenos Aires por Briola [2010], en 
el cual indagó la importancia del trabajo en equipo y los resultados que se obtuvieron 
fueron que Los equipos de trabajo que forman una organización son indispensables 
para el éxito de la misma por lo que cuanto mejores profesionales se incorporen, mejor 
resultará el trabajo en equipo y el cumplimiento de objetivos. 

Bloque 4. Organización de la innovación.
En cuarto y último bloque estudiado en el presente proyecto de investigación se hizo 

referencia a la vigilancia tecnológica y se obtuvieron datos importantes entre ellos que 
el 82.75% de las empresas no dedican recursos específicos a  la vigilancia tecnológica 
y sólo el 3.44% siempre lo hacia. Con respecto a estos datos y de acuerdo a Scorsa [2002], 
citado por López [2006], es importante mantener una vigilancia tecnológica, ya que así 
cómo puede crear oportunidades a una organización, si no se está atento a los cambios 
tecnológicos, también puede crear amenazas. Puesto que las empresas necesitan saber 
qué pasa, no tener sorpresas, aprovechar las oportunidades, si pueden, y evidentemente 
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combatir o hacer frente a las amenazas que puedan presentarse y de no hacerlo pueden 
irse quedando en rezago con respecto a su competencia (véase gráfico 10 en anexos 6). 

Otro cuestionamiento que se realizó en el bloque 4 consistió en preguntar si las em-
presas hacían uso de clausulas de confidencialidad, recurriendo al secreto industrial, el 
resultado obtenido fue que el 79% de las empresas no recurren nunca a esto, puesto que 
según palabras de los mismo empresarios no existía la necesidad de ello (véase grafica 
11 anexos 7).

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
El objetivo principal de esta tesis consistió en conocer la situación actual de las pequeñas 
y medianas empresas de la ciudad de Guaymas, Sonora en relación al factor innovación. 
Para la presente investigación se analizaron 4 aspectos los cuales fueron: visión de inno-
vación, estrategia de innovación, recursos humanos e innovación y organización de la 
innovación. 

Con respecto al primer aspecto estudiado se puede concluir que los PyME empresa-
rios Guaymenses están conscientes de que su competitividad radica en el buen hacer de 
las cosas de su empresa, sin embargo se encuentran reacios a admitir que el entorno es 
cambiante y que deben reaccionar con anticipación y revisar su estrategia de negocio.

Al hablar de innovación los PyME empresarios mencionan que ocasionalmente se 
habla respecto a este fenómeno, pero no se conoce a excesivo detalle, logran asociar el 
término con la tecnología, el desarrollo y la investigación, pero, desconocen los distintos 
tipos de innovación y los beneficios que implicaría el hacer uso de estos en sus empresas.

Referente a las empresas que poseen una cultura innovadora se puede concluir que 
el 41% de las empresas bajo estudio hacen el intento de ir creando una cultura innova-
dora, pero sólo el 28.33% de este 41% afirma que siempre se encuentra realizando un 
esfuerzo constante para mantenerse a la vanguardia en innovación. 

Por consiguiente en el segundo aspecto analizado, estrategia de innovación, se pu-
ede concluir que las PyME`s de la región no innovan constantemente en las actividades 
cotidianas, es importante mencionar que los PyME empresarios que dicen no innovar 
cotidianamente, creen que no es necesario innovar en su actividades diarias puesto que 
el trabajo se ha hecho siempre de la misma manera y ha seguido funcionado. Otro punto 
importante de mencionar es que las PyME`s Guaymenses se encuentran consientes de 
que la innovación surge como necesidad derivada de los productos o servicios que la 
empresa presta, siguiendo los cambios que se presentan en el mercado, sin embargo 
al no sentirse presionados por la competencia, el 63.75% de las empresas no considera 
necesario poseer un recurso humano y material destinado a la planeación metodológica 
de la innovación.
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El tercer bloque analizado fue respecto a los recursos humanos y la innovación, en 
el cual se puede concluir que son muy pocas empresas Guaymenses que tienen clara-
mente definidos los valores y la visión de futuro de la empresa, únicamente el 8.27% de 
las empresas transmiten de forma sistemática los valores a todo el personal que labora 
en la organización. De igual manera los empresarios consideran que es importante la 
incorporación de titulados universitarios, la formación de trabajadores y la experiencia 
técnica, pero, únicamente el 8.9% de las empresas suele ofrecer la posibilidad de finan-
ciar la formación de los empleados. 

Y por último el cuarto aspecto estudiado fue el de la organización de la innovación, 
en dicho aspecto se puede concluir que un alto porcentaje de empresas PyME`s Gu-
aymenses no dedican recursos específicos a  la vigilancia tecnológica, no cuentan con 
un área o  departamento dedicado a  realizar dichas actividades y  solamente el 3.44% 
efectúa estudios de mercado y análisis de la competencia. A cerca de si se protege la 
innovación se puede concluir que las empresas no suelen incorporar en sus contratos 
clausulas de confidencialidad ni recurren al secreto industrial para mantener una ventaja 
competitiva. 

De manera general se puede concluir con respecto a los resultados que las pequeñas 
y medianas empresas de Guaymas se encuentran rezagadas con respecto al factor inno-
vación y que es necesario prestar seria atención para apoyar a las PyME`s en este aspecto 
para con ello puedan mantenerse vigentes en el mercado y contribuyendo con la eco-
nómica de la ciudad así como en la generación de empleos de los mismos habitantes. 

Recomendaciones
Del análisis de los resultados han surgido las siguientes recomendaciones:

La primera recomendación que se le puede ofrecer a las PyME`s consiste en que los 
mismos definan o redefinan los valores, la misión y la visión futura de la empresa y sean 
transmitidos a cada una de las personas que forman parte del grupo laboral, para con 
ello incorporen la perspectiva de los trabajadores y estos se sientan importantes e inc-
luidos así como también motivados, al hacer esto, el personal asumirá la importancia de 
su contribución en el desarrollo de la innovación de la empresa y se estará fomentando 
el trabajo en equipo.

Se recomienda indagar más afondo a cerca del término innovación y no sólo como 
un vago concepto, así como conocer su importancia y las ventajas que se pueden ob-
tener como empresa si se es innovadora. De igual manera se sugiere a  los PyME em-
presarios no ser reacios al cambio y prestar a atención a los cambios que surgen en el 
mercado, tanto en lo que los clientes desean, como en lo que la competencia ofrece. 

Se sugiere de igual modo hacer uso de la vigilancia tecnológica y de herramientas 
que le permitan estudiar amenazas y oportunidades, así como también herramientas 
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para estudiar a  la competencia. Si se es posible delegar a cierta área o personal de la 
empresa el hacer estas actividades, con el fin de estar siempre a la vanguardia y un paso 
delante de la competencia en el cumplimiento de la demanda de los clientes. 

Por último y ya habiendo determinado que las empresas PyME`s son poco o nada 
innovadoras se recomienda en un estudio posterior al presente para determinar si la 
mortandad de PyME`s Sonorenses que se ha vivido en los últimos 5 años [INEGI 2012] es 
debido a la falta de dicho factor. 
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Introduction

The foodservice industry in Poland is one of the most dynamic industries. In today’s fast 
changing world, foodservice businesses play a crucial role to successfully meet the flo-
ating nutritional needs of consumers but also generate the large part of jobs [Kwiatkow-
ska, Levytska 2007]. The foodservice industry generates the largest part of value adding 
and the majority of jobs in the hospitality industry. Family businesses operate in every 
industry and their share varies within each industry according to scale. The overall analy-
sis indicates that family businesses dominate accommodation and foodservices in parti-
cular regardless of scale group [Kowalewska 2009].

In today’s world where the competition becomes global, the constant change in infor-
mation and communication technologies is a part of daily life and business environment 
is characterized as uncertain and complex [Altuntas, Donmez, 2010], every organization 
or even employees working in this branch are to be affected. Thus, human resources 
management is gradually playing a more important role in managing the resources of 
organization and treating the employees in a right way [Hassan, Hassan, Khan, Naseem 
2011]. In other words, either a blue collar or a white one, an employee can be seen as an 
asset to the company that s/he works for since an effective HRM strategy is a significant 
contributor to the organizational performance particularly in restaurant business [Altun-
tas, Semercioz, Mert Pehlivan 2014]. The success or even the survival of a business either 
in a foodservice industry or another one is heavily dependent on having an effective and 
efficient workforce [Collins 2001; Samuel, Chipunza 2009]. 

Human resources can be one of the sources to create a  sustainable competitive 
advantage since it has a capability to transform the other sources of business such as 
capital, equipment, methods and material into the required output of products and/or 
services, it has a value of being unique in a business and it cannot be imitated and/or 
substituted easily by competitors. Following resource based-view [Barney 1991], human 
capital is the resource most valuable and difficult to imitate, as it is the result of a embed-
ded social structure established over time, essentially in family business. In the context 
of family business, human capital includes factors such as commitment and emotions as 
well as integrity, compassion and forgiveness of family members [Dawson 2012], with all 
these factors being referred to as “family human capital.”

In order for foodservice companies to overcome the rivalry they are faced with in to-
day’s strong competitive environment, any development in human resource makes a big 
distinction in the differentiation of services which will lead to a superior organizational 
performance particularly in the hospitality industry [Altuntas, Semercioz, Mert Pehlivan 
2014]. Thus, any kind of manager should take care of the attitudes and actions of her/his 
employees, which will affect the overall performance as well her/his managerial position 
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to attract, recruit, develop, and retain an efficient and effective workforce. With this per-
spective in hand, a diverse workforce presents a business or an employee an opportunity 
to establish a connection with ideas, creativity, and – to some extent – potential contri-
butions already inherited by that workforce [Aghazadeh 2004]. Organizational culture is 
a composition of the values, beliefs, attitudes, behaviors, underlying assumptions, all of 
which are shared by the organization’s members with their backgrounds [Dibble, 2001, 
Klein et al. 2011]. Understanding it leads managers to recognize the importance of human 
resources and to create an environment where employees with different backgrounds are 
easily integrated into the business. Enterprises starting their economic activity to function 
efficiently need proper resources management [Ejsmont 2017].

For the foodservice businesses, it is crucial to perform a  higher level of customer 
satisfaction than the competitors by providing a superior customer service and serving 
good food. Thus, the success in the foodservice industry is heavily dependent on the 
combination of service quality, value and customer’s satisfaction [Chow et al. 2007]. The-
re is a common saying in the foodservice industry which states that people come for the 
food but will come back again for the service. In the foodservice industry, we can distin-
guish employees preparing meals that are not visible to customers such as cooks and 
them helpers and employees of the first line, i.e. customer service employees – waiters. 
The foodservice industry is a particularly competitive industry so it is vital to stay ahe-
ad of the competition by paying attention to effective human resources management, 
particularly with service staff which customers will remember when they visit restau-
rant. Service staff – waiters are the people who customers have the most interaction 
with, therefore it is important that you are continually training and educating them on 
your business’s best practice. Thus, since the number of satisfied customers are at the 
core of business success in a broad sense of profit motive in the long run, it should be 
given highest priority in every business and seen as a representative of the image. With 
this perspective, since both the provider and consumer are people, it is to be applied 
more significantly in service business as in foodservice where the level of service as well 
as satisfaction are the most important priorities. A restaurant with a provision of good 
service and quality is always expected to create loyal and new customers unless it does 
not forget that the image as a whole is quite fragile and can be broken even by a single 
poor experience of a customer, although it needs to have so much time to build. In the 
process of building the long-term success of a family business, the key is the knowledge 
of management staff and employees that the company primarily is a  set of relations 
[Houston 2009; Sadkowska 2016].

The aim of the work is to analyze the foodservice industry, problems related to hu-
man resources and management in this industry and to present good practices related 
to effective human resources management on selected examples of family foodservice 
enterprises. 
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Observations of foodservice business show that a significant number of companies 
are struggling with a large turnover of employees. However, during the discussion at the 
Food Business Forum [2017], it turned out that family businesses have fewer problems 
with leaving the work of employees than non-family companies. Therefore, it was de-
cided to examine how family businesses prevent employee turnover.

Research materials in this work comprise secondary sources of information, i.e. data 
taken from the Central Statistical Office (GUS – CSO), business reports, and industry new-
sletters and publications. The research period was the years between 2000–2016.

The analysis presented in this article is based mainly on a  dataset taken from the 
statistics published annually by CSO for foodservice businesses and human resources 
in this industry. Quantitative data were subjected to statistical methods and were used 
as descriptive statistics. A comparative method was applied for the analysis of collected 
data and materials. The study also used individual in-depth interviews made from April 
to December 2017 with managers or restaurateurs and their employees (82 people) co-
vering 25 restaurants which can be classified as family business in Warsaw. The surveyed 
companies employed up to 49 employees, so they belonged to the group of micro and 
small enterprises.

Foodservice industry in Poland

The foodservice industry differs from all other kinds of industries within the service in-
dustry and is one of the most vigorous industry in the Polish economy. The last 15 years 
in Poland have witnessed a significant change in the conditions of food preparation and 
consumption. The development of the foodservice industry is undoubtedly related to 
the social and economic changes that have taken place recently in the country [Gheribi 
2013]. The foodservice industry in Poland is evolving rapidly. More and more methods, 
concepts and cuisines can be observed on the market today. Foodservice enterprises are 
permanent and seasonal and outlets, the scope of activity of which is the preparation 
and sale of meals and beverages for on-site and take-out consumption.

One of the indicators characterizing the development of the foodservice industry is 
the number of enterprises. According to CSO data, in 2016 there were 69.195 foodservice 
enterprises which included 20.018 restaurant establishments. The foodservice industry 
is dominated by private industry (98,7%). More than 3/4 companies are natural people 
conducting economic activity. The rest is made up of companies which included civil 
law partnerships (14,2%) and commercial (10,8%). According to CSO data in 2017, 94,6% 
of foodservice enterprises employed less than 10 employees [GUS 2017]. According to 
data, only a number of restaurants gradually increased in Poland in the period of 2000-
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2016 which is shown in table 1. The foodservice industry is highly competitive and cha-
racterized by a large number of micro and small businesses often functioning as family 
businesses [Gheribi 2015, Gheribi 2016]. European Commission [2018] defines a  family 
business if

 · “The majority of decision-making rights are in the possession of the natural person(s) 
who established the firm, or in the possession of the natural person(s) who has/have 
acquired the share capital of the firm, or in the possession of their spouses, parents, 
child, or children’s direct heirs;
 · The majority of decision-making rights are indirect or direct;
 · At least one representative of the family or kin is formally involved in the governance 

of the firm;
 · Listed companies meet the definition of family enterprise if the person who esta-

blished or acquired the firm (share capital) or their families or descendants possess 25 
% of the decision-making rights mandated by their share capital.”

The industry is also sensitive to economic and social trends such as rising food prices, 
changes in consumer spending due to household incomes and healthy eating campaigns. 

In the foodservice enterprises structure are dominated by food stands (33,8% of the 
total number) and bars (32,6% of the total number). The next largest group consists of 
restaurants (27,5% of the total number), while canteens comprise only 6,1% of the total 
number of gastronomy enterprises (own calculations by CSO data). 

Figure 1. Types of enterprises in foodservice industry in Poland in 2000–2016
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In 2016, the number of foodservice outlets continued to fall while consumer expen-
diture on eating out and revenues from foodservice business increased, reflecting the 
changes affecting the industry. The major element that shows the increased gastrono-
mic business is the systematically growing revenue. The revenue of gastronomic enter-
prises is generated mainly by own food production, followed by alcohol and tobacco 
sales. It is important to stress that the revenue generated by own food production has 
been rapidly increasing. In 2016, own production generated 80,6% of total gastronomic 
activity revenue.

Figure 2. Revenues from foodservice industry in mln zl in 2000–2016
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The foodservice industry generates the largest part of value adding and the majority 
of jobs in the hospitality industry. 

Human resources in foodservice business

In foodservice industry, workforce was also characterized by a  large number of wor-
king proprietors and unpaid family workers because a lot of this enterprises are family 
enterprises.

The industry supports a  flexible labor market, providing work for young and first 
time labor market entrants and those returning to the job market. This industry is one of 
the most important gateways to the labor market, which is crucial in the current times 
of high unemployment, especially amongst young people in Europe. In Poland in 2016, 
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the unemployment rate was 15,9% in young people aged 15–24 [GUS 2017]. Frequent 
claims are made for the importance of the foodservice industry, and wider hospitality 
industry, as potential and actual creators of employment. Many of these claims emanate 
from industry representative and advocacy organizations, often as part of their legiti-
mate efforts to lobby governments for favorable treatment of their industries [Koens, 
Wood 2017].

According to CSO data, the number of employed persons in foodservice and accom-
modation has been increasing every year in last ten years. In 2016, in this industry there 
were 270,6 thousand employed people of which 72,9% of employees were hired on the 
basis of an employment contract and 27,1% employers and own-account workers. Wo-
men constituted 65.7% of all employees in the industry [GUS 2017].

Figure 3. Employed people in foodservice and accommodation industry in thousand 
in 2000–2016
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According to CSO data, 75% of employed people in analyzed industry were full-time 
paid employees, 19% part-time paid, 4% disabled and 2% retirees and pensioners. In 
2016, for 22.5% of people starting work in the analyzed industry, this work was the first 
in life and of which school-leavers were 50% [GUS 2017].
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Figure 4. Employment structure in foodservice and accommodation in Poland in 2016

 
 

75%

19%

4%

2%

Full-time paid employees Part-time paid employees Disabled persons Retirees and pensioners

Source: own calculations based on CSO (GUS) data.

The industry has, for many years, had a reputation for a very high level of labor tur-
nover. In Poland in this industry in 2016, the hire rate was 37,9 % and termination rate in 
33,4% [GUS 2017]. This higher-than-average turnover rate could affect restaurant’s bot-
tom line. Although labor turnover can appear to be relatively high, it is vital that proper 
comparisons are made and also to recognize that not all labor turnover is the consequ-
ence of poor employment practices. Many smaller employers cannot offer careers or ca-
reer progression, so employees will naturally move from one employer to the other, but 
they remain in the industry. But also, many workers such as school leavers or students 
are seeking short-term employment, sometimes just to earn extra money for a vacation 
or to learn the language before starting their studies. According to CSO data [GUS 2017], 
22,5% of grand total number of hires is starting work for the first time and 50% of which 
is school-leavers. 

According to CSO data, labor costs and salaries in foodservice and accommodation 
industry increasing every year in research period. But wages grow more intensely than 
labor costs. In 2016, in comparison to 2000, salaries increased by 162,5%, and labor costs 
by 99,8%.

While there are many instances of high rates of pay in the industry, for example the 
ones paid to top executives, the image overall is not good in this respect. The practice of 
paying employees the basic or near basic wage and also putting notices on menus and 
price lists that service charges are included has had the effect of diverting customers’ 
tips into company revenue. In many cases, this practice has an adverse effect on net 
earnings. In these circumstances, where low pay and distrust of the employer’s wage 
practices exist, decreasing loyalty of workers is to be expected.
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Figure 5. Labor costs and salaries in foodservice and accommodation industry in PLN 
in 2000–2016
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Source: own calculations based on CSO (GUS) data.

The foodservice industry is a labor-intensive industry, dominated by small busines-
ses and characterized by low levels of affiliation to employer organizations and trade 
unions.

Effective human resources practices in family restaurant 
business

That a business may spend lots of resources into its core operations and activities does 
not necessarily mean that its success even its survival is guaranteed in the long run un-
less it has an effective human resource [Ton, Huckman 2008]. It is quite important for 
business not to forget that the decision-making process related to the human resources 
may be simple but its strategic implementation is somehow complicated since humans 
have different characteristics from the other resources in the business. For instance, a bu-
siness’ physical product and financial capital is tangible; therefore, they are simply clear. 
However, a human’s performance is very difficult to predict; thus, it is very assertive to 
make a claim that any particular investment in the workplace for employees (e.g., a new 
pay plan, a new training program, etc.) results solely in employees’ better performance, 
which leads to a direct effect on the financial objectives of that business. 

In the foodservice businesses, it is crucial to create a  higher level of satisfaction 
for customers by providing more superior customer service than the competitors do. 
A better customer service than the one offered by the competitors, or going beyond the 
customers’ expectations produce more satisfied customers, whereas a  bad customer 
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service creates more disappointments and generates more complaints, both of which 
will result in loss of sales, as customers most probably will switch to other competitors. 
A  well provided customer service, however, develops good bonding with customers, 
a loyal customer with good and long term relationships in other words, which creates 
a mutual benefit for both customers and the business alike. 

Successful foodservice businesses employ managers and employees who will per-
form better and do their best to achieve the predetermined goals. Restaurants following 
either differentiation or cost leadership strategy should think about different HR prac-
tices and policies in order to elicit particular sets of employee attitudes and behaviors 
to foster success as well as create a competitive advantage, which will provide a signifi-
cant contribution to the organizational performance [Altuntas, Semercioz, Mert Pehlivan 
2014]. Employees, in any kind of business, who do not go in search of mission, vision and 
predetermined goals of the business will unavoidably perform poorly, meaning lacking 
of attention to any kind of details and, eventually, leading sales to decrease. All employ-
ees and managers in a service business like a restaurant must be customer-focused to 
ensure success. Customers can be seen as the lifeblood of any kind of business such as 
the restaurants, and if workforce do not emphasize the satisfaction of a customer, that 
business can lose clients.

In other cases many employers recruit directly from the secondary labor market, i.e. 
workers who are not committed to a particular industry. Many workers such as school le-
avers, students and ‘long-term tourists’ are seeking short-term employment, sometimes 
just to earn holiday money or to learn the language before starting their studies or retur-
ning home. Among some employers, particularly in the fast food industry, there is a very 
high level of labor turnover, often attracting candidates experiencing their first entry 
into the job market, but labor turnover is anticipated and can be properly managed.

Most employees in the restaurant business have been high school and college stu-
dents. In order to retain and attract new employees, restaurants must create a people 
focused culture [Heffes 2004]. 

Recently, the retention of employees has become a vital phenomenon for any kind 
of business. Employees leave jobs every day, and the reasons are numerous. There are 
numbers of factors which contribute to their intents to stay or to leave the organization 
and are classified as external factors, internal factors and the combined effect of both. 
By its nature, restaurant service is a high-stress environment coupled with relatively lo-
wer pay rates and together these can lead to employee burnout. One of the top reasons 
employees leave their job is for a better development opportunities (52,4%) and better 
paying position somewhere else (42,7%) (figure 6).
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Figure 6. Reasons for changing work in foodservice business in opinion of employees 
in % (n=82 people)
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One might wonder, however, if there are ways to retain your employees. There are se-
veral options which a business may apply to improve the efficiency and effectiveness of 
their employees. One of the top reasons employees leave their job is for a better paying 
position somewhere else. In opinion of surveyed companies, the employer should keep 
the best employees by offering competitive wages (52%). Even more, the employer sho-
uld reward excellent employees with a raise, also should conduct regular performance 
reviews and offer raises at this time. Even small amounts can increase retention rates. 

In surveyed employers’ opinion, trainings show employees that employer care about 
them. Employees will work harder for you if they feel important (48%). Employers/ma-
nagers should provide a consistent orientation process and give your new hires all the 
information they will need, give them time to become familiar with restaurant, style of 
business and requirements.

When employees feel knowledgeable about restaurant, they will feel more confident 
in their new position. For every new employee, manager should give a job description, 
training manual and handbook. Training helps them feel valued while knowing that 
manager/employer trusts them to do a multitude of tasks. When employers/managers 
teach new skills and bolster old ones, it will boost the restaurant employees’ confidence, 
making them feel more invested in their jobs and being less likely to leave. Lastly, mana-
gers/employers should provide on-going training for their employees with new skills in 
areas such as food prep, customer service and marketing.
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Samuel and Chipunza [2009] reported that the efficiency and effectiveness of em-
ployees can be improved with an investment in regular training programs, an idea of 
how to provide a constant motivation in the workplace and how to empower employ-
ees, and a creation and application of promotion and bonus programs, etc. Although 
literature establishes intrinsic motivation as predominant in family business [Tyler, De 
Cremer 2006], according to non-family members employees, family business show more 
importance on the transcendental motivation based on altruistic behavior. This motiva-
tional quality is shown in more personal and integrated relationship among members of 
family business, relatives or not.

Figure 7. How to keep employees from leaving their jobs – in employers’ opinion in % 
(n=25 restaurants)
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According to interviews with restaurateurs and managers, listening to what em-
ployees want and need out of their job helps the employees decide to stay at the job. 
Employers need to help employees grow by offering educational opportunities like on 
the job training or some advancement opportunity. Managers who have expressed an 
interest in the employees’ career goals have also increased the employees’ desire to stay 
with the company but managers were not solely responsible for the employees’ growth.

Employees need to be willing to open up to management and express the employ-
ee’s career goals. Managers should also try to make the work environment fun.

Restaurateurs do not have to accept employee turnover as a regular cost of doing 
business. Managers or restaurateurs ought to plan a long-term strategy now to reduce 
employee exit rates as well as to increase the restaurant’s financial performance.
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To sum up, even with the efforts made, businesses will always struggle for decreasing 
the constant threat of high employee turnover rates and increasing the low employee 
retention rates. These two factors greatly jeopardize the success of any business at stake 
and harm their most prized assets, i. e. their employees [Ongori 2007]. Recent research 
indicates that businesses with an actively engaged workforce report 2.6 times the gro-
wth in earnings than counterparts with disengaged employees [Conner 2011].

Conclusion

Effective human resources management can help any business improve any intended 
positive behavior in organizations such as organizational commitment, competencies 
and flexibility, which in turn leads to organizational performance and a sustainable com-
petitive advantage. Human resources are unique and very important especially in fo-
odservice business even more in family firms. The study shows that family businesses 
often treat employees – whether family or nonfamily – as if they are family. Thus, they 
should pay more attention and feel the pressure on the need to solve human resour-
ces problems with great care and respect. Non-family businesses can learn about family 
business to develop knowledge about emotions management, because it could help 
develop a better workplace and a friendly climate and it would have an impact on the 
productivity and innovation of the company.

Skillful selection of employees in family businesses from the foodservice industry 
provides broader recommendations for business practice that positively affects their de-
velopment, which also affects the economy.

Future research is needed to examine relations between the use of human resour-
ces management practices and performance for foodservice firms, using family firm as 
a contingency variable.
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Selected Aspects of Communication in Family Business

Abstract: The objective of the paper is to discuss three approaches to communication 
analysis in family firms: 1) the ratio of context versus register in communication patterns 
study, 2) the role-based approach to communication studies in family firms and 3) the 
role of collaborative communication as trust building tool. Review of subject literatu-
re and several interviews and discussions with owners and family members working in 
family environment conducted within the EU FAME project realisation led to the conc-
lusion, that more attention should be devoted to the analysis of discourse, narratives and 
dialogues occurring among family firm employees and more training programmes sho-
uld be developed to help family firm employees to overcome communication problems. 
Key words: Family firm, collaborative communication, role-based approach, high and 
low context

Introduction

Communication within family firm is one of the most important elements of its ma-
nagement. However, literature dealing with family business communication devoted 
specifically to communication as a field of study is very modest. Few papers have been 
published and not much research conducted in family businesses from the perspecti-
ve of communication styles and patterns. In most subject literature communication it is 
mentioned as ancillary means that could facilitate or impede various processes occurring 
in family businesses, such as introduction of strategic changes, especially the process of 
transition [for example Barach 1995, Dyck et al. 2002, Lewandowska and Tylczyński 2015] 
managing human resources [for example Taiguri 1996], dealing with losses [Brown 1993] 
or conflict management [Avlonti 2014]. 
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Family business communication can be viewed and studied from several discipline 
perspectives: linguistic, managerial, psychological, sociological and cultural. Theoretical 
concepts developed within research in particular disciplines, such as discourse analysis, 
narrative analysis, communication patterns study and dialogue analysis are usually em-
ployed to investigate communication in family firms [Danes et al. 2005; Michael-Tsabari; 
Weiss 2015; Schrodt et al. 2008; Dawson; Hjorth 2012; Lundberg 1994; Helin 2016].

Communication in family firm faces significant challenges which do not necessarily 
occur in non-family companies and which are due to its specificity derived from famili-
ness – the term introduced and later developed by Habbershon and Williams [2003, p. 
460]. They claim that familiness is the unique combination of resources derived from 
interrelated system of the family, family members and the enterprise and provide long 
term competitive advantage for family business and carry both positive and negative 
notions.

The objective of the article is to discuss three approaches that might help study the 
specificity of communication in family businesses in order to indicate their potential 
suitability and applicability for developing diagnostic and repair tools. Such tools might 
help family firm owners, coaches, mentors and interim managers to deal with family 
businesses conflicts, since communication is often the outward, explicit representation 
of the complexity of deeper aspects of company cultures.

These three approaches were more or less explicitly mentioned and discussed in 
several papers analysed for developing studies of sociocultural and psychological issu-
es connected with running and transferring family firms. The studies were conducted 
within the European Union project “Family Business Sustainability and Growth” (FAME, 
2016-2018)1. Activities carried out within the project realisation included literature review 
and conducting interviews with family businesses owners and staff, while the ultimate 
goal of the project is to develop educational materials for a full second year of a Master’s 
programme focusing on issues related to SME Family Businesses using innovative tools 
and practices to enhance the learning opportunities. 

The three approaches to studying communication in family firms worth analysing in 
order to understand its nature better are 1) the ratio of context versus register in commu-
nication patters, 2) role-based approach to communication in family firms and 3) the role 
and function of collaborative communication as trust building tool in family businesses. 

1 The article is part dissemination procedure of the ERASMUS+ FAME (FAMily BusinEss Sustainability 
and Growth) project of which Krakow University of Economics is a  partner. Project number: 2016-1-HU-
01-KA203-022930
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Communication context and register

In order to analyse the specific nature of communication in family firms two concepts mi-
ght be brought under consideration: context and register. The first one was introduced 
by Edward T. Hall in his book Beyond Culture, published first in 1976. According to Hall 
[1976] context, as opposed to text, is the amount of knowledge shared by the sender and 
receiver of a message which enables effective communication between them. While the 
text is the part of the message that can be recorded or presented, context is implicit and 
culturally conditioned. It is possible to communicate at “high context” and “low context” 
depending on how restricted or elaborated code one uses. People who tend to commu-
nicate at low context explicitly say everything and explain thoroughly every detail. Those 
who prefer communicating at higher level assume that interlocutors do not need too 
much information because they are already familiar with the greater part of the message.

The second concept, register, refers to variety of a  language used for a  particular 
purpose or in a particular social setting. For example, when speaking in a formal setting, 
one usually uses more prescribed grammar than in informal setting, pronounces words 
more carefully, selects more formal and polite expressions and refrains from using words 
considered nonstandard. In most families people do not use formal register, because it 
would sound artificial or even humorous.

Effective communication involves using the right level of context and the correct 
register, appropriate for particular social settings. The right level of context ensures that 
actors of the communication process are neither bored, if the context is too low, nor feel 
at loss, if the context is too high. Most people tend to communicate at relatively high 
context with their family members at home, because they share much experience and 
know each other well. On the other hand, their register is relatively informal, they are 
much more direct in how they formulate their utterances because they assume family 
members feel their mutual affection and care, and will not feel easily insulted, even if 
addressed with irritation or outburst of emotions. 

In non-family firms the communication patterns are different. The context is usually 
lower, unless employees talk about business matters with their colleagues, whom they 
have known and closely cooperated with for years. Suggestions, criticism or reservations 
as well as positive matters are usually expressed in more formal register in order not to 
break social norms. In many cases proper register is secured by company internal regu-
lations or even legal rules and employees might sue the manager if he kept addressing 
them too informally and without expected respect. 

Several owners and family members working in family environment mention signifi-
cant problems with maintaining professional communication register in family busines-
ses without sounding unnatural when talking to their family members. At the same time 
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they signal their discomfort when addressing non-family members differently than their 
relatives, which might imply unjust treatment of the latter ones.

Developing a healthy communication patterns in a  family company, which on the 
one hand would secure medium/high-context internal communication among all em-
ployees: both family and non-family, but at the same time balance the level of directness 
is one of the most ambitious tasks of any manager working for a family business. 

It should be noticed that in case of external communication, the staff of both family 
and non-family companies usually lower their communication context and raise the re-
gister. This is especially important when talking with clients, who may not be familiar 
with business or trade matters. 

Director of a food company in Yorkshire, UK, during a meeting of FAME project par-
ticipants with family firm owners at Leeds Beckett University on 23 May 2017 mentioned 
that as her family firm grew, she realised she was repeatedly confusing her family and 
other employees by not paying attention to how she communicated with them. She 
provided some examples of such miscommunication:

She kept giving very direct instructions to her husband, who also worked for the 
company, openly criticised him in front of non-family employees which impeded his self
-esteem and position of respect among them.

She addressed young employees in the same way as she addressed her children, 
without asking them if such manner suits them and without considering how it would 
affect their further cooperation. Normally, even when children are criticised by parents 
they know their dissatisfaction or anger is temporary and they are still loved and will be 
forgiven their minor errors or negligence. This is not so clear with strangers. Some non
-family employees enjoyed the friendly, family atmosphere, but as the company grew, 
there were more and more staff not necessarily willing to be addressed as their boss’ 
children. 

Many issues were communicated at high context, assuming the employees should 
understand how the company operates, just by watching their colleagues and talking to 
them. However, the bigger the company, the more formal channels of internal commu-
nication and more messages in low context are needed to prevent misunderstandings 
and cross-purpose communication.

At some point the Director realised she needed a course in corporate communica-
tion to sort out the problems in her company and learn how to organise the system of 
effective communication. Only then did she find out that clear communication patterns 
and paths and using the right level of context and proper register is part of the effective 
management tool, especially important in the context of family firm where the family 
and professional roles heavily overlap.
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Role-based approach to communication in family firms

The role-based approach to study the family intercommunications represents a research 
perspective, but can be relatively easily applied to diagnose and improve communica-
tion in family firms. It helps understand the complexity of what could be understood as 
effective and ineffective communications within family businesses [Lundberg 1994]. To 
understand the communication process among family members as role performers, one 
should be able to describe how people come to adopt a role at any time they communi-
cate. The sources of the roles involve the following issues:

 · The “equity” role is rooted in legal rights, income, dependence, image of the firm, in 
the community or industry, ownership aspirations,
 · Position role is derived from technical or functional expertise, formal status, career 

meaning, seniority, authority, image of employing unit, positional history,
 · Family role comes from gender, ranking in the family, family lifestyle, norms, relation-

ship history 
 · Person roles stems from self-image, psychological needs and wants, lifestyle and 

career aspirations, relationships with intimate others, current financial requirements 
[Lundberg 1994, p. 32].

Lundberg defines roles as conglomerates of observable role behaviours closely re-
lated to emotions and expectations they carry. They are acquired within the process of 
socialisation by one’s own experience and observation of others. They are often cultu-
re-conditioned. Family roles are deeply encoded and carry strong emotional load. The 
other three roles are learnt later and are less influential than the family ones. 

Figure 1 presents the possible role relationships that occur in complementary pairs, 
for example father-son, manager-subordinate, stockholder-owner.

Figure 1. All Possible Role Relationships

 

Source: Lundberg 1994, p. 33.
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There are ‘complementary role communications’ when people act verbally and 
non-verbally according to mutual expectations and follow patterns acquired earlier 
and ‘cross-role communication’ when other combinations than 1-1, 6-6, 11–11 and 
16–16 occur.

People adopt a role at any moment on the basis of their earlier experiences and many 
other factors such as circumstances, setting, audience, their present frame of mind, etc.

The above described case of the director of the food family company clearly illustra-
ted problems and misunderstandings evoking from cross-role communication.

Lunberg [1994, p. 35] suggests that since misunderstandings and miscommunication 
among the family members, especially during transition periods are so common and 
potentially dysfunctional and harmful, better understanding of the basis for miscommu-
nication in family firms is of major importance. 

The role-based way of thinking of communication helps identify several errors in 
communicating within family firm.

1. In some cases family members may fall into inappropriate roles due to:
 · “role prepotency”, when a family member is so engaged with some life role that it 

dominates all others, for example a powerful founder of a family company may retain 
his role of the “big boss” even when retired,
 · “role lock”, when somebody adopts a role due to a  fossilized pattern triggered by 

some stimulus, for example a daughter cannot leave her role of “daddy’s girl”, even on 
becoming the family business successor and CEO,
 · “misspecification” – adopting a wrong role in result of inconsistent or unclear setting 

or situation, for example talking business at a garden party.
2. In other cases the miscommunication stems from role conflict and ambiguity – 
when a situation simultaneously calls for two or more roles, and it is not clear which 
should be adopted or followed, with resulting conflict about what role should be 
activated. Ambiguity occurs when the person does not know how to behave, even 
when the cues are properly interpreted, or when the role expectations are vague. 
The role conflict occurs when family members have not learnt their roles, because 
they are new and they have not mastered them yet.
Role-based approach seems to be an effective tool for diagnosing communication 

problems in a  family company. Strengthening self-awareness and awareness of parti-
cular roles adapted by family members at a given moment and making them explicit 
for other persons involved could help recognize potential areas of miscommunication 
and conflicts. Even simple role labelling by means of qualifiers such as “as your dad… 
I  suggest…” or “talking as the department head I  must admit that…” may build bet-
ter understanding among family members and other staff and help avoid unnecessary 
communication frictions and failures.
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This approach may be used for research analysis and applied by consultants as a tool 
for recognising company culture or diagnosing conflicts. 

Collaborative communication as trust building tool

Good collaborative communication in a family firm is of major importance. The term “col-
laboration” refers to a “durable and pervasive relationship where people and resources, 
previously separated by organizational and reporting relationships, are pooled and pro-
ducts shared” [Cooper 2000, p. 1, after: Mattessich and Monsey 1992] 

Successfully collaborating partners stay in a  dynamic relationship in which com-
munication channels function at several levels. They frequently interact, discuss issues 
openly, provide necessary information to one another and other staff and keep infor-
med on developments.

In his paper on collaborative communication, Cooper [2000] indicates and discus-
ses six components of effective collaborative conversations, while quality assurance 
and control, team development, communication planning, information distribution 
and risk response development are the necessary skill areas that enable good com-
munication.

Collaborative communication in family firms is highly recommended at all times, 
but plays especially significant role when the most difficult topics connected with stra-
tegic changes are involved. One of such difficult topics is the matter of succession. 
Very often young family members are afraid of mentioning the issue to avoid making 
an impression of waiting for their elders to retire, and CEOs are postponing discussing 
the issue because they are afraid of losing the position of leadership or they find the 
decision regarding succession too difficult to take at certain stage. Procrastination is 
not a good idea as the longer the topic remains the family taboo, the more conflicts 
and misunderstandings might accumulate around it [Barach and Ganitsky 1995, p. 
136]. In extreme cases the family firm can lose the best potential successors, who mi-
ght become tired of waiting for the topic to be raised and leave the company taking 
alternative career paths.

Hubler suggests that indirect communication is “one of the most insidious pro-
blems in family-owned businesses. When differences occur, as they often do in succes-
sion planning, it almost always creates a problem if people do not talk with each other 
directly. Family members involved in the business often talk indirectly with other family 
members who are not involved. This creates a triangle that destroys the quality of family 
relationships” [Hubler 1999, p. 118].
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In his other paper, Hubler [2009, p. 257] claims that developing a model of collabo-
rative communication is one of the most important issues securing the success of the 
family firm over changes and transitions. He mentions four components of the model: 

 · talking skills, 
 · listening skills, 
 · communication styles 
 · “map making”, i.e. the ability to map a  problem and try to solve it via a  shared 

mind-map. 
These skills form a common platform of communication for all family members of 

the organisation. If they share the same model of communication and dialogue, it is 
much easier for them to understand each other’s contexts and true intentions and me-
anings of the utterances produced. It is also easier to discuss difficult problems such as 
the company transition.

As the business is moved from one generation to the other, the successor can de-
velop a strong and stable basis of trust by high levels of open, honest and consistent 
communication. Such communication facilitates the flow of information among those 
involved in succession, limits misunderstandings derived from role conflicts. Such inte-
raction can help move the trust system to a new generation and translate it so that the 
whole company would understand its new interpretation. 

Honest conversations are essential for constructing collective identity within groups 
within a system, and strategic use of language and communication has also been linked 
to family firm development. [Habbershon and Astrachan 1997, p. 45] 

Strong effective formal communication are crucial in developing shared corporate 
identity and common understanding about the family firm among new employees and 
new members of the family both directly involved in the family firm operations and not 
actively engaged in business. [Heyden et al. 2005, p. 10]

Independently of the stage of its development, the family firm has more chances to 
become and/or remain successful if the members develop the “quality communication”. 
It involves the following communication tools: 

 · Active listening (without prejudice, directed towards the interlocutor, and with the 
assumption of sharing the goals and values)
 · Using the “I” approach (talking about one’s own views, judgements and opinions 

and not of the partner’s)
 · Communicating without violence (physical, mental or emotional)
 · Asking each other open and reflective questions
 · Communicating on the basis of values and common perceptions, but also accepting 

differences and granting each other mutual respect [Jurzysta 2012, p. 96].
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Development of quality, collaborative communication should be of a priority to fa-
mily firms successors as it is one of the most effective tools for creating collective identity 
and interpersonal trust within the family business during the transition phases. 

The interview with Joanna M. was a part requirement for developing “PLANTEX“ case 
study for European INSIST project. [Paszkowska 2016]. The case illustrates the impor-
tance of balancing the context-register ratio in internal family business communication, 
shows how clear understanding of family/professional roles within the company may 
stabilize the succession process and stresses the role collaborative communication ba-
sed on trust when introducing strategic changes in the family business. 

Joanna M. is a successor to a Horticulture Farm. Before she and her husband took over 
the family business, her two sisters consecutively worked there with their husbands be-
fore founding their own daughter-companies, complementary to their father’s. During 
the interview Joanna mentioned that all three husbands worked for the company at 
some point in the past or at present (Joanna’s husband). They all needed a significant 
period of time to get accustomed to the pattern of family and business communication. 
“The firm’s issues permeate our family life, and family issues often appear in our internal 
business conversations, though not with clients, of course” she said.

 · At first the husbands found it irritating and harmful to their nuclear families, but later, 
when they started identifying themselves with the family firm, gradually realized that 
such communication pattern not only strengthens the ties, but also helps sustain high 
level of trust within the family. Joanna also mentioned the role of her mother as a me-
diator in family/business conflicts. The high level of trust and confidence all the family 
have in her, her conciliatory skills and just, reasonable approach to problems cannot 
be undervalued.
 · Joanna claimed that such communication pattern was possible to be worked out 

due to very open, sincere and trustful personality of her father. The complex company 
succession process was occurring over the transfer of knowledge and business ethics 
principles. The father-founder’s willingness to share his high level know-how with his 
offspring and their spouses without calculations or conditions or treating them unju-
stly whatever career path they chose was the basis for maintaining the personal trust 
over the business firm life-cycle. She appreciated the fact that in front of external bu-
siness people her father showed great respect towards her, which helped her build 
a better negotiation position. When it was decided that she would become the main 
successor, father supported her during negotiations with clients through his presence 
and by listening to her performance, without interfering. Later, he would provide her 
with friendly feedback and advice. She said negotiations failed a couple of times due 
to her lack of expertise and experience, but even then her father did not blame or 
criticise her, only assessed these incidents as part of the natural process of learning. 
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It was equally interesting to learn how the family communicate with non-family em-
ployees. The loyal staff who have worked for the company for years are treated as family 
members.

They are sometimes invited to family gatherings on various non-business occasions, 
such as weddings. Joanna said there was not much difference in the manner she addres-
sed her mother and the book-keeper she had known since she was a little girl. With new 
and younger members of staff she maintains bigger professional distance, since, as she 
said – trust needs time to be built.

Well-developed communication system was partly responsible for the smooth suc-
cession process in the Plantex family business. Such approach to communication on the 
one hand allowed non-family members feel like members of the family, but on the other, 
resulted in treating young successors with respect and avoid undermining their position 
in the company.

Conclusions

Communication is not an easy field for studying, since a great deal of it occurs without 
people’s reflection or even full awareness. People subconsciously feel when the company 
communication does not function well, but rarely are they able to identify the reason as 
communication problem(s). They tend to blame organisation, leadership, their interlocu-
tors’ intentions and behaviour rather than attribute the problems to miscommunication. 
On the other hand, when the communication system functions well, they neither analy-
se it, nor appreciate. Thus communication is usually treated like breathing – something 
obvious and taken for granted. 

Nevertheless communication has a  significant role in managing any business, but 
due to the complex character of family firms its role receives an extra dimension. 

The three approaches described above seem to be particularly suitable for the analy-
sis of communication in family businesses. Due to their rational character they can serve 
both as starting points for theoretical investigations, and in their more utilitarian role, 
they can lead to development of practical diagnostic tools for recognising communica-
tion networks in family firms.

Further analysis and studies of communication styles, patterns and discourse in fa-
mily firms are definitely necessary. Halverson’s Test [Halverson, 1993] could be used for 
measuring the preferred context levels used in family companies by family and non-fa-
mily members in various situations and circumstances. For studying speech registers 
methodology applied from the area of linguistics described by e.g. Biber and Conrad 
[2014] can be employed, though their adaptation would probably be necessary. Reco-
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gnising and understanding how these two variables are combined in communication 
systems of family firms could have a significant impact on the functioning of the insti-
tutions.

Lunberg’s [1994] perspective could be used and/or further developed and adapted 
for the studies of role-based communication in family companies. This approach might 
help explain some of the deeper sources of misunderstandings and miscommunication 
in family businesses. 

The author suggests that case studies and guided and narrative interviews would be 
the best methods for analysing the levels of collaborative communication in family firms. 
Collaborative communication involves several contextual and pragmatic elements that 
need to be analysed and interpreted within cultural or sometimes intercultural contexts. 

Any combination of the above approaches could create a two- or three-dimensional 
perspective on the family organisation communication systems and study the correla-
tions between their various dimensions.

In spite of difficulties in obtaining original samples of speech and dialogues that oc-
cur in family firm settings and contexts, despite the methodological difficulties, collabo-
rative interdisciplinary research efforts might result in interesting conclusions, develop 
new scientific models and methods that could be used by consultants to help avoid con-
flicts and introduce changes in family businesses.

Subject literature review and several interviews with family firm actors clearly indi-
cate that without open, effective communication any changes in family business cannot 
be effective. 
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The work model in Argovia has allowed it to access international markets for the quality of 

its products and tourism activities aimed at caring for the environment.

Key words: organizational culture, social responsibility, family businesses

El problema

La empresa familiar reúne en su cultura una serie de elementos pasados, modernos y po-
smodernos que le dan una identidad única e irrepetible como son cada familia que la 
integra. Investigar a la empresa familiar desde su cultura del fundador se observa cómo 
va formando su propia cultura organizacional, en las que se mezcla un sistema de signi-
ficados que comparten todos los miembros de la familia pero también incorpora a la de 
los empleados. Esto le da a la empresa una cultura y personalidad distintiva en donde 
podemos observar las siguientes características:

 · Define los límites que diferencian a una organización de otras.
 · Transmite una sensación de identidad a los integrantes de las organizaciones.
 · Facilita la aceptación de un compromiso organizacional que supera a los intereses 

personales.
 · Aumenta la estabilidad del sistema social, manteniendo unida la organización al dar-

le los criterios apropiados sobre lo que las personas deben actuar.
 · Sirve como un mecanismo que crea sentido y permite el control, que orienta y da 

forma a las actitudes y comportamientos de los individuos.
Por otra parte otros autores como Esquivel y Aguilar [2002], explican la importancia 

de valores familiares, los valores socioculturales y los personales que individuo los integra 
todos para definir su personalidad y su comportamiento dentro de las organizaciones.

Figura 1. Valores 

 

Fuente: Juan [2014] basado en Esquivel y Aguilar [2002].
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La cultura organizacional presupone un instrumento muy poderoso para entender 
el entorno en el que operan las características internas desde lo tangible e intangible 
que llega a ser la cultura, la cual interactúa de manera no siempre ordenada que afecta 
a la operatividad de la organización familiar, es decir, un estilo de trabajo donde se deter-
minan los valores y métodos. Las limitaciones y problemáticas más importantes de este 
tipo de empresas son que, así como surgen, también se extinguen. Los desafíos a  los 
que se enfrentan estas organizaciones familiares son varios por lo cual Belausteguigoitia 
[2009], afirma que una de cada tres empresas familiares pasa a la segunda generación en 
las demás se origina su desaparición. 

Asimismo, Tapies [2006], señala que, por la falta de definición de roles, de objetivos 
y  los distintos métodos de crecimiento de un sistema, provocan que, en México, sólo 
70% de las empresas que nacen familiares lleguen a la segunda generación y de éstas 
sólo 30% sobreviva a  la tercera generación y solo el 5% a  la cuarta generación. Otros 
datos señalan que, en Estados Unidos, el 30% de las empresas familiares sobrevive a la 
segunda generación, mientras que el porcentaje de empresas que sobreviven a la terce-
ra generación baja al 15%. Lo curioso del caso, es que la muerte que se produce en este 
tipo de organizaciones en un 70% son producto de conflictos y problemas familiares, 
por falta de un plan de gestión adecuada cuando se hace la transición generacional y de 
políticas que articule sus componentes principales: familia, empresa y patrimonio.

Castrillo y San Martín [2007] indicó; que el 63% de la empresas familiares en México 
carecen de planes de negocio a  futuro, con acciones reactivas que derivan en medi-
das desesperadas que ponen en entredicho su subsistencia, pues normalmente éstas se 
crean cuando el propietario tiene 25 años, la consolida como familiar cuando tiene 45 
años; y sigue su desarrollo hasta su vejez, pero ante el dinamismo del mercado el estilo 
de negocios del patriarca ya no responde a la actualidad y acaban cerrando el negocio. 
Aunado a ello, existe la cultura donde el varón predomina para quedarse con la empre-
sa, aunque muchas veces no tenga la capacidad para administrarla o no le interesa y la 
parte femenina no es tomada en cuenta o no confían en ella. Sabemos que consolidar 
una empresa familiar no es fácil, ya que la familia es el eje neurálgico y, se encargan de 
instituir en sus miembros los valores, las tradiciones, las formas de interrelacionarse para 
mantener esa unidad y conservar un patrimonio que será administrado para beneficios 
de todos. 

Dentro de la estructura de la familia, existen estilo de comunicación, relación de au-
toridad paterna o materna y los valores familiares; la manera de enfrentar el conflicto, 
las situaciones no resueltas y la constitución de límites son enfrentadas de manera muy 
especial en cada empresa familiar. Existen características comunes que son importantes: 
entender la empresa familiar como un sistema complejo y contradictorio, en la prime-
ra generación es muy sencillo, hay un fundador o  fundadora y esta persona tiene en 
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su cabeza todo, esta persona no tiene que negociar o discutir con nadie, simplemente, 
hace lo que le parece. En una empresa de segunda generación entran más miembros de 
la familia, la situación se complica, más personas en el sistema, más complejidad, y en 
este punto la empresa familiar se divide en dos estructuras, por así decirlo, de un lado la 
empresa, del otro lado la familia, cuyos sistemas no siempre funcionan bien en conjunto. 
Otra característica que tiene son los aspectos culturales que se vuelven determinantes; 
la cultura está totalmente dirigida por el “yo”, y se concentra en la propiedad y en la ge-
stión en un par de manos de la misma persona, esto tiene la debilidad de ser un sistema 
en dónde no existe otras opiniones, todo sucede dentro de la cabeza del propietario 
o  propietaria gestor o  gestora, es quien decide todo y  a  menudo sin interactuar con 
otras personas. La supervivencia a lo largo de los cambios generacionales es uno de los 
problemas y puntos más críticos de la vida de las empresas familiares; debido principal-
mente a los valores, tradiciones y costumbres del fundador que permean en la empresa 
y es un factor fundamental para el proceso de sucesión que se refleja al interior.

En este particular caso al cual estamos abordando no solamente está el aspecto de 
la cultura sino también, el de la responsabilidad social de la empresa familiar con su 
entorno respecto al cuidado, preservación de los recursos naturales en una zona que se 
considera una reserva natural.

El objetivo de esta investigación fue: analizar a la empresa familiar desde el pro-
ceso de trasmisión de valores, simbolismos de la cultura de su fundador para estruc-
turar su propia cultura dentro de la organización y la manera en que Finca Argovia 
hizo la integración de prácticas éticas en la relación con su responsabilidad social en 
su entorno. 

Metodología

La investigación llevada a cabo busca descubrir las relaciones entre la variable que de-
scriben la cultura dentro de las empresas familiares. Todas estas determinantes han sido 
esenciales para saber que, por las características de este estudio, por sus objetivos plan-
teados y los resultados alcanzados el enfoque utilizado fue cualitativo, de tipo explica-
tivo e interpretativa se inició con la observación directa mediante la realización de un 
transepto en las organizaciones familiares. Se seleccionó como objeto de estudio la Finca 
Argovia, que es una empresa familiar que se encuentra administrada por un miembro 
de la 4ª.generacion de la Familia Giesemann Eversbuch, la cual se ha diversificado en 4 
negocios, la venta de café orgánico, venta de flores, río Cuicuilco que transforma y vende 
los productos que se cosechan en la finca y por último empresario turístico ya que apro-
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vechando su entorno se creó la “Ruta del Café”, en donde existe un restaurante, cabañas, 
spa, salón de fiesta o reuniones y además rutas del café y de flores, la investigación se 
desarrolló en dos etapas. 

a) La primera etapa fue revisión documental y análisis de las teorías de las organiza-
ciones, responsabilidad social y  sustentabilidad, y  además el análisis de la situación 
turística prevaleciente en la zona del Soconusco, Chiapas, donde la ruta del Café es 
uno de los productos más importantes. 
b) La segunda etapa, consistió en la investigación de campo en donde primero, se 
llevó a cabo un trabajo de observación durante tres meses, donde se constató el modo 
de operar de la Finca Argovia, respecto a su cultura de la organización y su relación con 
su entorno principalmente con los ejidos que limitan con la propiedad. Conocer las 
prácticas sobre la responsabilidad social que ha implementado con los pobladores y el 
cuidado del medio ambiente. Asimismo conocer sus principales cultivos de café, flores, 
especias, frutos y maderables; así como el servicio que brindan a los turistas mediante 
su oferta de atractivos y productos turísticos. En este caso se hizo un levantamiento de 
información con respecto a la operación de la finca, en esta etapa también se realizó la 
entrevista a profundidad dirigida al dueño Ing. Bruno Giesemann Eversbuch y familia-
res directos madre, esposa, sobrino; a trabajadores de la finca y a turistas, a éstos dos 
últimos de manera aleatoria. Con la entrevista a profundidad se contrastó nuevamente 
el tema de sustentabilidad y la responsabilidad social que se aplica en Finca Argovia 
y que ha sido el eje impulsor de los proyectos desarrollados por la familia. 

Se eligió la técnica del estudio de caso, ya que es el más utilizado por los investiga-
dores en los estudios organizacionales y  en particular en los estudios sobre el cono-
cimiento y aprendizaje organizacional, para profundizar en el conocimiento de cuestio-
nes complejas en el propio entorno de la empresa, por ser una “indagación empírica 
que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia” 
Yin [1984]. El estudio se hará bajo marcos referenciales interpretativos del interaccioni-
smo simbólico, el cual permitirá describir el significado que tiene las cosas para los seres 
humanos y su interacción con los demás; con esto se tratará de cumplir con el objetivo 
principal de esta investigación.

Resultado de la Investigación

Las organizaciones familiares deben de ser observadas desde dos ángulos, el primero 
de ellos desde los aspectos internos la manera de cómo accionaron y gestionaron dispo-
sitivos e instrumentos, necesarios para su operación que les permitieron adaptarse a su 
entorno cambiante y dinámico, que mantienen a la organización y al núcleo familiar uni-
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do. El segundo el más difícil porque implica los aspectos externos los cuales también 
sufrieron el mismo proceso de adaptabilidad, pero se sumaron otros factores como los 
económicos, políticos, sociales y ahora los naturales que impactan al mundo y modifican 
todos los aspectos estructurales de las organizaciones y de la sociedad.

Finca Argovia, Es una empresa dedicada históricamente al cultivo del café princi-
palmente el árabe, desde su fundación ha contribuido al desarrollo económico de la 
localidad por la creación de empleos directos e indirectos en las comunidades cercanas 
a ellos. Desde siempre ha desarrollado actividades de preservación del medioambien-
te debido a que el café necesita para crecer la sombra de árboles de una buena altu-
ra además de follaje que permita que los rayos del sol no entren de manera directa al 
cafeto, esto ha preservado el hábitat de muchas especies de aves migratorias y fauna 
endémicas de la región. Mediante la educación ha mitigado los problemas de plagas, 
con el apoyo de instituciones tales como el Colegio de la Frontera Sur o el Programa de 
Moscamed. Este mecanismo le ha brindado a la finca, la oportunidad de ser hoy en día 
en la entidad, la mayor productora de café orgánico. Con la investigación en la diversifi-
cación de los cultivos aplica el modelo llamado policultivo tradicional, que es un modelo 
más sustentable que genera diversidad y estructura de suelo, pero lo más importante es 
que logra sustentabilidad y autosuficiencia en las comunidades que lo practican de ahí 
se origina su vinculación con la Universidad Autónoma de Chiapas para hacer estudios 
de suelo y activar el servicio social y  la práctica profesional. Buscando la competitivi-
dad Argovia ha diversificado sus cultivos y productos, actualmente en sus 187 hectáreas, 
mantiene: a) dos terceras partes sembradas de café y el resto con otro tipo de cultivos, 
todos de exportación, frutales como la guanábana, carambola, limón, naranja, mamey; 
especias como la vainilla, cardamomo, achiote, canela, pimienta; en aromáticas vetiver, 
tomilla albahaca, hierbabuena, sácate limón, y otras; lo que integra un catálogo de 150 
productos; flores y follaje como los anturios; b) en paralelo crea la empresa Río Cuilco 
S.A. de C.V. operada por administrador y dueño y su esposa estando ambos como socios, 
para transformar y comercializar la materia prima que sale de Argovia: mermeladas, café 
molido o en grano, chiles en conserva entre otros; c) Río Cuilco también se une al pro-
ducto “Ruta del Café” con actividades de agroecoturismo, constituidas aprovechando 
las instalaciones de la finca. 

Su incursión al mundo del turismo inicia en el año 2000, con la oferta de recorridos 
por los cafetales y aprovechando las habitaciones en donde vivía la familia poco tiempo 
algunos varios amigos finqueros propusieron desarrollar la “la ruta del café” (Fincas Irlan-
da, Argovia, San Francisco, Hamburgo) ellos empiezan a construir 5 cabañas con todos 
los servicios para hacer una instancia cómoda a los huéspedes, actualmente tienen 15 
habitaciones, siempre cuidando no ser agresivos con su entorno al mismo tiempo se in-
staló un restaurante con un aforo de 60 personas y se tienen un salón de usos múltiples. 
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Existen recorridos en donde se enseñan los tours de las flores conocen los invernaderos, 
cultivo, la del café y  todo su proceso, el mirador que es la observación del amanecer 
de los volcanes y valles así como las diversas especies de aves y fauna endémica de la 
región; existen actividades de senderismo, bicicleta de montaña, y un servicio de spa. 

Esta organización familiar es un caso de éxito pues basa su competitividad en la re-
sponsabilidad social partiendo de dos aspectos 

 · Es ejemplo de una cultura familiar que se ha vuelto corporativa, sus enseñan-
zas y  valores fueron trasmitidos por los fundadores a  sus hijos desde pequeños, 
el trabajo también formo parte importante del aprendizaje y  además permitie-
ron desarrollar buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente. Finca Argovia 
produce su propia luz, recicla la basura que genera el restaurante y los jornaleros, 
produce sus propios alimentos para consumo, además se les otorga casa y educa-
ción escolar a  los hijos de los jornaleros que acuden a la cosecha principalmente 
de café, existe la cobertura de seguridad social para toda la familia del trabajador. 
El café como es orgánico se fertiliza por composta y  también todos los cultivos 
que se tienen ahí; esta composta se produce de los residuos del restaurante. Existe 
reciclado de la tierra de manera permanente para que recupere su nutrientes y los 
cultivos sean de buena calidad, el agua que se utiliza para todos la actividades 
se recicla en una planta de tratamiento de agua para regresarla a  los ríos lo más 
limpia posible. Se promueven pláticas sobre la conservación de los recursos flora, 
fauna e hidrológicos. Lo que ha permitido que especies endémicas de la región 
vuelvan a  su hábitat natural y  a  mantener la regeneración de estos recursos. Lo 
más importante es que especies endémicas de la región como el venado y el pavón 
nuevamente se están viendo por sus alrededores.
 · Como fruto de su trabajo de responsabilidad social y  sustentabilidad, cuenta con 

certificaciones de calidad, otorgadas por organismos mundiales: Rainforest Alliance, 
el sello de calidad orgánica por la USDA NOP, el Organic Farming, por que se practica 
la agricultura con respeto hacía la naturaleza; y el JAS y Bird Friendly, entre otras. Su 
mercado es internacional por la venta de sus productos así como en la captación de 
turistas traídos por los cruceros que visitan Puerto Chiapas.
 · Los hijos del actual administrador y dueños de la empresa que serían los que asu-

mieran la responsabilidad de la continuidad en la organización como 5ª. generación 
han buscado la profesionalización para incorporarse a la empresa ya como miembros 
activos que lo hicieron desde pequeños pero como un juego, pero ahora tendrán que 
cuidar, porque es su empresa y patrimonio familiar.

En resumen los resultado obtenidos se concretizan desde los elementos culturales 
de origen de los fundadores que se trasmiten y comparten como; las creencias, valores, 
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tradiciones y actitudes han permiten que el proceso de gestión sea exitoso en las em-
presas familiares.

1. Los miembros de la familia que han preservado las creencias, valores, tradiciones 
del fundador, tienen mayor posibilidad de continuidad y éxito en sus empresas.
2. El cumplimiento continuo y  consistente que se genera con la gestión admini-
strativa (la planeación, organización control y dirección) permite la competitividad, 
profesionalización, en la empresa familiar.
3. La empresa familiar apoya el desarrollo social a través de la creación de empleos 
y acciones con la responsabilidad social y sustentabilidad.

Conclusiones de la Investigación

El modelo de trabajo implementado en Argovia, les ha permitido acceder a mercados 
donde el precio de sus productos y sus actividades turísticas sean mejor remunerados; 
y que organismos mundiales y nacionales los certifiquen por su calidad y la diferencia-
ción en la labor del campo y de sus servicios turísticos. La región del Soconusco es hoy 
en día, una de las zonas más ricas en recursos naturales, pero paradójicamente concen-
tra grandes rezagos sociales, la participación de este tipo de organizaciones ha sido de 
manera histórica importante en la vida de esta región. Argovia ha buscado como em-
presa que se considera con responsabilidad social y manejo de actividades sustentables, 
contribuir en parte a este desarrollo han pasado por tres generaciones que si bien en 
esa época no era requeridas ellos la asumieron como un compromiso con su entorno, la 
cuarta generación está haciendo refrendando aún más este compromiso por el respeto 
y cumplimiento de todas estas normas y lineamientos que a nivel mundial se han gene-
rado para la preservación de la vida en el planeta.

Los elementos centrales de la cultura de origen de los fundadores han permitido no 
solo la continuidad de la empresa sino también su crecimiento. Los actuales directores 
han conseguido trasmitir a sus hermanos principalmente los preceptos aprendidos de 
sus padres, la honestidad, el valor de la palabra y sus formas de trabajo. Esto ha hecho 
que a pesar de estar enfrentando retos por el crecimiento del mercado la competitividad 
de las empresas de su alrededor han hecho que la sociedad tapachulteca los vea como 
parte de la historia de la ciudad, por la confianza que tienen en ellos y por fidelidad a su 
imagen cómo empresa. 

Los empleados son de la localidad sus familias han crecido con la empresa, enton-
ces trabajar con ellos es sinónimo de seguridad en el trabajo. Las tres empresas han 
generado empleos en su entorno en el caso particular de Argovia también ha hecho un 
trabajo arduo de generar empatía con los ejidatarios para accionar actividades sobre 
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conservación de sus entornos naturales y procesamiento y reciclaje de basura por lo que 
su impacto es mayor en la comunidad. 

Por otra parte se identificaron características muy específicas de la familia respecto 
a su cultura y valores que han trasmitidos a sus hijos, a los trabajadores y la población 
que tienen en su entorno, es importante destacar algunas expresiones y pensamientos 
externados por los miembros de la familia fueron retomados de manera literal cuando 
se realizaron las entrevista hechas a cada uno de ellos. 

1. Su Convicción: Cuatro generaciones dedicadas al cultivo de café trabajando 
con “…tenacidad, persistencia, terquedad”, mejorando el quehacer transmitido de 
padres a hijos; 
2. Su responsabilidad social: “…Desde que administro la Finca Argovia, me gusta 
valorizar cada elemento de su estructura desde el campo hasta su gente; todos va-
lemos y a todo debemos dar su justo valor...”; por eso ellos han desarrollado un com-
promiso para que la zona sobreviva y crezca de una forma ordenada para el disfrute 
de todos…
3. Su principio transmisor de la sustentabilidad por medio de la educación: “Trato 
de que mis hijos se involucren de manera permanente, los llevo al campo, quiero que 
entiendan el respeto a la tierra, al agua, a la gente porque sin estos tres elementos 
no se llegan a ningún lado… También quiero hacer conciencia con la gente que si 
compra mi producto, es asegurándole a sus hijos en el futuro un mundo más limpio, 
porque se tiene una visión muy diferente de cómo atender la agricultura”. 
4. El cultivar como parte de su cultura y forma de vida: Una filosofía que valore la 
una gran riqueza natural, revalorizar nuestra cultura, sociedad, entorno, medioam-
biente y todos esos ciclos se van uniendo y van haciendo tejido de lo que somos, 
entendiendo lo que éramos, para entender lo que somos para diseñar lo que sere-
mos y hacia dónde vamos”. “La responsabilidad ecológica, social y económica de la 
empresa es enorme porque detrás de ello dependen muchas familias por lo que es 
muy importante la toma de decisiones para no generar problemas”. La esposa afirma 
que ellos quieren: “Hacer un pequeña ciudad en la finca Argovia que sea lo suficien-
temente sustentable para producir sus propias cosas y que lo mismo hagan las co-
munidades… Su esposo de las desventajas las hace ventajas”… Hizo de la debilidad 
una fortaleza, porque un negocio lo convirtió en cuatro”.
Por ultimo podemos observar que la gestión se desarrolló como un proceso tran-

sversal en las empresas familiares, el dispositivo que genero todos los mecanismos ne-
cesarios desde la fundación de la empresa, fue la cultura de su fundador la que moldeo 
a la organización y desarrollo su propia visión, experiencia y formas de dirigir y controlar 
los tres elementos esenciales la propiedad, el capital y la familia desde ahí, aseguro su 
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crecimiento y éxito en su entorno. Esta empresa familiar cuenta su historia que es única 
e irrepetible y además cada generación enfrenta su propia serie de desafíos, que ame-
nazan sus metas o la perpetúan.

Norma Patricia Juan Vázquez, Argelia Judith Pérez Sánchez, Zoily Mery Cruz Sánchez



399

Referencias bibliográficas

Montaño Hirose L. (2004), Los estudios organizacionales en México. Cambio, poder, conocimiento 

e identidad, UAM-I, México. 

Belausteguigoitia I. (2009), El campo de las empresas familiares en México, nuevas perspectivas, 

Universidad de Estado de Hidalgo, México.

Tapies J.L. (1986), De empresa familiar a familia empresarial, “Deusto (2444) revista Universidad 

de Navarra”, recuperado de la base de datos el 24 de septiembre del 2011 www.e-deusto.com/

buscadorempresarial. 

Esquivel L. y Aguilar H. (2002), Los valores familiares una aproximación teórica y metodológica, 

“Revista Educación y Ciencia”, Universidad Autónoma de Yucatán, México, 6(12).

Castrillo y San Martín (2007), La propiedad familiar como mecanismo disciplinador de la dirección 

de empresas mexicanas, Contaduría y Administración UNAM, México.

Sánchez J., Tejeno Blanca, Yurrebaso A. (2006), Cultura Organizacional: desentrañando viricu-

etos, “Revista de antropología Iberoamericana”, 1(3) pp. 380–403. 

La importancia de la cultura organizacional y la responsabilidad social en las empresas familiares 

(estudio de caso: Finca Argovia)





Lech Miklaszewski | lech.miklaszewski@op.pl

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Kulturowe konsekwencje odwróconego modelu 
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firmy inwestycyjnej

Cultural Consequences of the Reverse Model of the Family 
Business on the Example of the Family Investment Firm

Abstract: Author of this paper has taken into consideration, on the base of case study, 

the issue of exchange of the leadership roles between children and parents in the family 

business and the consequences of this fact in the field of the organizational culture. The 

case study analysis was based upon results of the empirical research of the diagnosis of 

the organizational culture by use the model of competing values. In this context the aim of 

the following article is an identification and analysis of consequences in castling of leading 

roles in a family business which find their reflection in organizational culture realm. It was 

stated that parenttification understood as a granting the child of the parents role influences 

the balance of the familiar system and the system of power in the family business. There is 

common opinion that parents have to be leaders and have to support their children, and in 

the business family they have to be leaders and creators of organizational culture as well. 

When children dominate in both areas, their leadership creates dissonance change traditio-

nal model of the family business towards the market oriented model of such kind of the 

company oriented on success. The desire of the winning glues the company, and success is 

equal withe the success on the market. Such strategy is supported very often by absolute 

and hard leaders totally different than the portrait of so called the seniors of the family. Such 

situation is the real obstacle for succession.
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Wprowadzenie

Istniejące definicje opisujące firmy rodzinne wykorzystują zazwyczaj trzy różne kryte-
ria: własności, własności i  zarządzania oraz sukcesji, czyli międzygeneracyjnego trans-
feru władzy i  własności. Definicje te nie zawsze dokładnie uwzględniają istotę przed-
siębiorstw rodzinnych bowiem nie zawsze wiadomo jaki poziom posiadania, wielkość 
udziałów rodziny w firmie decyduje o jej rodzinności. Ponadto zaangażowanie członków 
rodziny w zarządzanie firmą może mieć charakter pasywny lub aktywny i często aktyw-
ność w tym zakresie traktowana jest jako kryterium decydujące o kwalifikacji firmy do 
grona przedsiębiorstw rodzinnych [Marjański 2012, s. 32].

W trzeciej grupie definicji wyznacznikiem rodzinności przedsiębiorstwa, kluczową 
cechą rodzinności, jest sukcesja, czyli chęć przekazania firmy następnemu pokoleniu lub 
jej przekazanie [Niedbała 202, ss. 44–45].

Pomimo wciąż trwających dyskusji dotyczących definicji firmy rodzinnej wydaje się, 
że oparcie jej na sposobie zorganizowania przedsiębiorstwa, tj. elementach własności, 
zarządzania i zaangażowania członków rodziny z następnego pokolenia, co zakłada suk-
cesję, jest podejściem najbardziej kompleksowym, a jednocześnie tradycyjnym sposo-
bem postrzegania cech rodzinności tego typu przedsiębiorstw.

Natomiast uwzględnienie różnorodności rozwiązań praktycznych może wyłonić 
model przedsiębiorstwa rodzinnego, który mimo tego, że spełnia zasadnicze kryteria 
definicyjne tak rozumianej firmy, w rzeczywistości im zaprzecza. Elementy składowe ta-
kiego przedsiębiorstwa są w stanie ciągłego antagonizmu w stosunku do założeń trady-
cyjnej definicji – chodzi tutaj o odwrócony model przedsiębiorstwa rodzinnego.

„Rodzinność odwrócona” polega na tym, że dzieci pełnią funkcje zarządcze w orga-
nach firmy i to one są głównymi decydentami i kreatorami biznesu, natomiast rodzice 
pełnią funkcje kierownicze lub pomocnicze, ale na średnim szczeblu zarządzania, pod-
legając służbowo dzieciom. Sytuację mogą również komplikować relacje właściciel-
skie skutkujące tym, że rodzice stają się dominującymi właścicielami (akcjonariuszami) 
i członkami rady nadzorczej spółki, w tym zakresie pełniąc rolę nadrzędną w stosunku do 
dzieci. Ta druga zależność ma z reguły charakter formalny, ale w małym stopniu spraw-
czy – dzieci nadal pozostają głównymi decydentami, choć obdarzają rodziców pełnym 
zaufaniem i dlatego powierzają im prerogatywy nadzorcze. W tym kontekście trzeci filar 
firmy rodzinnej, czyli sukcesja traktowana jako zamiar strategiczny, może być poddany 
w wątpliwość bądź realizowany w sposób kwestionujący rozwój firmy, gdy sukcesorem 
stają się rodzice uprzednio pozbawieni inicjatywy sprawczej.

Takie odwrócenie ról w firmie rodzinnej rodzi również konsekwencje w sferze kultury 
organizacyjnej przedsiębiorstwa, a przecież to ona bardzo często jest głównym atutem 
rodziny w wymiarze organizacyjnym. Podstawowym warunkiem sukcesu wielu firm ro-
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dzinnych okazało się bowiem odpowiednie zarządzanie silną, wyróżniającą i charakte-
rystyczną kulturą organizacyjną.

W tym kontekście celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i analiza konsekwen-
cji roszady ról przywódczych w firmie rodzinnej, które znajdują swoje odbicie w sferze 
kultury organizacyjnej. Istotne jest również określenie, w  jaki sposób przedmiotowe 
zmiany kulturowe wpływają na sferę zarządzania w obszarach dotyczących formułowa-
nia strategii firmy, strategii personalnej i determinowania struktury własności przedsię-
biorstwa rodzinnego.

Artykuł wspiera studium przypadku rodzinnej firmy inwestycyjnej, w której autor był 
wieloletnim pracownikiem wywodzącym się spoza rodziny. Prezentując studium przy-
padku, posłużono się wynikami obserwacji uczestniczącej oraz wynikami badań zreali-
zowanych w pierwszym i piątym roku działalności firmy, dotyczących diagnozy kultury 
organizacyjnej firmy z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących.

Parentyfikacja ról w warunkach firmy rodzinnej

W środowisku firm rodzinnych obowiązuje zasada utrzymywania przedsiębiorstwa w rę-
kach rodziny. Manifestuje się to w rezerwowaniu pozycji kierowniczych dla wąskiego krę-
gu osób spośród członków rodziny [Safin 2007, s. 284]. Najczęściej w tego typu firmach 
bycie kimś, kogo rodzina dobrze zna i wysoko ceni, jest głównym źródłem autorytetu 
i władzy. Tym kimś są najczęściej rodzice i to oni pełnią role przywódcze. „Firmą o rodzin-
nej kulturze organizacyjnej może być zarówno niewielka firma rodzinna, jak i nierodzin-
na spółka akcyjna czy jakikolwiek inny typ przedsiębiorstwa. Chodzi przede wszystkim 
o hierarchiczną i zorientowaną na osobę strukturę zarządzania” [Zawada 2015].

Fons Trompenaars i Charles Hampden-Turner opisują taką strukturę jako zorientowa-
ną bardziej na osobę niż na umiejętności. Osoby o większych umiejętnościach mogą być 
pomijane na korzyść tych lepiej ustosunkowanych, co zakłada patronat głowy rodziny, 
czyli przywódcy, który jest uważany za troskliwego ojca, wiedzącego lepiej od swoich 
podwładnych (dzieci), co należy zrobić i  co jest dla nich dobre. W  rezultacie możemy 
użyć metafory rodziny dla kultury, która jest zorientowana na osobę, ale zarazem jest 
hierarchiczna, bowiem to ojciec ma doświadczenie i  władzę przewyższające te, które 
mają jego dzieci [Trompenaars, Hampden-Turner 2002, s. 190].

Podobnej metafory możemy użyć w stosunku do wyróżnionego przez Kima Came-
rona i Roberta Quinna typu organizacji, który określili oni mianem klanu, uwzględniając 
jej podobieństwo do organizacji typu rodzinnego. Według nich: „W firmach typu klano-
wego dominują wspólnie wyznawane wartości i wspólne cele, obserwuje się spójność, 
wysoki stopień uczestnictwa i duże poczucie wspólnoty. Bardziej przypominają wielką 
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rodzinę niż przedsiębiorstwo” [Cameron, Quinn 2006, s. 45]. Przywódcy w takiej orga-
nizacji są traktowani jak mentorzy, opiekunowie, a nawet jak rodzice [Cameron, Quinn 
2006, s. 46].

Do podobnych wniosków dochodzi również William Ouchi, uznając rodzaj transak-
cji wiążącej jednostkę z przedsiębiorstwem za główny wyróżnik różnych kultur orga-
nizacyjnych. Identyfikuje on trzy typy mechanizmów regulujących przebieg transakcji 
polegającej na wzajemnie korzystnej wymianie dóbr i usług pozostających w dyspo-
zycji stron i jednocześnie decydujących o rodzaju kultury organizacyjnej. Oprócz me-
chanizmu rynku i mechanizmu biurokratycznego zwraca on uwagę na zjawiska kla-
nowe „charakteryzujące się zastępowaniem kontroli formalnej wspólnotą kulturową, 
która gwarantuje zbieżność interesów jednostki i przedsiębiorstwa–klanu” [za: Potoc-
ki 2005, s. 188].

Wspólnota kulturowa charakteryzująca daną organizację to efekt skutecznego przy-
wództwa. Powszechnie uważa się, że przywództwo i kultura organizacyjna są nieroze-
rwalnie związane.

Kultura organizacyjna odzwierciedla zazwyczaj dążenie określonej grupy do integra-
cji wokół określonych wartości, norm czy zachowań. Jednocześnie jest przekazem arty-
kułowanym w procesach komunikowania się wewnętrznego i zewnętrznego. Autorem 
tego przekazu jest zazwyczaj właściciel biznesu lub przywódca. Wielu autorów zajmują-
cych się zagadnieniem kultury organizacyjnej uważa, że jedną z najważniejszych funkcji 
przywódcy jest właśnie zarządzanie kulturą [Kowarska 2016]. To oni ją kreują, doskona-
lą i zmieniają. Przywódcy często pełnią rolę wzorów do naśladowania dla pozostałych 
członków organizacji, kreują styl komunikowania się, zachowania i  reakcje. Podwładni 
natomiast mogą naśladować swoich przywódców, decydując, jakie zachowania są ak-
ceptowane oraz co stanowi symbol statusu w obrębie danej kultury [Avery 2009, s. 147].

W  tym kontekście ważną kwestią jest to, jakie zachowania członkowie organizacji 
uznają za przywództwo. Postrzeganie przywództwa jest bowiem sprzężone z postrze-
ganiem kultury organizacyjnej. Kreacja kultury organizacyjnej przez przywódcę jest kre-
acją samego siebie jako przywódcy. Jeżeli ma to miejsce w firmie rodzinnej, naturalnym 
jej przywódcą jest „głowa” rodziny, czyli jeden z rodziców.

Generalnie panuje przekonanie, że rodzice powinni być liderami i osobami udziela-
jącymi wsparcia oraz opieki swoim dzieciom, co determinuje klasyczną hierarchię wła-
dzy w większości przedsiębiorstw rodzinnych. „Niektórzy rodzice, trzymając się ściśle tej 
zasady, unikają przyznania się do słabości i błędu i niechętnie przyjmują jakiekolwiek 
wsparcie ze strony swoich dzieci. Niekiedy ci rodzice mogą czuć się skrajnie wyczerpani 
i  wyeksploatowani, a  jednak kontynuują swój obowiązek liderowania, nie pozwalając 
sobie na odrobinę wytchnienia i nie dając dziecku szansy na podjęcie pewnych obo-
wiązków choćby na pewien czas i tym samym odwdzięczenie się im za ich poświęcenie” 
[Wolska 2000].
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Rozpatrując instytucję rodziny z socjologicznego punktu widzenia, istotny jest spo-
sób lub wzór zachowania jej członków, czyli pełnienie ról. Firmy posiadające zaimple-
mentowane mechanizmy tradycyjnie pojmowanego ładu rodzinnego w roli przywódcy 
obsadzają przede wszystkim przedstawicieli pokolenia seniorów. Zazwyczaj to właśnie 
oni byli założycielami przedsiębiorstwa, a  obecnie posługując się systemem wartości 
ciągłości i kontynuacji, przygotowują się do sukcesji. „Działanie dla pokoleń i chęć utrzy-
mania przedsiębiorstwa w rękach rodziny i dla rodziny wydłuża perspektywę i wyklucza 
traktowanie przedsiębiorstwa jako instrumentu zaspokajania celów krótkookresowych, 
a zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa to jeden z głównych imperatywów 
działania jego właścicieli” [Safin, Pluta, Pabjan 2014, s. 22]. W takim przypadku wartość 
kontynuacji wsparta jest wiedzą, doświadczeniem i autorytetem seniorów wykorzystu-
jących te atuty do realizacji sukcesyjnych zamiarów strategicznych. Można więc stwier-
dzić, że wciąż jeszcze w firmach rodzinnych dominuje kultura postfiguratywna, zgodnie 
z którą ludziom starszym, bez względu na ich płeć, przypisywany jest wysoki status wy-
nikający z kontroli nad wiedzą i zasobami. Wprawdzie układ ten wciąż ewoluuje, pro-
wadząc do postępującej deprecjacji autorytetu nestorów, to jednak nadal ich rola przy-
wódcza w przedsiębiorstwach rodzinnych jest nie do przecenienia. To oni nadal są dla 
swoich dzieci wzorem do naśladowania. To oni je socjalizują i pokazują im granice. To oni 
wnoszą w życie dzieci autorytet, bezpieczeństwo i stabilność. I wreszcie to oni kształtują 
ich tożsamość jako tych, którzy w przyszłości staną się sukcesorami rodzinnego bizne-
su. Jednocześnie są to zazwyczaj osoby androgyniczne, które łączą w sobie cechy psy-
chiczne i sposoby zachowania charakterystyczne dla tradycyjnie pojmowanej męskości 
i kobiecości. Osobowość takich osób zawiera w sobie jednocześnie niezależność i opie-
kuńczość, agresywność i łagodność, stanowczość i uległość, racjonalność i uczuciowość. 
Ta dwubiegunowość nadaje ich przywództwu cechę elastyczności, która z jednej strony 
poprzez stanowczość, niezależność poglądów, poczucie własnej wartości, decyzyjność 
wspiera biznes rodzinny, a z drugiej poprzez tolerancję, partnerstwo, empatię, czułość, 
współczucie i miłość rodzicielską kształtuje relacje rodzinne w firmie oraz rodzinie.

Biorąc pod uwagę, że kultura organizacji powstaje w wyniku wzajemnych oddzia-
ływań założeń i  poglądów jej założycieli i  przywódców oraz tego, czego jej pierwsi 
członkowie uczą się z własnych doświadczeń, można stwierdzić, że jest ona w znacznym 
stopniu odbiciem cech jej kreatorów i kultywatorów [Robbins 2004, s. 435]. Można wręcz 
mówić o osobowości organizacji, traktując ją jako ideę utrzymywaną w ludzkim umy-
śle. Organizacje istnieją zatem jedynie w  sposobie postrzegania rzeczywistości przez 
jej członków, są one takie, jakimi widzą je ich członkowie. Stąd każda organizacja jest 
pewną ideą tkwiącą w umyśle jej członków, wykreowaną przez jej założyciela bądź przy-
wódcę [Barabasz 2008, s. 82].
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Jeżeli zatem przyjmiemy, że kultura organizacyjna stanowi odzwierciedlenie osobo-
wości jej kreatorów, to można stwierdzić, że emanacja osobowości seniorów jako za-
łożycieli i  przywódców przedsiębiorstwa rodzinnego determinuje kształt oraz model 
takiego przedsiębiorstwa, to oni bowiem są nośnikami dominujących wartości i założeń 
kulturowych [Aniszewska 2007, s. 116].

W rezultacie otrzymujemy tradycyjny model firmy rodzinnej, w którym przywódcą 
jest senior rodziny ustanawiający zasady, nadający ton i modelujący postawę właściwą 
dla przedsiębiorstwa, opierający swoją władzę nie na zastraszaniu, ale na bliskości. Pre-
sja na to, by zachowywać się w określony sposób, jest raczej natury moralnej i społecz-
nej niż finansowej czy prawnej. Władza i wysoki status seniora–przywódcy są uważane 
za coś naturalnego, niepowiązanego z jego osiągnięciami bądź porażkami, podobnie jak 
ma to miejsce w rodzinie, gdzie rodzic nie przestaje być rodzicem, nawet gdy zaniedbuje 
swoje obowiązki. Taka firma staje się tym samym afirmacją rodziny, z jej hierarchią i wię-
zami emocjonalnymi, z domową atmosferą oraz z troską rodziców o przyszłość dzieci. 
Stąd model ten zakłada jedność sfery emocjonalnej, zróżnicowanie ról z ekspozycją roli 
rodzica oraz ciągłość przedsiębiorstwa rodzinnego, przy czym zasadniczą kwestią są 
zamiary sukcesyjne i podporządkowanie im wszelkiej aktywności rodziców. Podstawo-
wym założeniem tego modelu jest stwierdzenie, że cała władza w rodzinie należy do ro-
dziców, a dzieci potrzebują przywództwa, ponieważ brakuje im jeszcze doświadczenia 
i siły wewnętrznej, żeby samemu decydować o sobie.

Coraz częściej jednak tak określony paradygmat firmy rodzinnej podlega weryfikacji. 
„Wraz z rozwojem technicznym i technologicznym rozwinęła się kultura kofiguratywna, 
gdzie rówieśnicy uczą się od siebie samych i wśród nich następuje transmisja kultury. 
Wreszcie w kulturze prefiguratywnej następuje zamiana ról – młodsze pokolenia prze-
kazują wiedzę starszym, wobec czego postępuje deprecjacja autorytetu ludzi starszych” 
[Nowodziński, Budzik-Nowodzińska 2015, s. 191]. Jeżeli ta zamiana ról zachodzi na po-
ziomie założycielskim, własnościowym, zarządczym i  kulturowym, mamy do czynie-
nia z parentyfikacją zupełną, która nie pozostaje bez wpływu na równowagę systemu 
rodzinnego i  systemu władzy w firmie rodzinnej. Gdy to dzieci zaczynają dominować 
i funkcjonować jako dorosły członek systemu rodzinnego i biznesowego, ich przywódz-
two stanowi swoisty dysonans, który koryguje tradycyjnie rozumiany model firmy ro-
dzinnej w kierunku kultury rynku nastawionej na osiąganie sukcesów. Chęć zwycięża-
nia jest czynnikiem spajającym przedsiębiorstwo, a sukces jest utożsamiany z udziałem 
w rynku i jego penetracją. Taką strategię wspierają często bezwzględni, twardzi i wyma-
gający przywódcy, którzy odbiegają od wizerunku wyrozumiałych i opiekuńczych se-
niorów zarządzających większością firm rodzinnych. Być może taka polaryzacja cech se-
niorów i juniorów jest zbyt daleko posunięta, ale różnica w postawach i poglądach oraz 
wyznawanych wartościach przedstawicieli obu grup jest wyraźnie zauważalna. Młode 
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pokolenie cechuje zbyt proinnowacyjna postawa, zbytnia niezależność, a czasem dezyn-
woltura rozumiana jako zachowanie zręczne, które nie przekracza norm, ale balansuje 
na ich granicy. Pokolenie ludzi starszych często postrzega takie postawy jako aroganckie 
i nieetyczne [Nowodziński, Budzik-Nowodzińska 2015, s. 198]. Wśród poglądów młodych 
przeważa etyka konsekwencjalistyczna niż deontologiczna, utylitaryzm niż emocje, inteli-
gencja makiaweliczna niż emocjonalna, sukces w biznesie niż dobro rodziny, a w nawiąza-
niu do koncepcji osobowości androgynicznej – cechy męskie niż kobiece.

Istotny jest również brak presji na zachowanie ciągłości biznesu, motywowanej stra-
tegicznym zamiarem sukcesji. Parentyfikacja rozumiana jako odwrócenie ról w  firmie 
rodzinnej w obrębie relacji rodzic – dziecko skutecznie kwestionuje ten zamiar.

W rezultacie, pod przywództwem dzieci, mamy do czynienia z całkowicie odmien-
nym modelem kulturowym firmy rodzinnej.

Firma rodzinna reprezentująca model odwrócony jest znacznie silniej zorientowa-
na na pozycję w otoczeniu niż na sprawy wewnętrzne oraz nastawiona na konkuren-
cję i ostrą rywalizację. Sukces jest w niej utożsamiany z pokonaniem konkurencji i zdo-
byciem pozycji lidera, a także z aprecjacją wartości firmy. Jest to uzasadnione brakiem 
perspektyw zastosowania rozwiązań sukcesyjnych – w tym kontekście ważny staje się 
wzrost wartości firmy, stwarzający w przyszłości możliwość sprzedania jej z jak najwięk-
szym zyskiem. Zakłada się więc, że taki właśnie jasno określony cel i agresywna strategia 
prowadzą do wzrostu wydajności i  zyskowności przedsiębiorstwa. Chęć zwyciężania 
i ekspansywność pozbawiona sentymentów rodzinnych to główne aspiracje młodych 
przywódców.

Odwrócony model przedsiębiorstwa rodzinnego – studium 
przypadku rodzinnej firmy inwestycyjnej

Studium przypadku dotyczy firmy inwestycyjnej będącej jednocześnie przedsiębior-
stwem rodzinnym zarządzanym przez dwie zaprzyjaźnione rodziny. 

Badanie kultury organizacyjnej przeprowadzono w przedmiotowej firmie, diagno-
zując dominujący typ kultury w  pierwszym roku jej działalności oraz po upływie pię-
ciu lat. Wykorzystując tę samą metodologię badawczą (model wartości konkurujących 
wraz z instrumentarium badawczym), diagnozie poddano również przywództwo w or-
ganizacji, relacjonując je do zidentyfikowanego typu kultury organizacyjnej. Badania 
przeprowadzono na próbie zupełnej, posługując się kwestionariuszem badawczym wy-
magającym udzielenia odpowiedzi na sześć pytań o funkcjonowaniu organizacji i cha-
rakterystyce obecnego typu kultury organizacyjnej oraz sprecyzowanie typu kultury, 
który zdaniem pracowników należy wdrożyć (stan pożądany), by firma mogła stawić 
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czoło przyszłym wyzwaniom i wymaganiom otoczenia. Poszczególnym odpowiedziom 
respondenci przypisywali określone wagi, które umożliwiały postawienie diagnozy kul-
turowej w zakresie kultury obecnej i pożądanej.

Firma od 10 lat funkcjonuje na rynku kapitałowym, świadcząc usługi maklerskie 
oferowania instrumentów finansowych. Jest także spółką notowaną na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie oraz spółką matką utworzonej przez właścicieli gru-
py kapitałowej oferującej szereg komplementarnych usług związanych z działalnością 
transakcyjną i  inwestycyjną. Firma jest przedsiębiorstwem rodzinnym zatrudniającym 
przedstawicieli dwóch rodzin. Obie rodziny posiadają swoich reprezentantów w zarzą-
dzie spółki (juniorzy) oraz na wyższych stanowiskach menedżerskich (seniorzy). Ponad-
to przedstawiciele tych rodzin pełnią funkcje kierownicze w pozostałych spółkach grupy 
kapitałowej. Znamienny, oprócz wielorodzinności, jest jeszcze inny atrybut firmy, a mia-
nowicie parentyfikacja ról członków tych rodzin – przedstawiciele młodego pokolenia 
pełnią funkcje w  zarządzie firmy i  to oni są jej założycielami, głównymi decydentami 
oraz kreatorami biznesu, natomiast rodzice pełnią funkcje kierownicze, ale na średnim 
szczeblu zarządzania, podlegając służbowo dzieciom. Relacje właścicielskie są również 
wyjątkowe. To rodzice są dominującymi właścicielami (akcjonariuszami) i  członkami 
rady nadzorczej spółki, przez co w tym zakresie pełnią rolę nadrzędną w stosunku do 
dzieci. Ta zależność ma jednak charakter formalny i w małym stopniu sprawczy – dzieci 
nadal pozostają głównymi decydentami choć obdarzają rodziców pełnym zaufaniem. 
Dodatkowym elementem integrującym biznes rodzinny, ale również zapewniającym 
przepływ wiedzy i doświadczenia jest przeprowadzana co kilka lat rotacja zarządzają-
cych na stanowiskach członków zarządu, charakterystyczna szczególnie dla kultur kofi-
guratywnych (prezes zarządu obejmuje obowiązki wiceprezesa i vice versa).

Biorąc pod uwagę wyniki działalności, można stwierdzić, że firma odniosła spekta-
kularny sukces, ale przy wyraźnym wsparciu i dzięki autorskiej kulturze organizacyjnej. 
Kultura w tym ujęciu stanowiła czynnik wyjaśniający lub też szeroki układ odniesienia 
wywierający wpływ na określone elementy procesu zarządzania, w  tym na postawy 
i zachowania pracownicze oraz przywódcze i działania o charakterze przedsiębiorczym.

Przywództwo w badanej firmie od dziesięciu lat pozostaje w tych samych rękach – 
Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, będących jednocześnie kreatorami koncepcji 
biznesu i kultury organizacyjnej. Dominacja tych dwóch młodych osób we wszystkich 
obszarach przewodzenia jest wyraźna, nacechowana dynamiką i  inwencją. Obaj przy-
wódcy, mimo tego że stanowią zupełnie odmienne osobowości i posługują się przeciw-
stawnymi stylami przywództwa, działają nadzwyczaj komplementarnie. W ten sposób 
powstaje przywództwo elastyczne, ale jednocześnie niezwykle spójne i skuteczne.

W pierwszym roku działalności pomysł kultury organizacyjnej i jego kreacja opierały 
się na wykorzystaniu cech rodziny przy budowie firmy i kształtowaniu stosunków mię-
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dzyludzkich. Relacje te były ciepłe, przyjazne, pełne zaufania, pozbawione formalizacji. 
Tak ukształtowane gwarantowały firmie spójność, wysoki stopień uczestnictwa i duże 
poczucie wspólnoty.

Taki ogląd firmy potwierdziły badania kultury przeprowadzone zgodnie z metodolo-
gią wartości konkurujących, zaproponowaną przez K.S. Camerona i R.E. Quinna [Came-
ron, Quinn 2006, ss. 63–78] Diagnozę przeprowadzono po pierwszym roku funkcjono-
wania firmy, identyfikując dominację kultury klanu, a w drugiej kolejności kultur, kultury 
adhokracji.

Wykres 1. Diagnoza aktualnego i pożądanego stanu kultury organizacyjnej w firmie 
inwestycyjnej w pierwszym roku działalności

 

Stan obecny Stan pożądany

A KLAN 34,3 33,7

B ADHOKRACJA 21,9 24,7

C RYNEK 27,0 25,7

D HIERARCHIA 16,7 15,8

Źródło: opracowanie własne, na podstawie badań własnych.

Powyższa diagnoza nie była zaskoczeniem, bowiem badania wskazują [Cameron, 
Quinn 2006, s. 56], że większość firm nowych i małych startuje z dominacją właśnie tych 
dwóch typów kultur. Jest to oczywiste, ponieważ gdy firma powstaje i debiutuje w ryzy-
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kownym i turbulentnym środowisku, ostoją takiego podmiotu stają się w sposób natu-
ralny wartości i zachowania, które zwiększają zwartość personelu, utwierdzają pracow-
ników w  słuszności obranego sposobu postępowania, wzmagają wzajemne zaufanie, 
nie wykluczają za błędy. Z drugiej strony nowo powstałe organizacje nie mają jeszcze 
stabilnych, formalnych struktur i charakteryzuje je niczym nieskrępowana przedsiębior-
czość właściwa dla adhokracji.

Jednak często, w miarę dalszego rozwoju, dochodzi do kryzysu i orientacja kulturo-
wa ulega odwróceniu.

Wciąż trwająca konkurencja pomiędzy różnymi typami kultury odbywa się w ramach 
poszczególnych profili kultury, które wyróżnia zastosowana metodologia badawcza. Zo-
stały one zdefiniowane przez jej autorów jako: charakterystyka organizacji; przywódz-
two w organizacji; zarządzanie pracownikami; element zapewniający spójność organi-
zacji; na co kładzie się nacisk; kryteria sukcesu.

Kulturowa zgodność oznacza, że różne aspekty kultury organizacyjnej są zharmo-
nizowane, czyli we wszystkich z sześciu wyróżnionych obszarów aktywności dominuje 
ten sam typ kultury. W takiej organizacji każdy z sześciu profili powinien wyglądać po-
dobnie, a w aspekcie realnym powinno to skutkować lepiej funkcjonującą organizacją. 
Natomiast występowanie niezgodności w zakresie kształtu profili stanowi przejaw nie-
jednorodności kulturowej i  może prowadzić do występowania odmiennych punktów 
widzenia, różnych celów i  rozmaitych strategii w obrębie organizacji. Szczególne zna-
czenie ma niezgodność w zakresie profilu obrazującego styl przywództwa, bywa ona 
bowiem źródłem dezorientacji pracowników, którzy skarżą się na brak jednoznaczności 
czy brak integracji odbieranych sygnałów.

Charakterystyczny dla badanej firmy, po pierwszym roku funkcjonowania, jest wła-
śnie taki dysonans dotykający profilu związanego z przywództwem w organizacji. Wy-
kres reprezentujący te wartości wskazuje na dominację kultury rynku nad kulturą klanu, 
co jest sprzeczne ze zgodnym podporządkowaniem się pozostałych profili ogólnej dia-
gnozie kulturowej wskazującej na zwycięstwo klanu.

Jeśli przywództwo potraktujemy jako pewien stan predyspozycji i preferencji, a jego 
spełnienie będziemy utożsamiać ze stylem zarządzania pracownikami, to przywództwo 
zdominowane przez rynek po prostu nie przekłada się na styl zarządzania korzystający 
z atrybutów klanu. Wydaje się, że przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w pa-
ternalizacji ról w sferze zarządzania firmą rodzinną.

Gdy młodzi, niedoświadczeni ludzie, pomysłodawcy biznesu, objęli rządy w presti-
żowej firmie finansowej, dysponując olbrzymią wiedzą w przedmiocie działania firmy, 
ale nikłą w zakresie zarządzania, niedostatki swojego przywództwa mogli ukrywać pod 
maską bezwzględności i arogancji. Wraz z upływem czasu te cechy zarządcze podlegały 
racjonalizacji i w rezultacie ukształtowały styl twardy, ale skuteczny. Można powiedzieć, 
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że młodzi przywódcy przyjęli postawę surowych arbitrów i decydentów zachowujących 
dystans emocjonalny w stosunku do personelu i swoich rodziców. Nie wszystkim odpo-
wiadał taki styl przewodzenia, ale nikt nie kwestionował, że byli to przywódcy skuteczni, 
wpływowi, a nawet na swój sposób charyzmatyczni.

Taka koncepcja zarządzania, mimo wyraźnego dysonansu pomiędzy rynkowym 
przywództwem i klanową charakterystyką pozostałych sfer funkcjonowania firmy, oka-
zała się niezwykle trafna i utylitarna. W kolejnych latach firma była poddawana dość dra-
stycznym doświadczeniom. Prawie cały okres kolejnych pięciu lat działania badanego 
przedsiębiorstwa to czas permanentnego kryzysu ekonomicznego, szczególnie odczu-
wanego na rynkach finansowych.

Wykres 2. Diagnoza aktualnego i pożądanego stanu kultury organizacyjnej w firmie 
inwestycyjnej w pierwszym roku działalności, w ramach profilu: przywództwo w or-
ganizacji

SYMBOL  
KULTURY

TYP KULTURY STAN OBECNY STAN POŻĄDANY

A KLAN 24,70 23,90

B ADHOKRACJA 19,70 21,90

C RYNEK 30,00 29,40

D HIERARCHIA 25,60 24,70

Źródło: opracowanie własne, na podstawie badań własnych.

Kulturowe konsekwencje odwróconego modelu przedsiębiorstwa rodzinnego na przykładzie 
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Zarządzanie firmą w  kryzysie wymaga przywództwa beznamiętnego i  zdecydo-
wanego, które doskonale wpisało się w dynamikę zmian w otoczeniu oraz zmiany we-
wnętrzne. Dowodzi tego diagnoza kultury organizacyjnej dokonana po pięciu latach 
działalności, wskazująca na znaczącą dekompozycję kulturową, szczególnie na osi klan 
– rynek. Klan przestaje pełnić rolę dominującą, oddając swoje dotychczasowe wpływy 
kulturze rynku. Głębokość przeobrażeń kulturowych w tym zakresie, mierzona różnicą 
punktową na wykresie, pozwala je zaliczyć do zmian istotnych czy wręcz rewolucyjnych. 
Warto również zauważyć, że rzeczywistym przeobrażeniom kulturowym towarzyszą 
całkowicie odmienne oczekiwania personelu.

Pracownicy dotkliwie odczuwają utratę przymiotów kultury klanu i zdecydowanie 
oczekują, że w przyszłości wektor zmian kulturowych zostanie odwrócony. Kulturę ryn-
ku traktują jako uciążliwą, represyjną, a zmianę odczuwają jako dyskomfortową.

Przywództwo w firmie podlega dalszej radykalizacji. Twarda postawa, bezkompromiso-
wość i konflikty (zarządzanie przez konflikt), co ciekawe rozgrywające się pomiędzy członka-
mi obu rodzin, ale wyłącznie na poziomie rodziców, są wprawdzie skuteczne w kontekście 
kondycji i pozycji firmy, ale wyraźnie dekomponują ją kulturowo w kierunku rynku.

Wykres 3. Diagnoza aktualnego i pożądanego stanu kultury organizacyjnej w piątym 
roku działalności firmy
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SYMBOL  
KULTURY

TYP KULTURY STAN OBECNY STAN POŻĄDANY

A KLAN 22,46 32,43

B ADHOKRACJA 22,90 26,30

C RYNEK 32,91 19,65

D HIERARCHIA 20,98 21,68

Źródło: opracowanie własne, na podstawie badań własnych.

Znakiem przywództwa staje się cynizm rozumiany jako dążenie do realizacji własnych 
interesów i celów, kwestionujący zarazem altruistyczne i rodzinne motywy działań. 

W  rezultacie profil przywódczy kultury po pięciu latach działalność jest zgodny 
z ogólną diagnozą kulturową firmy i z pozostałymi profilami. Dominacja kultury rynku 
jest wyraźna, a wycofanie klanu dramatyczne. Firma nadal pozostaje firmą rodzinną, ale 
pierwiastek prawdziwej rodziny zostaje utracony na rzecz skuteczności działania, a więzi 
rodzinne podlegają atrofii.

Wykres 4. Diagnoza aktualnego i pożądanego stanu kultury organizacyjnej w fir-
mie inwestycyjnej w  piątym roku działalności w  ramach profilu: przywództwo 
w organizacji

Kulturowe konsekwencje odwróconego modelu przedsiębiorstwa rodzinnego na przykładzie 
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SYMBOL  
KULTURY

TYP KULTURY STAN OBECNY STAN POŻĄDANY

A KLAN 18,30 23,75

B ADHOKRACJA 24,17 24,58

C RYNEK 37,50 20,00

D HIERARCHIA 20,00 31,67

Źródło: opracowanie własne, na podstawie badań własnych.

Powyższa diagnoza pozostaje aktualna również po 10 latach działalności, świadcząc 
o  utrwalaniu się przywództwa twardego i  zdecydowanego oraz o  defensywie przy-
wództwa behawiorystycznego.

Zakończenie

Studium przypadku nie daje wprawdzie podstaw do formułowania uogólnień, ale pew-
ne efekty parentyfikacji ról w firmie rodzinnej można jednak wyodrębnić.

Biorąc pod uwagę, że organizacje mają tendencję utrwalania swoich doświadczeń 
w schematach myślenia i działania, rola założyciela i przywódcy w tym zakresie jest nie 
do przecenienia. To on ponosi odpowiedzialność za stworzenie matrycy, która ukształ-
tuje myślenie i  działanie. Przenika ona wszystkie obszary aktywności organizacji, na-
dając jej swoiste piętno. Jeżeli organizacja świadomie ją kształtuje, rozumie ją i potra-
fi konstruktywnie wykorzystać jej walory, może się stać źródłem jej strategicznej siły 
i przewagi konkurencyjnej, czerpiąc z wizji założycieli i przywódców.

Gdy założycielem i  przywódcą firmy rodzinnej jest przedstawiciel młodego poko-
lenia, a seniorzy funkcjonują na peryferiach przedsiębiorstwa, model kultury organiza-
cyjnej narzucany przez tego typu przywódców uzyskuje wyjątkowy rys, który priorytet 
funkcjonowania firmy rodzinnej przerzuca z celów zabezpieczenia rodziny na cele biz-
nesowe.

Oprócz różnic w formułowaniu celów funkcjonowania firmy pojawiają się także od-
mienne sposoby ich osiągania, wynikające bezpośrednio z  cech przywództwa osób 
młodych. 

Chęć zwyciężania i ekspansywność, innowacyjność i dynamika, a jednocześnie bez-
względność w zarządzaniu firmą, pozbawiona sentymentów rodzinnych, to główne ce-
chy przedsiębiorstwa rodzinnego kierowanego przez młodych przywódców. W efekcie 
firma traci coś z nimbu rodzinności, a zyskuje w sferze determinacji biznesowej.

W sposób oczywisty taka postawa przywódców istotnie wpływa na sferę zarządzania.
Sukcesja rozumiana jako międzypokoleniowy transfer władzy i własności traktowana 

przez większość przedsiębiorstw rodzinnych jako wartość autoteliczna, która porządku-
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je wszystkie sfery aktywności firmy, nagle podlega deprecjacji. Takie przewartościowa-
nie istotnie modyfikuje sposób formułowania i treść strategii biznesowej, kładąc raczej 
nacisk na szybką aprecjację wartości firmy i jej sprzedaż niż na ciągłość funkcjonowania 
pod zarządem rodziny. Parentyfikacja ról członków rodziny w zarządzie firmy rodzinnej 
wpływa również na kształt strategii personalnej, w której rolę dominującą przypisuje się 
reprezentantom młodego pokolenia, a rolę seniorów marginalizuje. Znajduje to również 
odzwierciedlenie w strukturze własności, prowadząc do monopolu władzy właściciel-
skiej skupionej w rękach juniorów. W konsekwencji firma zmienia oblicze z przedsiębior-
stwa spolegliwego i „miękkiego”, w sferze społecznej i zarządzania, na firmę zdetermi-
nowaną, twardą i bezwzględnie dążącą do realizacji ambitnych celów.

W tym kontekście, dalsza eksploracja problemu parentyfikacji ról w firmie rodzinnej 
zdaje się uzasadniona. Konieczne stają się przede wszystkim zbadanie relacji między-
ludzkich w rodzinie i firmie „skażonej” roszadą ról oraz identyfikacja wpływu tak zmie-
nionej pozycji członków rodziny na dobór odpowiedniego modelu zarządzania przed-
siębiorstwem rodzinnym.

Kulturowe konsekwencje odwróconego modelu przedsiębiorstwa rodzinnego na przykładzie 

rodzinnej firmy inwestycyjnej
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Wprowadzenie

W warunkach globalizacji i integracji rynków w otoczeniu biznesu zachodzą dynamicz-
ne zmiany. Zmiany te powodują, że przedsiębiorstwa zmuszone są do podejmowania 
ciągłych działań zwiększających ich efektywność ekonomiczną i  zdolność uzyskiwania 
przewag konkurencyjnych. W takich okolicznościach coraz ważniejszym czynnikiem de-
cydującym o rozwoju przedsiębiorstw staje się jakość kapitału ludzkiego i odpowiednie 
gospodarowanie nim [Rogozińska-Pawełczyk 2015, s. 7; Slatten 2014, s. 326]. Dlatego też, 
chcąc sprostać wyzwaniom, jakie pojawiają się obecnie na rynku, przedsiębiorstwa po-
winny koncentrować swoją uwagę na tempie działania, elastyczności, zdolności szybkie-
go uczenia się i wysokich kompetencjach pracowników [Pocztowski 2007, s. 38]. Współ-
czesne przedsiębiorstwa zmuszone są zatem do poszukiwania narzędzi umożliwiających 
im rozwijanie kreatywności pracowników, gdyż w  gospodarce opartej na wiedzy to 
właśnie wiedza, zaangażowanie i  kreatywność pracowników stanowią w  dużej mierze 
o przewadze konkurencyjnej firmy.

Dążąc do wykorzystania potencjału tkwiącego w kapitale ludzkim, wiele przedsię-
biorstw funkcjonujących obecnie na rynku stara się stymulować kreatywność pracow-
niczą. Pomysły pracowników mogą być bowiem źródłem ulepszeń i innowacji w firmie, 
a w konsekwencji mogą przyczynić się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa [Kor-
kosz-Gębska 2014, s. 960].

Spektrum czynników determinujących kreatywność pracowniczą jest bardzo szero-
kie. Za podstawowe wewnątrzorganizacyjne determinanty kreatywności można uznać: 
motywowanie pracowników poprzez kształtowanie klimatu (atmosfery) organizacyj-
nego sprzyjającego kreatywności, wspieranie rozwoju pracowników, pozwolenie pra-
cownikom na wolność w działaniu i autonomię w sposobie realizacji pracy, określanie 
jasnych celów organizacji, umiejętne budowanie zespołu i zarządzanie nim [Afshari i in. 
2011, s. 1592; Chen i in. 2011, s. 256; DiLiello i Houghton 2008 s. 38; Isaksen i Akkermans 
2011, s. 162; Kaliszczak 2013, ss. 82–84; Lipowska 2013, s. 25]. Wśród tych czynników nie-
zwykle ważną rolę w rozwoju kreatywności pracowniczej pełnią atmosfera i poczucie 
bezpieczeństwa w obrębie grupy [Nawaz i  in. 2011, s. 6; Osika 2014, s. 158; Sarros i  in. 
2008, s. 146].

Kreatywność pracowników staje się przedmiotem coraz liczniejszych badań ze 
względu na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Niemniej jednak podmiotem tych ba-
dań rzadko kiedy są przedsiębiorstwa rodzinne. Tymczasem podmioty te posiadają wie-
le atrybutów, które predysponują je do tworzenia szczególnie korzystnych warunków 
sprzyjających kreatywności. Liczne badania pokazują, że przedsiębiorstwa rodzinne 
cechuje większa niż przedsiębiorstwa nierodzinne dbałość o pracowników najemnych 
oraz ich rodziny [Bassanini i in. 2013, s. 4; Block 2010, s. 109]. Zauważalna jest w nich także 
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mniejsza skłonność do zwalniania pracowników oraz większa gotowość do zatrudniania 
nowych osób, nawet w okresie spowolnienia gospodarczego. Daje to pracownikom po-
czucie bezpieczeństwa sprzyjające ich kreatywności oraz zaangażowaniu w pracę [Ste-
inerowska-Streb 2016, s. 70; Szul 2013, s. 536; Więcek-Janka 2007, s. 84; Winnicka-Popczyk 
2011, s. 575].

Ograniczenie wskazanej luki badawczej stało u podstaw badania, którego głównym 
celem było rozpoznanie związków występujących pomiędzy kreatywnością pracowni-
ków zatrudnionych w przedsiębiorstwach rodzinnych a motywatorami, takimi jak: gra-
tyfikacje finansowe, spotkania integracyjne, wsparcie rozwoju, okresowa ocena pracow-
nicza. Realizacja wyznaczonego celu została osiągnięta w oparciu o badanie pierwotne.

Artykuł został podzielony na sześć zasadniczych części. W  następnej sekcji, na 
podstawie studiów polskiej i  zagranicznej literatury przedmiotu, przybliżono pojęcie 
kreatywności pracowniczej oraz przedstawiono podstawowe cechy współczesnych 
przedsiębiorstw rodzinnych, które uznano za kluczowe dla stymulowania kreatywności 
pracowniczej w obrębie tych podmiotów. Przegląd literatury, którego tam dokonano, 
prowadzi także do uzasadnienia doboru przyjętych hipotez. W kolejnej części artykułu 
zaprezentowano metodologię, a dalej rezultaty podjętych badań pierwotnych. Następ-
nie przedstawiono analizę otrzymanych wyników. W  ostatniej części artykułu wycią-
gnięto natomiast syntetyczne wnioski z podjętych badań.

Kreatywność pracownicza a specyfika przedsiębiorstw 
rodzinnych

Kreatywność w najogólniejszym ujęciu traktuje się jako zdolność jednostki do twórczego 
myślenia. Obejmuje ona szeroko pojętą pomysłowość i elastyczność adaptacyjną skut-
kującą umiejętnością odnajdywania twórczych, oryginalnych rozwiązań wykraczających 
poza przyjęte schematy [Drozdowski i in. 2010, s. 20].

Kreatywność jest ściśle związana z innowacyjnością. Jest postrzegana jako koniecz-
ny, ale niewystarczający warunek innowacyjności [Slatten 2014, s. 327]. Nie jest bowiem 
regułą, że kreatywne myślenie, czy też kreatywne działanie, bezwzględnie przynosi re-
zultaty w postaci innowacji [Drozdowski i  in. 2010, s. 8]. Niemniej jednak, jak pokazują 
wyniki badań, kreatywność wpływa korzystnie na wdrażanie innowacji i jest podstawą 
procesu innowacyjnego. Dlatego też kreatywność i innowacyjność są uznawane za siły 
napędowe zmian w przedsiębiorstwach, które stanowią o ich funkcjonowaniu w przy-
szłości [Moghimi i Subramaniam 2013, s. 2].

Ze względu na pozytywne związki występujące pomiędzy kreatywnością, inno-
wacyjnością oraz budowaniem pozycji konkurencyjnej firmy w  wielu współczesnych 

Kreatywność pracowników w świetle motywatorów stosowanych w przedsiębiorstwach rodzinnych 

na polskim rynku



422

przedsiębiorstwach coraz częściej podejmowane są działania mające na celu wsparcie 
rozwoju kreatywności pracowniczej. Jednym z  podstawowych wyzwań menedżerów 
XXI wieku staje się zatem znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać potencjał 
kreatywności pracowniczej, uzyskując dzięki temu zwiększenie innowacyjności orga-
nizacji [Beheshtifar i  Zare 2013, s. 242]. Menedżerowie coraz częściej poszukują także 
narzędzi umożliwiających im właściwe diagnozowanie, ocenianie i rozwijanie kreatyw-
ności pracowników.

Z  badań przeprowadzonych w  tym obszarze wynika, że podstawową barierę kre-
atywności pracowniczej stanowią kultury organizacyjne, których klimat nie sprzyja kre-
atywności. Znamienitą rolę w rozwijaniu kreatywności pełnią także systemy motywa-
cyjne. Niekorzystne jest jednak, jeżeli są one ukierunkowane wyłącznie na premiowanie 
skuteczności w realizowaniu bieżących zadań organizacji (sprzedażowych, związanych 
z ograniczaniem jej stałych i zmiennych kosztów itp.) z pominięciem nagradzania (finan-
sowego lub symboliczno-godnościowego) za niekonwencjonalne rozwiązania w obrę-
bie organizacji. Przeszkodą w rozwoju kreatywności może być również źle zaprojekto-
wana komunikacja wewnętrzna, a także brak jasno określonych celów organizacji. Nie 
bez znaczenia jest także zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń [Afshari i in. 
2011, s. 1592; Chen i in. 2011, s. 256; DiLiello i Houghton 2008, s. 38; Drozdowski i in. 2010, 
s. 8; Isaksen i Akkermans 2011, s. 162; Kaliszczak 2013, ss. 84–85; Lipowska 2013, s. 25]. 
Kluczowe znaczenie dla rozwijania kreatywności pracowniczej ma jednakże atmosfera 
i poczucie bezpieczeństwa w obrębie grupy [Nawaz i  in. 2011, s. 6; Osika 2014, s. 158; 
Penc 2007, s. 98; Sarros i in. 2008, s. 146]. Szczególnie korzystne warunki do powstawa-
nia takiej atmosfery wydają się tworzyć przedsiębiorstwa rodzinne. W podmiotach tych 
w większym stopniu niż w przedsiębiorstwach nierodzinnych koncentruje się bowiem 
uwagę na ludziach [Azoury i  in. 2013, s. 15] i dąży do tworzenia długookresowych re-
lacji na płaszczyźnie firma–pracownik [Block 2010, s. 109]. Taki stan rzeczy powoduje, 
że stopa rotacji pracowników w przedsiębiorstwach rodzinnych jest niższa niż w pozo-
stałych przedsiębiorstwach. W  konsekwencji pracownicy przedsiębiorstw rodzinnych 
są bardziej niż w  innych przedsiębiorstwach zainteresowani poszerzaniem wiedzy na 
temat kultury organizacyjnej firmy oraz realizowanych w niej procesów, a także bardziej 
zaangażowani w wykonywaną pracę [Azoury i in. 2013, s. 16; Szul 2013, s. 536; Steinerow-
ska-Streb 2017, s. 107; Więcek-Janka 2007, s. 84].

Atmosfera sprzyjająca kreatywności pracowniczej nie jest jednak jej jedyną stymu-
lantą. Dlatego też, uwzględniając wyniki badań dotyczących czynników determinują-
cych kreatywność pracowniczą [Afshari i in. 2011, s. 1592; Chen i in. 2011, s. 256; DiLiello 
i Houghton 2008, s. 38; Drozdowski i in. 2010, s. 8; Isaksen i Akkermans, 2011, s. 162; Ka-
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liszczak 2013, ss. 84–85; Lipowska 2013, s. 25; Nawaz i in. 2011, s. 6; Sarros i in. 2008, s. 146], 
w bieżącym postępowaniu badawczym przyjęto następujące hipotezy:
H1: Istnieje pozytywna zależność pomiędzy kreatywnością pracowników w  przedsię-
biorstwach rodzinnych a systemem premiowania obowiązującym w firmie.
H2: Firmowe spotkania integracyjne mają pozytywny wpływ na kreatywność pracowni-
ków w przedsiębiorstwach rodzinnych.
H3: Kreatywność pracowników w  przedsiębiorstwach rodzinnych jest uzależniona od 
wsparcia rozwoju pracowników przez firmę.
H4: Przeprowadzanie okresowej oceny pracowniczej ma istotny wpływ na kreatywność 
pracowników w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Metodologia badawcza

Przyjęte hipotezy badawcze zostały zweryfikowane w oparciu o analizę wyników bada-
nia pierwotnego, którego podmiotem były przedsiębiorstwa rodzinne zlokalizowane na 
terytorium Polski. Do identyfikacji przedsiębiorstw rodzinnych wykorzystano dwa kryte-
ria: własności i zarządzania. Stosownie do przyjętych kryteriów za przedsiębiorstwa ro-
dzinne uznano podmioty gospodarcze o dowolnej wielkości i formie prawnej stanowią-
ce w całości lub w decydującej części własność jednej osoby lub członków jednej rodziny, 
które są jednocześnie przez nich zarządzane.

Zakres przedmiotowy badania stanowiły zależności występujące pomiędzy kre-
atywnością pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach rodzinnych a następu-
jącymi motywatorami:

 · gratyfikacjami finansowymi,
 · spotkaniami integracyjnymi,
 · wsparciem rozwoju,
 · okresową oceną pracowniczą.

W bieżącym postępowaniu badawczym jako miarę kreatywności przyjęto zgłasza-
nie przez pracowników propozycji, spostrzeżeń lub uwag związanych z funkcjonowa-
niem firmy.

W badaniu wykorzystano technikę ankiety e-mailowej. O wyborze tej techniki za-
decydowały następujące czynniki: (a) możliwość wypełnienia kwestionariusza w dowol-
nym dla respondenta czasie; (b) nielimitowany czas dla respondentów na wypełnienie 
ankiety; (c) możliwość zastanowienia się respondentów nad zadanymi pytaniami; (d) 
możliwość bezpośredniego dotarcia do wybranej grupy respondentów [Bryman i Bell 
2007; Saunders i  in. 2009; Seale 2004]. Na potrzeby badania przygotowano zestanda-
ryzowany kwestionariusz ankietowy. Konstrukcję kwestionariusza poprzedzono ob-
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szernymi studiami literatury przedmiotu. Przy tworzeniu kwestionariusza wykorzysta-
no ponadto wiedzę i  doświadczenie badaczy prowadzących projekt. Pytania zawarte 
w kwestionariuszu miały charakter zamknięty. Kwestionariusz został skierowany do me-
nedżerów wyższego szczebla, którzy zarządzają przedsiębiorstwami rodzinnymi. 

Badanie zasadnicze zostało poprzedzone badaniem pilotażowym i  dokonaniem 
korekt w pierwotnej wersji kwestionariusza. Operat badanej populacji stanowiła baza 
przedsiębiorstw rodzinnych należących do Inicjatywy Firm Rodzinnych. Baza ta w okresie, 
w którym badanie było realizowane, zawierała 379 członków. Kwestionariusz wysłano 
do wszystkich przedsiębiorstw rodzinnych znajdujących się w bazie. Zwrotnie otrzyma-
no 138 kwestionariuszy, z czego 122, w pełni wypełnione, zakwalifikowano do dalszej 
analizy. Taką liczbę kwestionariuszy uznano za niewystarczającą na potrzeby prowadzo-
nych badań. Mając więc na celu zwiększenie wielkości próby oraz wzrost jej reprezenta-
tywności, kwestionariusz ankietowy skierowano do dodatkowych 300 przedsiębiorstw 
rodzinnych wytypowanych za pomocą metody kuli śnieżnej. W rezultacie tych działań 
ostatecznie liczba poprawnie wypełnionych kwestionariuszy wzrosła do 353. W badanej 
zbiorowości znalazły się mikroprzedsiębiorstwa oraz małe, średnie i duże przedsiębior-
stwa rodzinne ze wszystkich województw Polski1. Respondenci badania reprezentowali 
osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jak i osoby fizyczne, które 
prowadziły indywidualną działalność gospodarczą. Wśród nich były przedsiębiorstwa 
specjalizujące się w  działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej i  budowlanej, 
a także prowadzące działalność mieszaną.

Analiza otrzymanych wyników została przeprowadzona z użyciem testu X2 oraz sta-
tystyk opisowych. Ponadto w oparciu o wybrane czynniki skonstruowano model stocha-
styczny z zastosowaniem regresji logistycznej pozwalający na identyfikację zmiennych 
niezależnych mających wpływ na kreatywność pracowników w przedsiębiorstwach ro-
dzinnych. 

Inicjatywy pracowników w badanych przedsiębiorstwach 
rodzinnych w świetle wybranych motywatorów

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że niespełna połowa badanych 
przedsiębiorstw posiada system premiowania pracowników (49,7% respondentów). 
Okazało się, że w 71,4% firm należących do tej grupy pracownicy zgłaszają swoje propo-

1 Wielkość przedsiębiorstwa szacowano na podstawie wielkości zatrudnienia w oparciu o wytyczne Komisji 
Europejskiej z  zalecenia z  dnia 6 maja 2003 roku dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw. Z postępowania badawczego wykluczono przedsiębiorstwa niezatrudniające pra-
cowników.
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zycje, spostrzeżenia lub uwagi związane z funkcjonowaniem firmy. Natomiast w obrębie 
przedsiębiorstw rodzinnych, które deklarowały, że nie posiadają systemu premiowania, 
na zgłaszanie inicjatyw pracowniczych wskazało 66,8% (rysunek 1). Stosownie do pier-
wotnych oczekiwań przeprowadzone na tej płaszczyźnie obliczenia wykazały, że system 
premiowania jest czynnikiem, który determinuje kreatywność pracowników w przedsię-
biorstwach rodzinnych (X2=5,373; P = 0,0204).

Rysunek 1. Inicjatywy pracownicze w badanych przedsiębiorstwach rodzinnych – syste-
matyzacja ze względu na funkcjonowanie w firmie stosownego systemu premiowania 

 
 

Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedzi udzielone przez respondentów pozwoliły również stwierdzić, że więk-
szość badanych przedsiębiorstw rodzinnych wspiera rozwój swoich pracowników 
(70,9%). Finansuje ich uczestnictwo w  szkoleniach/kursach zewnętrznych lub organi-
zuje dla nich szkolenia wewnętrzne. Spośród tych przedsiębiorstw aż 78% wskazało, 
że ich pracownicy wykazują się kreatywnością. Natomiast w  obrębie przedsiębiorstw 
niewspierających rozwoju pracowników inicjatywy pracownicze miały miejsce w 58,2% 
podmiotów (rysunek 2). Analiza wpływu wsparcia rozwoju pracowników na kreatyw-
ność pracowniczą dowiodła, że w  przedsiębiorstwach wspierających rozwój pracow-
ników pracownicy są istotnie częściej kreatywni niż w pozostałych przedsiębiorstwach 
(X2=14,030; p=0,0002).

Kreatywność pracowników w świetle motywatorów stosowanych w przedsiębiorstwach rodzinnych 

na polskim rynku



426

Rysunek 2. Inicjatywy pracownicze w badanych przedsiębiorstwach rodzinnych – sys-
tematyzacja ze względu na wsparcie przez firmę rozwoju pracowników 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne.

W dalszej części analizy zbadano zależności występujące pomiędzy kreatywnością 
pracowników a  przeprowadzaniem w  firmie okresowej oceny pracowników. Ze wska-
zań respondentów wynikało, że oceny te są stosowane przez 47,5% badanych przedsię-
biorstw. W obrębie tej grupy respondentów 76,8% stanowiły firmy, w których pracowni-
cy zgłaszają swoje propozycje, spostrzeżenia lub uwagi związane z jej funkcjonowaniem. 
Natomiast w  przedsiębiorstwach rodzinnych, w  których nie wykonuje się okresowej 
oceny pracowniczej, 68,8% deklarowało, że ich pracownicy wykazują się kreatywnością 
(rysunek 3). W odróżnieniu od wcześniej rozpatrywanych zmiennych przeprowadzanie 
okresowej oceny pracowniczej okazało się nie mieć wpływu na kreatywność pracowni-
czą (X2=2,431; p=0,1189).
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Rysunek 3. Inicjatywy pracownicze w badanych przedsiębiorstwach rodzinnych – sys-
tematyzacja ze względu na prowadzenie w firmie okresowej oceny pracowniczej

Źródło: opracowanie własne.

Na koniec analizie poddano zależności występujące pomiędzy kreatywnością pra-
cowników a organizowaniem w firmie spotkań mających na celu integrację zatrudnione-
go personelu. Ze wskazań respondentów wynikało, że takie spotkania są organizowane 
przez 47,5% badanych przedsiębiorstw. Wśród respondentów należących do tej grupy 
81,3% stanowiły firmy, w których pracownicy zgłaszają swoje propozycje, spostrzeżenia 
lub uwagi związane z jej funkcjonowaniem. Tymczasem w przedsiębiorstwach rodzin-
nych, w  których nie organizuje się spotkań integracyjnych, 62,9% deklarowało, że ich 
pracownicy wykazują się kreatywnością (rysunek 4). Podobnie jak w przypadku dwóch 
pierwszych analizowanych zmiennych – systemu premiowania oraz wsparcia rozwoju 
pracowników – spotkania integracyjne okazały się mieć wpływ na kreatywność pracow-
niczą (X2=14,118; p=0,0002).
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Rysunek 4. Inicjatywy pracownicze w badanych przedsiębiorstwach rodzinnych – 
systematyzacja ze względu na organizację przez firmę spotkań pracowniczych

Źródło: opracowanie własne.

W  celu jak najlepszego odzwierciedlenia rzeczywistego wpływu rozpatrywanych 
czynników na zgłaszanie przez pracowników swoich propozycji, spostrzeżeń lub uwag 
związanych z funkcjonowaniem firmy, w której są zatrudnieni, otrzymane dane podda-
no następnie dalszej analizie w modelu stochastycznym z zastosowaniem regresji logi-
stycznej. Dane dotyczące dopasowania tego modelu zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Dane dotyczące dopasowania modelu stochastycznego z  zastosowaniem 
regresji logistycznej zawierającego badane zmienne niezależne determinujące kre-
atywność pracowników w przedsiębiorstwach rodzinnych

Null model -2 Log Likelihood  415,743 

Full model -2 Log Likelihood  392,495 

Chi-square  23,248 

DF  2 

Poziom istotności P < 0,0001 

Źródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzone obliczenia doprowadziły do stwierdzenia, że spośród rozpatrywa-
nych czynników zmiennymi niezależnymi determinującymi kreatywność pracowników 
przedsiębiorstw rodzinnych są wsparcie rozwoju pracowników oraz organizacja firmo-
wych spotkań integracyjnych (tabela 2). Dla modelu stochastycznego z zastosowaniem 
regresji logistycznej zawierającego badane zmienne niezależne determinujące kreatyw-
ność pracowników w przedsiębiorstwach rodzinnych X2=23,357, a p=0,00003.

Tabela 2. Model stochastyczny z zastosowaniem regresji logistycznej zawierający ba-
dane zmienne niezależne determinujące kreatywność pracowników w przedsiębior-
stwach rodzinnych

Zmienna Błąd standardowy P

Firma wspiera rozwój pracowników 0,26288  0,0041 

Firma organizuje spotkania integracyjne 0,25676  0,0031 

Źródło: opracowanie własne.

Szanse na to, że pracownicy zgłaszają swoje propozycje, spostrzeżenia lub uwagi 
związane z  funkcjonowaniem firmy rosną nieco ponaddwukrotnie, gdy przedsiębior-
stwo wspiera rozwój swoich pracowników oraz gdy organizuje dla nich spotkania inte-
gracyjne (tabela 3). Trafność predykcji na podstawie tego modelu została oszacowana 
na 72,6%.

Tabela 3. Iloraz szans dla modelu stochastycznego z  zastosowaniem regresji logi-
stycznej zawierającego badane zmienne niezależne determinujące kreatywność pra-
cowników w przedsiębiorstwach rodzinnych

Zmienna Iloraz szans (OR) 95% Przedział ufności (CI)

Firma wspiera rozwój pracowników 2,088745 1,233247-3,537699

Firma organizuje spotkania integracyjne 2,105497 1,262389-3,511689

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski z podjętych badań

Z  przeprowadzonych badań wynika, że w  znamienitej większości przedsiębiorstw ro-
dzinnych pracownicy wykazują własną inicjatywę, przedstawiając swoje pomysły i uwagi 
dotyczące funkcjonowania firmy. Podkreślić jednakże należy, że spośród badanych mo-
tywatorów, tj. (a) funkcjonowania (bądź niefunkcjonowania) w firmie systemu premio-
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wania, (b) organizacji firmowych spotkań integracyjnych; (c) wsparcia rozwoju pracowni-
ków; (d) przeprowadzania okresowej oceny pracowniczej, istotny wpływ na kreatywność 
pracowników w  przedsiębiorstwach rodzinnych mają trzy czynniki: funkcjonowanie 
w firmie systemu premiowania, wsparcie rozwoju pracowników oraz organizacja firmo-
wych spotkań integracyjnych. Takie wyniki badania prowadzą zatem do pozytywnej we-
ryfikacji trzech z czterech przyjętych hipotez (H1, H2, H3), w których zakładano, że na 
kreatywność pracowników w  przedsiębiorstwach rodzinnych pozytywny wpływ mają 
wymienione zmienne. Biorąc pod uwagę brak występowania istotności statystycznych 
pomiędzy kreatywnością pracowników a prowadzeniem okresowej oceny pracowniczej, 
należy odrzucić hipotezę H4, w której przyjęto, że taki związek ma miejsce.

Pozytywne oddziaływanie systemu premiowania na kreatywność pracowników 
można uznać za w pełni uzasadnione, mając na względzie, że premia jest składnikiem 
wynagrodzenia zależnym od wyników uzyskanych przez daną jednostkę. Jeżeli warunki 
i wysokość przyznawania premii określa specjalny regulamin, w którym uwzględniono 
nagradzanie za pomysły i spostrzeżenia na temat funkcjonowania firmy, można się spo-
dziewać, że premia będzie zachęcać pracowników do kreatywności. O konieczności sto-
sowania tego motywatora w pobudzaniu inicjatyw pracowniczych świadczą nie tylko 
wyniki bieżącego badania, lecz również dane pochodzące od korporacji stosujących go 
w praktyce. Przykładowo w firmie IBM 223 tys. pracowników zgłosiło w pierwszym roku 
po wprowadzeniu systemu nagród 153 tys. pomysłów. Pomysłodawca otrzymywał tam 
25% zysków (jednak nie więcej niż 150 tys. dolarów), jakie firma zanotowała w drugim 
roku od wprowadzenia innowacji. Osobno honorowano tam także zgłoszone patenty 
i wynalazki oraz różne usprawnienia administracyjne. Inny przykład sukcesu w zastoso-
waniu premiowania do pobudzania kreatywności mogą stanowić amerykańskie zakłady 
Hondy, w których pracuje 10 tys. osób. W 2013 roku zgłoszono tam ponad 10 tys. pomy-
słów o wartości 5 mln dolarów. Za duże projekty pracownicy otrzymywali w nagrodę 
samochody Honda, a za mniejsze – punkty, które przeliczono potem na pieniądze lub 
dodatkowe tygodnie urlopu [Bieniok 2014, s. 24].

Niemniej jednak na inicjatywy pracowników w przedsiębiorstwach rodzinnych od-
działują nie tylko motywatory materialne. Jak wynika z bieżącego badania, istotną rolę 
spełnia również organizacja firmowych spotkań integracyjnych. Tego typu spotkania 
umożliwiają koncentrację pracowników wokół celów firmy, a  także lepsze poznanie 
się zatrudnionych osób i wzajemne zrozumienie. Zacieśniają się wtedy relacje między 
podwładnymi i przełożonymi, a dzięki temu często znikają bariery w  ich wzajemnych 
kontaktach [Kopertyńska 2008, s. 218]. Spotkania integracyjne mogą tym samym pro-
wadzić do powstawania przyjaznej atmosfery sprzyjającej kreatywności. O wadze tego 
motywatora może świadczyć fakt, iż w  niektórych amerykańskich firmach co miesiąc 
losowo wybierany jest tuzin pracowników, którzy uczestniczą w prowadzonym w luźnej 
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atmosferze spotkaniu piwnym lub kawowym z  prezesem, podczas którego omawiają 
bieżące sprawy firmy oraz proponują róże usprawnienia. Podobne spotkania odbywają 
się tam także regularnie ze wszystkimi menedżerami. Poza sesją wymiany wiadomości 
organizuje się również specjalną „sesję narzekań” i słucha się różnych sugestii we wska-
zanym obszarze [Bieniok 2014, s. 26].

Kolejną zmienną, która w  bieżącym badaniu miała istotny wpływ na kreatywność 
zatrudnionego personelu, było wsparcie rozwoju pracowników. Wsparcie to stanowi je-
den z czynników, dzięki któremu pracownik jest usatysfakcjonowany z pracy, czuje się 
wyróżniony i doceniony, gdyż wie, że firma wiąże z nim swój dalszy rozwój [Kopertyńska 
2008, ss. 220–221]. O znaczeniu wsparcia rozwoju pracowników w pobudzaniu ich kre-
atywności obok wyników bieżącego badania świadczą również szacunki, które zostały 
wykonane przez specjalizującą się w zaawansowanych technologiach firmę Motorola. 
W ich świetle każdy dolar wydany na szkolenia pracowników zwraca się aż trzydziesto-
krotnie [Bieniok 2014, s. 26].

Można zatem uznać, że otrzymane wyniki wzmacniają wyniki dotychczasowych 
badań świadczących o tym, że kreatywność pracownicza istotnie zależy od: funkcjono-
wania w firmie systemu premiowania, wsparcia przez firmę rozwoju pracowników oraz 
organizacji firmowych spotkań integracyjnych. Badania prowadzone w Polsce nie do-
starczyły dotychczas takich informacji w  odniesieniu do przedsiębiorstw rodzinnych. 
Jak dotąd jedynie nieliczne z  tych badań dotyczyły bowiem kreatywności w  obrębie 
omawianych podmiotów. Rezultaty jednego z nich doprowadziły wyłącznie do rozpo-
znania takich uwarunkowań kreatywności pracowników, jak: stworzenie systemowych 
rozwiązań ukierunkowanych na generowanie nowych pomysłów, umieszczenie w syste-
mie motywacyjnym kryterium uwzględniającego gratyfikację oraz postawa właściciela/
lidera, nastawiona na ciągłe poszukiwanie sposobów na podnoszenie efektywności pro-
cesów [Baskiewicz 2015, s. 59]. Wśród wymienionych zmiennych nie rozpoznano jednak-
że takich, w przypadku których występują zależności statystyczne na tej płaszczyźnie. 
Wnioski, które płyną z bieżącego badania, rozszerzają zatem wiedzę na temat skutecz-
ności rozpatrywanych motywatorów w  przedsiębiorstwach rodzinnych funkcjonują-
cych na polskim rynku. W szczególności znaczenie przeprowadzonego badania ujawnia 
się w tej części analizy, która dowodzi, że szanse na to, że pracownicy przedsiębiorstw 
rodzinnych będą zgłaszali swoje pomysły i inicjatywy związane z funkcjonowaniem fir-
my, rosną ponaddwukrotnie, gdy przedsiębiorstwo wspiera rozwój swoich pracowni-
ków, a także gdy organizuje pracownicze spotkania integracyjne. Warto również pod-
kreślić, że w świetle otrzymanych wyników oba te czynniki są zmiennymi niezależnymi 
determinującymi kreatywność pracowniczą w  firmach rodzinnych. Niezależnie zatem 
od tego, czy w firmie występuje system premiowania, a także czy przeprowadza się tam 
ocenę pracowniczą, na kreatywność pracowników wpływ mają wsparcie rozwoju pra-
cowników oraz organizacja firmowych spotkań integracyjnych.

Kreatywność pracowników w świetle motywatorów stosowanych w przedsiębiorstwach rodzinnych 
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Podsumowanie

W przedsiębiorstwach rodzinnych życie rodziny skoncentrowane jest najczęściej na pro-
wadzeniu biznesu, wokół którego budowane są kultura organizacyjna, system wartości, 
cele i  sposoby ich realizacji [Sułkowski i Marjański 2009, s. 32]. Jedną z cech charakte-
rystycznych przedsiębiorstw rodzinnych jest szczególna odpowiedzialność społeczna 
wobec swoich pracowników. Podmioty te dają zatrudnionym osobom poczucie bez-
pieczeństwa i  stabilności [Bassanini i  in. 2013, s. 4; Block 2010, s. 109], które sprzyjają 
kreatywności personelu w przedsiębiorstwach rodzinnych. Jednak nie tylko bezpieczeń-
stwo i stabilność pracy skłaniają pracowników przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce do 
wykazywania się kreatywnością. Przeprowadzone badanie dowodzi, że spośród podda-
nych analizie czterech rodzajów motywatorów stosowanych w obrębie tych podmiotów 
jedynie okresowa ocena pracownicza okazała się nie mieć pozytywnego wpływu na po-
budzanie inicjatyw pracowniczych.

Bieżące badanie dostarcza argumentów na poparcie twierdzenia, że pracownicy 
polskich przedsiębiorstw rodzinnych wykazują się dużą kreatywnością. Wynika z niego 
także, że gros przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących na polskim rynku w różnych 
kombinacjach stosuje motywatory pobudzające kreatywność pracowniczą. W  świetle 
przytoczonych wyników można zatem wnioskować, że podmioty te są w wysokim stop-
niu świadome znaczenia kapitału ludzkiego w obecnych warunkach rynkowych.
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Antecedentes

Los países se desarrollarán a partir del crecimiento económico que aportan las empresas, 
sin embargo como todo en el mundo, este crecimiento tiene repercusiones importantes, 
como es el calentamiento global, la contaminación de los mares y ríos, la pérdida de la 
biodiversidad, entre otros, ante ello, organismos internacionales señalan la importancia 
de poner atención a tales situaciones, de lo contrario, el costo para las futuras generacio-
nes será a un precio muy alto. Lo anterior implica acciones de cambio en aspectos am-
bientales, económicos, sociales y culturales, lo que conlleva a considerar que las empre-
sas deberán desempeñarse como empresas socialmente responsables con su mercado, 
pero además, con todo el entorno en el que éstas se desarrollan como son: cuestiones 
ecológicas, sociales y culturales. Esto da pie a lo que se denomina desarrollo sustentable. 
Pensar en desarrollo sustentable, es considerar los recursos naturales, su extracción y el 
impacto de éstos en el medio ambiente. 

Es a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas para el medio ambiente en el año 
de 1972, que México consideró dentro de su estructura una política ambiental, en aspec-
tos como: la contaminación del aire, salud ambiental, entre otros, sin embargo esto no 
ha sido fácil. El sector industrial ha hecho sus esfuerzos por establecer en sus activida-
des políticas ambientales. Lo anterior ha dado pie al surgimiento de asociaciones civiles, 
cuyos esfuerzos han sido dirigidos a mejorar el medio ambiente. 

Robles y Encinas [2014], señalan que México podrá llegar a ser sustentable cuando 
logre lo siguiente: manejo de sus recursos naturales, manejo sustentable de la sociedad 
y manejo sustentable de la economía. La Responsabilidad Social Empresarial, busca que 
los empresarios ofrezcan sus productos y/o servicios generados a partir de valor hacia 
la comunidad con cuidado de su medio ambiente. Compromiso que solo podrá llevarse 
a cabo de forma efectiva, al incluir a todos los stakeholders de la organización, de tal for-
ma, que todos coincidan en el compromiso ambiental. Las empresas hoy en día deben 
ser capaces de ofrecer productos y/o servicios altamente competitivos, de manera que 
su organización pueda responder a  las nuevas exigencias de mercados cada vez más 
complejos. Situación que incluye a las empresas familiares, cuyo papel en el desarrollo 
económico es importante, éstas deberán de ser capaces de reestructurarse y poder ha-
cer frente a estos nuevos retos.

Planteamiento del problema

El mundo de los negocios es cada vez más difícil, las exigencias del entorno en el que se 
desempeñan deben ser atendidas en términos no solo de ofrecer productos y/o servicios 
que satisfagan a un cliente exigente, sino además deberán de cumplir estándares am-
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bientales y sociales, ante esto los líderes empresariales deberán de ser capaces de imple-
mentar planes estratégicos, que permitan a estas entidades desarrollarse y mantenerse 
en estos nuevos entornos globales.

Por lo que los líderes empresariales de hoy deberán desempeñarse bajo un mode-
lo sustentable, donde los empresarios deberán trabajar los siguientes aspectos: tener 
un enfoque participativo, valores de nueva conciencia empresarial, visión a largo plazo, 
participación o asociatividad, valores culturales, descentralización, interconexión, con-
sideración de la estructura y procesos, tener una filosofía de ganar-ganar, cooperación 
dentro de la organización, filosofía de flexibilidad, prevención en problemas ecológicos 
y calidad de vida. Lo anterior implica la reconversión de las empresas tradicionales a em-
presas responsables socialmente, tarea que solo la podrán llevar a cabo en su totalidad, 
al considerar a sus stakeholders, como es el rubro de clientes. Estas nuevas entidades 
deberán tener una estrecha relación con sus clientes, pues son éstos quienes sostienen 
a la organización desde el punto de vista de mercado. La competitividad de las organi-
zaciones tiene que ver con la capacidad que cada entidad tiene para identificar a sus sta-
keholders, es decir conocer sus requerimientos, necesidades, para así la empresa pueda 
establecer programas que permitan, satisfacer las necesidades de estos grupos. De lo 
anterior surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las acciones susten-
tables que realizan empresas del giro comercio, servicio e industrial de Cd. Obregón, 
Sonora, México, respecto a su grupo de interés (clientes)? 

Objetivo de investigación

Identificar las acciones de responsabilidad social que realizan empresas del giro de co-
mercio, servicio e industrial, con su grupo de interés en el rubro de clientes.

Marco teórico

A partir de la globalización, las empresas tienen que desempeñarse bajo los conceptos 
de: sustentabilidad y responsabilidad social empresarial, lo que conlleva a incluir en sus 
procesos aspectos de preocupación social y medioambiental, lo que implica la realiza-
ción de cambios socioculturales. Rauflet [2014], señala que el desarrollo sostenible es 
una forma de reflexionar sobre retos que enfrentan las organizaciones, cada vez más 
fuertes, como son ambientales, sociales y económicos. López, López y Anacona [2005], 
mencionan que el concepto de desarrollo sostenible ha ido teniendo ajustes, a medida 
que se ha entendido que el ser humano es parte de un sistema y no dueño del mismo.

Empresas familiares y la relación con los grupos de interés
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Goñi y Goin [2006], señalan que el desarrollo sustentable debe de pensar en las ge-
neraciones futuras, esto es: a) se deben establecer a futuro conceptos flexible y no ob-
soletos; b) obligación de anticiparse a los cambios a partir de los datos del presente y c) 
Establecer pactos generacionales que permitan la continuidad de políticas a largo plazo. 

La sustentabilidad se empieza a  desarrollar a  partir de los peligros que implica la 
explotación de los recursos naturales. Montoya y  Barba [2012], mencionan que la su-
stentabilidad incluye la incorporación de condiciones ecológicas (desechos, contami-
nantes, renovabilidad de la de la naturaleza). Vera [2014], menciona que la investigación 
del concepto de sustentabilidad no corresponde solo a una disciplina, su estudio incluye 
las aportaciones de otras áreas que van desde la ecología, ingeniería, economía y admi-
nistración, entre otras. De lo anterior surgen las dimensiones de la sustentabilidad: eco-
nómica, social y ambiental. Naredo [1997], citado por García y Mercado [2014], indican 
que el desarrollo sustentable, es a partir del estudio de la sustentabilidad consideran-
do dos elementos fundamentales: a) La solidaridad con las necesidades de las futuras 
generaciones desde el punto de vista ético y social y b) La necesidad de conservar la 
disponibilidad de los recursos naturales respecto a la recuperación del ecosistema. La 
forma o acciones para atender la sustentabilidad se pueden hacer tangibles a través del 
concepto de Responsabilidad Social. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) contempla diferentes enfoques: el en-
foque clásico: establece que la razón de ser de la empresa es la generación de utilidades 
para los propietarios; desde el enfoque estratégico: la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE), señala que los compromisos de la empresa no se limitan únicamente a sus 
accionistas, sino incluyen a sus grupos de interés; el enfoque social :señala que la Re-
sponsabilidad Social Empresarial (RSE) es un acuerdo justo, entre las instituciones y  la 
sociedad; enfoque virtuoso: la empresa es una organización socioeconómica, que tiene 
responsabilidad moral con la sociedad; enfoque triple línea: establece que la RSE busca 
un triple beneficio: rentabilidad económica, mejora del bienestar social y preservación 
del medio ambiente [Ibarra 2014]. Freeman [2010], establece en su teoría de stakehol-
ders, que se deberán considerar en la cadena de la organización, todos aquellos que 
están comprometidos con la entidad respecto a la creación de valor y su distribución en 
relación con todos aquellas personas o grupos, que puedan afectar, o ser afectados por 
el resultado de la misma entidad. 

Bourne [2013], define a los stakeholders como: “individuos o grupos que pueden ser 
impactados, o pueden influir en el éxito o el fracaso de las actividades o proyectos de 
una organización”. Esta misma autora establece el circulo de los stakeholders, el cual 
está integrado por cinco etapas: 1) Identificación de todos los Stakeholders de la organi-
zación; 2) priorización para determinar los niveles de importancia de éstos con la organi-
zación; 3) visualización gráfica que permite entender de manera integral la comunidad 
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de éstos; 4) generación de compromiso a través de un proceso de comunicación efec-
tivo y 5) Seguimiento del resultado de los compromisos logrados por la comunidad. La 
empresa familiar tiene gran importancia en el desarrollo económico, generando niveles 
de riqueza. Sharma et. al [1997], citados por Basco [2006], consideran a la empresa fa-
miliar “como aquella dirigida de forma sostenible y potencialmente, con simultaneidad 
de generaciones implicadas para dar forma y perseguir la visión formal o implícita de la 
empresa, mantenida por los miembros de la familia o un pequeño número de familias”.

Las empresas familiares son organizaciones cuyas características enfrentan grandes 
retos internos, como son no contar con estructuras administrativas formales, el concien-
tizar a sus dirigentes para que establezcan estrategias que no permitan conflictos, entre 
otros. Colli [2003], citado por Basco [2006], menciona que las empresas familiares han 
tenido una participación importante antes y durante la primera revolución industrial. El 
grupo Europeo de empresas familiares (2008), define como empresa familiar aquella que 
posee al menos una de los siguientes elementos: a) la propiedad pertenece a la persona 
o personas de la familia que fundó el negocio; b) al menos un integrante de la familia 
o pariente participa en la gestión de la empresa; c) sus familiares o sus descendientes 
tienen al menos el 25% de derecho sobre el capital social.

Método

Sujetos
Esta investigación se llevó a cabo en 51 empresas de Cd. Obregón, Sonora, México, del 
giro de comercio, servicio e industrial, registradas fiscalmente como personas físicas. El 
estudio se refiere a identificar las acciones de responsabilidad social que desde la per-
cepción de los líderes empresariales, realizan sus empresas, respecto a  sus grupos de 
interés específicamente en el rubro de clientes. Para esta investigación se tomó una mu-
estra probabilística por conveniencia, trabajando con aquellas empresas que aceptaron 
participar en la investigación.

Instrumentos
El diagnóstico que se realizó a las empresas se llevó a cabo a través de la aplicación de 
un cuestionario estructurado, mediante la entrevista dirigida a los líderes empresariales, 
o responsables de la empresa. El instrumento fue adaptado de Herrera, Larrán, Lechuga 
y Martínez [2016]. El instrumento se conformó por cuatro apartados: el apartado I, está 
conformado por los datos del entrevistado el cual contiene siete ítems, el apartado II, 
está conformado por los datos generales de la empresa el cual contiene cinco ítems, el 
apartado III, está compuesto por dos ítems relacionados al conocimiento y participación 
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en seminarios, curso o conferencia de responsabilidad social empresarial y el apartado 
IV, se encuentra la categoría de clientes, la cual a su vez está integrada por nueve ítems. 
El instrumento se conformó por 23 reactivos. La escala de evaluación, es una escala de 
Likert, es del 5 al 1, donde 5 (siempre), 4 (casi siempre), 3 ( a veces), 2 (casi nunca) y 1(nun-
ca), se utilizó el 0, para identificar aquellos que no respondieron.

Procedimiento
1. Investigación respecto a  los temas de empresas familiares, responsabilidad so-
cial, grupos de interés y el instrumento a aplicar en la investigación.
2. Análisis, selección y adaptación del instrumento a aplicar.
3. Identificación de la población total, para ello se consideraron a  las empresas 
con las que se está trabajando en el bloque de gestión estratégica de los negocios 
de ITSON.
4. Se realizó la carta invitación para los empresarios anteriormente señalados
5. Selección de la muestra, la cual se conformó por 51 empresas del giro de comer-
cio, servicio e industrial que aceptaron participar en la aplicación del diagnóstico y la 
difusión de resultados.
6. Aplicación del instrumento a la muestra seleccionada
7. Análisis y presentación de resultados

Resultados

El instrumento se aplicó a 51 empresas de Cd. Obregón, Sonora, México, del giro co-
mercial, industrial y de servicios registradas fiscalmente como personas físicas de es-
tructura familiar, para lo cual se mostrarán los resultados en los cuatro niveles del in-
strumento.

I Datos del entrevistado
En este nivel se establecieron seis preguntas: Relación del entrevistado con la empre-

sa: sexo, edad, antigüedad en la empresa, estado civil, antigüedad en la empresa y nivel 
de estudios, según se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Datos del entrevistado
Características Número %

I Datos del entrevistado
1. Relación con la empresa

Dueño 
Directivo 
Gerente
No contestó

2. Sexo
Femenino 
Masculino

3. Edad
18 a 25
26 a 40
41 a 60
60 en adelante
No contestó 

4. Antigüedad en la empresa
0 a 6 meses 
7 meses a 1 año 
2 a 5 años 
6 a 10 años 
11 años en adelante
No contestó

5. Estado civil 
Soltero
Casado
Divorciado
Unión libre
 No contestó

6. Nivel de estudios 
Primaria
Secundaria
Técnico
Profesional  
No contestó

                       42
2
5
2

23
28

6
19
23
2
1

4
12
14
7

12
2

15
33
1
2
0

1
11
11
26
2

                                82.4
3.9
9.8
3.9

45.1
54.9

11.8
37.3
45.1
3.9
2.0

7.8
23.5
27.5
13.7
23.5
3.9

29.4
64.7
2.0
3.9
0

2.0
21.6
21.6
51
3.9

Fuente: elaboración propia.

La tabla 1, hace referencia a las características de los datos de los entrevistados, re-
specto a la relación con la empresa: el resultado fue que de las 51 personas encuestas, 42 
son dueños de la empresa siendo el 82.4%, dos son directivos siendo el 3.9%, cinco son 
gerentes siendo el 9.8% y dos no respondieron a la pregunta siendo 3.9%. En relación al 
sexo, 23 personas respondieron que son del sexo femenino siendo el 45.1% y las 28 per-
sonas restantes respondieron que son de sexo masculino siendo así el 54.9%. Respecto 
a su edad seis personas están en el rango de 18 a 25 años siendo el 11.8%, 19 personas 
están en el rango de 26 a 40 años siendo el 37.3%, 23 personas están en el rango de 41 
a 60 años siendo el 45.1% y dos personas están en el rango de 60 en adelante siendo el 
3.9%, una no respondió a la pregunta correspondiendo al 2%. En relación a su antigüe-
dad en la empresa?, se obtuvieron los siguientes resultados, cuatro personas están en 
el rango de 0 a 6 meses de antigüedad en la empresa siendo un porcentaje de 7.8%, 12 
personas están en el rango de 7 meses a 1 año de antigüedad en la empresa siendo el 
23.9%, 14 respondieron que tienen de 2 a 5 años de antigüedad, siendo el 27.5%, siete 
respondieron que tienen de 6 a 10 años siendo el 13.7%, 12 personas respondieron que 
tienen de 11 años en delante de antigüedad en la empresa siendo el 23.5% y dos per-
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sonas no contestaron la pregunta siendo 3.9%. Estado civil, 15 personas respondieron 
que son solteros siendo el 29.4% de los encuestados, 33 personas contestaron que son 
casados siendo el 64.7%, una persona respondió que es divorciado siendo el 2%, dos 
encuestados restantes respondieron que están en unión libre siendo el 3.9%. Nivel de 
estudios, una persona respondió que su nivel de estudios es hasta primaria siendo el 2% 
de los encuestados, 11 personas respondieron que su nivel de estudios es secundaria 
siendo el 21.6%, 11 respondieron que su nivel es técnico siendo el 21.6%, 26 personas 
respondieron que su nivel de estudios es profesional siendo el 51% y dos personas no 
respondieron a la pregunta siendo el 3.9%.

Tabla 2. Datos generales de la empresa
Características Número %

II Datos generales de la empresa 
Estructura general de la empresa

Familiar 
Número de empleados

De 0 a 10
De 11 a 50 
No contestó

Sector
Comercio
Servicios
Industrial

Sector comercial 
Abarrotes
Ferreterías
Venta de ropa
Otros

Sector servicios
Despachos
Restaurantes
Otros

Sector industrial
Alimentos
Repostería
Otros

Año constitución legal de la 
empresa 

De 1977–1982
De 1983–1988
De 1989–1994
De 1995–2000
De 2001–2006 
De 2007–2012
De 2013–2017
No contestó

Fiscalmente se encuentra 
registrada

Si
No
No contesto 

Tipo de registro fiscal
Persona física
Persona moral 
No contestó 

51

46
4
1

21
21
9

9
1
2
9

4
7

10

5
2
2

1
1
3
7

10
17
11
1

47
4
0

49
0
2

100

90.2
7.8
2.0

41.2
41.2
17.6

17.6
2.0
3.9

17.6

7.8
13.7
19.6

9.8
3.9
3.9

2
2

5.9
13.7
19.6
33.3
21.6

1

92.2
7.8
0

96.1
0

3.9

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Hace referencia a los datos generales de la empresa. Número de empleados, 
46 respondieron que sus empleados están en el rango de 0 a 10 siendo el 90.2%, cuatro 
respondieron que están en el rango de 11 a 50 empleados siendo el 7.8% y una restan-
te no contestó, siendo el 2%. 21 empresas pertenecen al sector comercial, las cuales 
se dividen en, 9 de abarrotes, siendo 17.6%, una ferretería fue uno siendo el 2%, venta 
de ropa, es de dos siendo un 3.9% y en otros fue de nueve y un porcentaje del 17.6%.
Sector servicios corresponden a 21 empresas, siendo el 58.8% del total de las empresas 
encuestadas, correspondiendo cuatro a despachos, siendo el 7.8%, siete a restaurantes 
siendo 13.7% y 10 corresponden a otros siendo el 19.6%. Sector industrial se conforma 
por nueve empresas siendo el 17.6% cinco son del sector de alimentos siendo 9.8%, dos 
a repostería siendo el 3.9% y dos empresas corresponden a otros siendo 3.9%. Del año 
de constitución una empresa se encuentra en el rango de 1997 a 1982 siendo 2%, una 
está en el rango de 1983 a 1988 siendo el 2%, tres están en el rango de 1989 a 1994 sien-
do el 5.9%, siete están en el rango de 1995 a 2000 siendo el 13.7%, diez están en el rango 
de 2001 a 2006 siendo el 19.6%, 17 están en el rango de 2007 a 2012 siendo el 33.3%, 11 
están en el rango 2013 a 2017 siendo el 21.6% y la frecuencia de las empresas que no con-
testaron la pregunta fue de una siendo el 2. 49 empresas están registradas fiscalmente 
como persona física, siendo el 96.1%, y dos personas no respondieron siendo el 3.9%.

Tabla 3. Grado de conocimiento del tema de RSE
Características Número %

III. Grado de conocimiento sobre RSE
 Muy alto
 Alto
 Medio
 Bajo
 Nulo

¿Ha participado en algún seminario, 
curso de responsabilidad social 
empresarial?

 Sí 
 No

                           4
13
20
9
5

                         11
40

                               7.8
25.5
39.2
17.6
9.8

                          78.4%
26.1%

Fuente: elaboración propia.

La tabla 3, hace referencia a los grados de conocimiento sobre el tema de la Respon-
sabilidad Social Empresarial. Cuatro empresarios señalan que tienen un conocimiento 
muy alto siendo el 7.8%, 13 tienen un conocimiento alto siendo el 25.5%, 20 tienen co-
nocimiento medio siendo el 39.2%, nueve tienen conocimiento bajo siendo 17.6%, cinco 
tienen conocimiento nulo siendo 9.8%. 40 empresarios respondieron que no han parti-
cipado en cursos siendo el 78.4% y 11 respondieron que Sí, correspondiendo a un 21.6%.
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IV Acciones de Responsabilidad Social con el grupo de interés Clientes. Este apartado 
se divide en nueve ítems, según se muestra en las siguientes tablas.

Tabla 4. Respeta la privacidad de los datos de sus clientes

Frecuencia Porcentaje

Válidos

Nunca
casi nunca

0
1 2.0

a veces 1 2.0
Casi siempre 1 2.0
Siempre 48 94.1
No contestó
Total

0
51

                                0
100.0

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la privacidad de sus clientes, de las 51 encuestas aplicadas, una empresa 
respondió que casi nunca lo hace correspondiendo a un 2%, una empresa respondió 
que a veces lo hacen, correspondiendo a un 2% de los encuestados, una respondió, que 
casi siempre lo hace, correspondiendo al 2% y 48 respondieron que siempre respetan la 
privacidad de sus clientes, correspondiendo a un 94.1%.

Tabla 5. Da respuestas a las quejas de sus clientes

Frecuencia Porcentaje

Válidos

Nunca
casi nunca

0
2 3.9

a veces 2 3.9
Casi siempre 9 17.6
Siempre  38 74.5
No contestó
Total

0
51

0
100.0

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la pregunta ¿Da respuesta a las quejas de sus clientes?, de las 51 encu-
estas aplicadas dos personas respondieron que casi nunca da respuesta a sus clientes de 
las quejas, correspondiendo el 3.9%, dos personas respondieron que veces correspon-
diendo al 3.9%, nueve personas respondieron que casi siempre correspondiendo a un 
17.6% y 38 respondieron que siempre correspondiendo a 74.5%. 
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Tabla 6. Toma medidas para prevenir quejas de los clientes

Frecuencia Porcentaje

Válidos

Nunca
casi nunca

                                  0
2 3.9

a veces 3 5.9
Casi siempre 8 15.7
Siempre 38 74.5
No contestó 0 0
Total 51 100.0

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la pregunta de si la entidad ¿Toma medidas para prevenir quejas de los 
clientes?, de las 51 encuestas aplicadas dos personas respondieron que casi nunca to-
man medidas para prevenir quejas de los clientes correspondiendo al 3.9%, tres perso-
nas respondieron que veces correspondiendo al 5.9%, ocho personas respondieron que 
casi siempre correspondiendo a  un 15.7% y  38 respondieron que siempre correspon-
diendo a 74.5%.

Tabla 7. Cumple sus compromisos sobre calidad y justo precio

Frecuencia Porcentaje

Válidos

Nunca
casi nunca

0
1

0
2

a veces 2 3.9
Casi siempre 7 13.7
Siempre 41 80.4
No contestó 0 0
Total 51 100.0

Fuente: elaboración propia.

¿Cumple con sus compromisos sobre calidad y justo precio? una persona respondió 
que casi nunca lo hace siendo el 2%, dos que a veces correspondiendo al 3.9%, siete 
personas respondieron que casi siempre correspondiendo al 13.7%, 41 personas respon-
dieron que siempre correspondiendo al 80.4%.
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Tabla 8. Informa a sus clientes sobre el uso apropiado de sus productos y les advierte 
de posibles riesgos

Frecuencia Porcentaje

Válidos

Nunca 2 3.9
casi nunca 4 7.8
a veces 5 9.8
Casi siempre 7 13.7
Siempre 33 64.7
No contestó 0 0
Total 51 100.0

Fuente: elaboración propia.

¿Informa a sus clientes sobre el uso apropiado de sus productos y  les advierte de 
posibles riesgos? , dos personas respondieron que nunca informan a sus clientes sobre 
el uso apropiado de sus productos y nunca les advierte de posibles riesgos siendo al 
3.9%, cuatro personas respondieron que casi nunca lo hacen correspondiendo al 7.8%, 
cinco personas respondieron que a veces correspondiendo al 9.8%, siete personas re-
spondieron que casi siempre correspondiendo al 13.7%, 33 respondieron que siempre 
correspondiendo al 64.7%

Tabla 9. Posee certificaciones en materia de calidad de los productos

Frecuencia Porcentaje

Válidos

Nunca 7 13.7
casi nunca 3 5.9
a veces 11 21.6
Casi siempre 10 19.6
Siempre 19 37.6
No contesto 1 2.0
Total 51 100.0

Fuente: elaboración propia.

¿Posee certificaciones de calidad de los productos?, siete encuestados manifiestan 
que en la empresa nunca siendo el 13.7%, tres personas respondieron que casi nunca 
siendo el 5.9%, 11 personas respondieron que veces siendo el 21.6%, 10 personas que 
casi siempre siendo un 19.6% , 19 respondieron que siempre siendo el 37.3% y dos per-
sonas no respondieron a la pregunta siendo el 2%.
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Tabla 10. Incorpora los intereses de sus clientes en sus decisiones empresariales

Frecuencia Porcentaje

Válidos

Nunca 2 3.9
casi nunca 1 2.0
a veces 6 11.8
Casi siempre 9 17.6
Siempre 32 62.7
No contestó 1 2.0
Total 51  100.0

Fuente: elaboración propia.

Tres personas respondieron que nunca incorporan intereses de sus clientes en sus 
decisiones empresariales correspondiendo al 3.9%, una persona respondió que casi 
nunca lo hace siendo el 2%, seis personas respondieron que a  veces lo hacen, corre-
spondiendo al 11.8%, nueve personas respondieron que casi siempre correspondiendo 
al 17.6%, 32 personas respondieron que siempre correspondiendo al 62.7% y una perso-
na no respondió a la pregunta siendo el 2%.

Tabla 11. Realiza evaluaciones de la satisfacción del cliente
Frecuencia Porcentaje

Válidos

Nunca 6 11.8
casi nunca 9 17.6
a veces 10 19.6
Casi siempre 8 15.7
Siempre 18 35.3
No contestó 0 0
Total 51 100.0

Fuente: elaboración propia.

Seis personas respondieron que nunca realizan evaluaciones de satisfacción del 
cliente correspondiendo al 11.8%, nueve personas respondieron que casi nunca lo hacen 
siendo el 17.6%, 10 personas respondieron que a veces correspondiendo al 19.6%, ocho 
respondieron que casi siempre correspondiendo al 15.7% y 18 personas respondieron 
que siempre correspondiendo al 35.3%. 
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Tabla 12. Proporciona a sus clientes información sobre los factores medioambienta-
les que afectan a sus productos y servicios

Frecuencia Porcentaje

Válidos

Nunca 19 37.3
casi nunca 11 21.6
a veces 9 17.6
Casi siempre 6 11.8
Siempre 6 11.8
No contestó 0 0
Total 51 100.0

Fuente: elaboración propia.

¿Proporciona a  sus clientes información sobre los factores medioambientales que 
afectan a sus productos y servicios? 19 personas respondieron que nunca correspon-
diendo al 37.3%, 11 personas respondieron que casi nunca correspondiendo al 21.6%, 
nueve personas respondieron que a veces correspondiendo al 17.6%, seis personas re-
spondieron casi siempre correspondiendo al 11.8%, seis personas respondieron siempre 
correspondiendo al 11.8%.

Conclusiones

En base a los resultados obtenidos por los 51 líderes empresariales encuestados, respec-
to a las actividades que realizan con sus clientes, se puede apreciar que los empresarios 
están más conscientes de la importancia de atender a un cliente cada vez más exigente, 
lo que demuestra el compromiso del sector empresarial respecto a su mercado. Sin em-
bargo existen acciones en las cuales es importante que se establezcan estrategias que 
permitan atender de forma socialmente responsable, que las organizaciones han estado 
trabajando. La acción con menos frecuencia se refiere al de poseer certificaciones sobre 
sus productos, esto puede comprender desde la óptica de que las empresas encuestadas 
en su mayoría fueron del sector comercio y de servicios, manifestando los empresarios 
que por los productos y/o servicios que ofrecen no ven la necesidad de gestionar certi-
ficaciones. En cuanto a la acción de informar a los clientes sobre el uso apropiado de sus 
productos y su advertencia de posibles riesgos, señalan que los productos que ofrecen 
no son de riesgos para los clientes, ya que se trata de alimentos, ferretería, y ropa entre 
otros. Otra acción es la de realizar encuestas de satisfacción al cliente. Otra de las accio-
nes que deberán atender es el de proporcionar información a los clientes sobre aspectos 
medioambientales, los empresarios consideran que sus productos no tienen impacto 
ambiental y por ello no realizan esta actividad con sus clientes.
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Recomendaciones

Es claro que las empresas requieren establecer planes que permitan evaluar la satisfac-
ción del cliente, así como preparación en aspectos ambientales, donde desconocen que 
sus productos si tienen impacto ambiental, y  abordar todos aquellos aspectos en los 
que no cumple en un 100%. Es importante que la universidad participe con el sector 
empresarial a fin de establecer programas de capacitación que permitan a los empresa-
rios la preparación en temas como Responsabilidad social y stakeholders, ello permitirá 
a las empresas tener un mayor conocimiento y así iniciar con acciones formales en sus 
organizaciones.

Empresas familiares y la relación con los grupos de interés



452

Referencias bibliográficas

Barnard Ch. (1938), The Functions of the Executive, MA: Harvard University Press, Cambridge.

Basco Rodrigo J. (2006), La investigación en la empresa familiar: “un debate sobre la existencia de 

un campo independiente”, “Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa”, 12(1), 

pp. 33–54.

Bourne L. (2013),Gestión de los stakeholders, Universidad EAN, Colombia.

Freeman R. (2010), Stakeholder Theory. The State of the Art, Reino Unido, Cambrige University Press.

García Hernández P., Mercado Salgado P. (2014), Modelo de sustentabilidad organizacional. 

Una propuesta a partir de la cuádruple línea base [en:] J. Hernàndez, C. Armando, Sustentabilidad 

y gestión en las organizaciones, Editorial fontamara, México D.F, pp. 91–119.

Herrera Madueño J., Larrán Jorge M., Lechuga Sancho M., Martínez-Martínez D. (2016), 

Responsabilidad social en las pymes: análisis exploratorio de factores explicativos, “Revista de Con-

tabilidad”, 19(1), pp. 31–44.

Gilli J. (2006), Responsabilidad Social, “Revista Científica ‘Visión de Futuro’”, 5(1), recuperado el 20 

de febrero de 2018 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357935464004. 

Goñi R., Goin F. (2006), Marco conceptual para la definición del desarrollo sustentable, “Sa-

lud Colectiva”, 2(2), recuperado el 20 de febrero de 2018 http://www.redalyc.org/articulo.

oa?id=73120207, pp. 191–198.

Grupo Europeo de empresas Familiares (2008), ¿Qué es la empresa familiar? ADEFAM, recupera-

do 19 de febrero de 2018 http://www.adefam.com/empresa_familiar.aspx.

Ibarra Padilla A. (2014), Principios de la responsabilidad social empresarial en el ordenamiento 

jurídico colombiano, “Revista de Derecho”, (41), pp. 51–82.

López Ricalde C., López-Hernández E., Ancona Peniche I. (2005), Desarrollo sustentable 

o sostenible: una definición conceptual, “Horizonte Sanitario”, 4(2).

Montoya Flores M. y Barba Álvarez A. (2012), Organizaciones sustentables [en:] Sustentabilidad 

y responsabilidad social en las organizaciones, México D.F Editorial HESS, pp. 97–132.

Jesús Nereida Aceves López, Nora Edith González Navarro, Elvira López Parra



453

Rauflet E.(2014), Sustentabilidad y responsabilidad social en las organizaciones. Responsabili-

dad corporativa y desarrollo sostenible: historia y algunas líneas para el contexto mexicano, Edi-

torial HESS.

Robles Montaño M., Encinas Meléndez L. (2014), Dilema conceptual entre el desarrollo sustent-

able y la responsabilidad social [en:] Retos y oportunidades del desarrollo sustentable y la respons-

abilidad social, Hermosillo, Editorial Universidad de Sonora, Sonora, pp. 71–111.

Vera Martínez P. (2014), Redefiniendo el papel de la empresa en el desarrollo de la sociedad: el 

imperativo de la sustentabilidad [en:] J. Hernàndez, C. Armando, Sustentabilidad y gestión en las 

organizaciones, Editorial Fontamara, México D.F, pp. 15–35.

 

Empresas familiares y la relación con los grupos de interés





Elżbieta Robak | elarobak@wp.pl

Politechnika Częstochowska

Wydział Zarządzania

Postrzeganie firm rodzinnych i ich atrakcyjności jako 
pracodawców przez przedstawicieli najmłodszych 
pokoleń na rynku pracy

Perception of Family Businesses and Their Attractiveness as 
Employers by Representatives of the Youngest Generations on 
the Labour Market

Abstract: The presented study concerns entering the labour market of young people from 

generation Y and representatives of the youngest generation Z and challenges for employ-

ers, including owners of family businesses, related to this issue. The aim of the article is to 

present the perception of family businesses and their attractiveness as employers by the 

representatives of the youngest generations on the labour market. Therefore, describing 

the representatives of the Y generation and the Z generation, the attention was paid to the 

characteristics, values and expectations of the representatives of these generations. The 

issues discussed were described in reference to the subject literature. The main part of the 

article contains the results of surveys conducted among students. Based on the obtained 

research results, factors that can support family business owners in acquiring these employ-

ees and engaging them in their activities have been identified.

Key words: generation Y, generation Z, labour market, family business

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 7 | Część II | ss. 455–469



456

Wprowadzenie

Wchodzące na rynek pracy młode osoby z pokolenia Y i najmłodszego pokolenia Z sta-
nowią wyzwanie dla pracodawców, bowiem ich zatrudnienie oznacza zmiany, którym 
trzeba sprostać, aby wykorzystać tkwiący w  tych pracownikach potencjał. Dla wielu 
zarządzających, w tym właścicieli firm rodzinnych, wiąże się to z koniecznością nowego 
spojrzenia na dotychczasowe działania w obszarze zasobów ludzkich i poszukiwania 
efektywnych sposobów pozyskiwania oraz kształtowania współpracy z przedstawicie-
lami najmłodszych generacji. Zważywszy na systematyczny spadek bezrobocia [Bogu-
szewski 2017, ss. 1–13], a  także migracje młodych ludzi, którzy poza granicami kraju 
poszukują już nie tyle zatrudnienia, co wyższych zarobków i nowego doświadczenia 
zawodowego [Cybulska 2016, ss. 1–19] oraz spadek liczebności osób z roczników wkra-
czających na rynek pracy [Ziomek 2016, s. 59], rywalizacja pracodawców o  młodych 
pracowników będzie narastać. Jakie w  związku z  tym cechy i  oczekiwania młodych 
osób z pokolenia Y i pokolenia Z powinni uwzględniać właściciele firm rodzinnych, aby 
skutecznie konkurować z innymi przedsiębiorstwami w pozyskaniu tych pracowników 
i zaangażowaniu ich w swoją działalność? To pytanie stanowiące podstawę przyjętej 
problematyki badawczej.

Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania firm rodzinnych i  ich atrakcyj-
ności jako pracodawców przez przedstawicieli najmłodszych pokoleń na rynku pracy 
oraz identyfikacja czynników wspierających właścicieli firm rodzinnych w  budowa-
niu relacji z tymi pracownikami. Realizacji założonego celu podporządkowano układ 
przedstawionych zagadnień. W  pierwszej części ukazano charakterystykę wkracza-
jących na rynek pracy przedstawicieli pokolenia Y  i  pokolenia Z, uwzględniając ce-
chy, wartości i  oczekiwania wyróżniające reprezentantów tych generacji. Poruszane 
kwestie opisano, odwołując się do literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem badań z tego zakresu. Druga część zawiera wyniki przeprowadzonych badań 
ankietowych wśród studentów, którzy w większości już wkrótce będą musieli podjąć 
decyzje odnośnie swojego zatrudnienia. W podsumowaniu zestawiono oczekiwania 
charakteryzujące przedstawicieli najmłodszych pokoleń na rynku pracy z opiniami ba-
danych osób na temat firm rodzinnych, wskazując na czynniki, które mogą wspierać 
przedsiębiorców z  tych firm w  pozyskiwaniu młodych pracowników i  kształtowaniu 
efektywnych relacji z nimi.
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Charakterystyka reprezentantów pokolenia Y i pokolenia 
Z w odniesieniu do ich oczekiwań związanych z wejściem 
na rynek pracy

Na współczesnym rynku pracy funkcjonują pracownicy z różnych pokoleń, których na-
zwy, a zwłaszcza przedziały czasowe urodzin osób wchodzących w ich skład, są różnie 
określane [por. Kmiotek 2012, s. 53; Rogozińska-Pawełczyk 2014; Aniszewska 2015, s. 3]. 
Zalicza się do nich: pokolenie powojennego wyżu demograficznego, czyli osoby urodzo-
ne w latach 1946–1964, pokolenie X, w którego skład wchodzą osoby urodzone w latach 
1965–1979 oraz pokolenie Y – osoby urodzone w latach 1980–1994, a także najmłodsze 
pokolenie Z, obejmujące osoby urodzone w 1995 roku i później. Przynależność pokole-
niowa pracowników nie oznacza jedynie ich zbliżonego wieku, ale akcentuje doświad-
czenie wspólnych historycznych wydarzeń, społecznych zjawisk i trendów, prowadzące 
do postrzegania świata w podobny sposób, a także podobnych oczekiwań wobec pracy 
[Kmiotek 2012, s. 52]. Chociaż cechy charakterystyczne dla przedstawicieli poszczegól-
nych pokoleń są na tyle odmienne, że wymuszają uwzględnienie ich w  kształtowaniu 
relacji pomiędzy pracownikami z danej generacji a organizacją, to jednak podkreśla się, 
iż podziały między poszczególnymi pokoleniami nie są precyzyjne. Dotyczy to także naj-
młodszych pokoleń na rynku pracy, a zwłaszcza osób z ostatnich roczników pokolenia 
Y i przedstawicieli pokolenia Z.

Reprezentanci generacji Y  (zwanej także pokoleniem milenium, następną genera-
cją, pokoleniem cyfrowym), stale powiększając swój udział w strukturze zatrudnienia, 
należą, oprócz osób z pokolenia X, do dominujących pracowników na rynku pracy. Klu-
czowym czynnikiem odróżniającym Igreków od poprzedników jest duży wpływ tech-
nologii informacyjnej na sposób ich życia i pracę. Tych młodych ludzi charakteryzuje nie 
tylko umiejętność, ale przede wszystkim chęć korzystania z postępu technologicznego. 
Przypisuje się im również większą niż w przypadku poprzednich generacji elastyczność 
i otwartość na zmiany, gotowość do uczenia się oraz niechęć do długofalowych zobo-
wiązań i wiąże się te cechy z koniecznością przystosowana do szybko zmieniającego się 
otoczenia. Milenialsi to osoby dobrze wykształcone i znające języki obce, zorientowane 
na rozwój, oczekujące nowych wyzwań oraz możliwości zdobywania nowych doświad-
czeń, a także realizacji swoich zainteresowań. W środowisku pracy dla milenialsów waż-
ne jest częste otrzymywanie informacji zwrotnej od przełożonych i współpracowników 
oraz relacje związane z otwartą komunikacją, bowiem pragną swobody oraz możliwości 
wyrażania siebie. Wybierając pracodawcę, aplikują oni do firm oferujących ambitne za-
dania, które są dla nich rozwijającym i ciekawym wyzwaniem. Ponadto w ich opiniach 
bardzo ważne są: pozytywna atmosfera pracy, otwarta kultura organizacyjna i  możli-
wość pracy we własnym stylu [Kaczyńska, Kałuziak, Stankiewicz-Mróz 2015, ss. 61–78]. 
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Do standardowych oczekiwań Igreków należą: elastyczny czas pracy, używanie nowo-
czesnych technologii, możliwość pracy z domu czy też udział w międzynarodowych pro-
jektach. Oczekują oni możliwości poznania szerszej perspektywy realizowanych zadań, 
a  poczucie sensu wykonywanej pracy jest jednym z  kluczowych powodów działania, 
a nawet pozostania w zatrudniającym ich przedsiębiorstwie. W pracy pragną spójności 
między deklarowanymi a  rzeczywistymi wartościami organizacyjnymi, przejawiającej 
się w codziennych praktykach, czego przykładem może być między innymi postępowa-
nie przełożonych wobec podwładnych [Lewandowski, Kirov, Andrian i in. 2017, ss. 8–11]. 
Co istotne, zwracają oni dużą uwagę na osiąganie sukcesów, jednak przy zachowaniu 
równowagi pomiędzy osobistą a zawodową sferą życia [Robak, Słocińska 2016, ss. 159–
167]. Ceniąc sobie swój czas i potrzeby pozazawodowe, oczekują od pracodawców, że 
nie będą ingerować w ich prywatny obszar życia i zmuszać do kompromisów. 

Z kolei reprezentanci najmłodszej generacji Z w większości kontynuują jeszcze edu-
kację i dopiero wkraczają na rynek pracy, a w związku z tym niewiele jest opracowań 
przedstawiających ich postawy pracownicze. Jednak wszyscy analizujący funkcjonowa-
nie tego pokolenia badacze są zgodni, iż osoby wchodzące w jego skład nie znają świa-
ta bez komputera, telefonu, Internetu oraz wielu innych elektronicznych urządzeń, co 
istotnie wpływa na ich funkcjonowanie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 
Zaawansowana technologia, inteligentne narzędzia elektroniczne oraz stały dostęp do 
systemów bezprzewodowej komunikacji stanowią wręcz wyznaczniki przynależności 
do tego pokolenia. Przedstawiciele generacji Z oczekują zatem, że wszechobecna w ich 
życiu nowoczesna technologia będzie również dostępna w  miejscu pracy, w  interak-
cjach z przełożonymi, współpracownikami i klientami. W życiu zawodowym szukają oni 
przede wszystkim możliwości rozwoju, uczestnictwa w ciekawych projektach i  różno-
rodności [Żarczyńska-Dobiesz, Chomątowska 2014, ss. 405–415]. 

Wyciągając wnioski z zawartego w literaturze przedmiotu obrazu młodszych przed-
stawicieli pokolenia Y i reprezentantów pokolenia Z można przyjąć, iż w odniesieniu do 
sfery zawodowej i relacji z pracodawcą oczekują oni głównie pracy umożliwiającej re-
alizację zainteresowań i ciągły rozwój, a przy tym pragną dobrego wynagradzania i do-
ceniania rezultatów swojego działania. Co bardzo istotne, cenią oni niewielki dystans 
w relacjach z przełożonymi i częste informacje zwrotne, otwartą komunikację z współ-
pracownikami, a także swobodną atmosferę pracy. Podkreślić należy dodatkowo, że ci 
młodzi pracownicy przywiązują dużą wagę do zachowania równowagi pomiędzy ży-
ciem osobistym a  pracą, dlatego cenią pracodawców, którzy umożliwiają elastyczne 
zatrudnienie, a zwłaszcza elastyczny czas pracy. W ich charakterystyce zawodowej ak-
centuje się także to, iż dobrze odnajdują się w pracy wielozadaniowej. Ponadto zwracają 
uwagę na etyczne aspekty działalności organizacji oraz jej dobrą reputację w otoczeniu. 
Nie czują się jednak związani z danym miejscem pracy i bez problemów zmieniają pra-
codawcę, kiedy wydaje im się to korzystne [Robak 2017, ss. 103–116].
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Metodologia badań

Przeprowadzone badania miały na celu analizę opinii wkraczających na rynek pracy 
przedstawicieli najmłodszych pokoleń Y i Z na temat firm rodzinnych i ich atrakcyjności 
jako pracodawców. Podjęta w przeprowadzonych ankietach problematyka odwoływała 
się między innymi do następujących pytań badawczych:

 · Jaka jest znajomość firm rodzinnych przez badanych?
 · Z jakimi cechami kojarzą się badanym firmy rodzinne?
 · Jakich pozytywnych aspektów pracy w firmach rodzinnych mogą oczekiwać zatrud-

nieni tam pracownicy?
 · Czy zdaniem badanych pracownicy zatrudnieni w firmach rodzinnych narażeni są na 

jakieś negatywne zjawiska? 
 · Czy badani chcieliby być zatrudnieni w firmie rodzinnej?
 · Czy badani chcieliby być właścicielami lub współwłaścicielami firmy rodzinnej?

W  celu weryfikacji przyjętych założeń badawczych posłużono się metodą sonda-
żu diagnostycznego i  techniką ankietową z  wykorzystaniem anonimowej ankiety au-
dytoryjnej. Analizowany materiał badawczy pozyskano w styczniu 2018 roku. Spośród 
wszystkich otrzymanych ankiet wyselekcjonowano 280 prawidłowo wypełnionych kwe-
stionariuszy, które stały się podstawą dla analizy prezentowanej w  tym opracowaniu. 
W związku z liczbą uczestników ankiety i celowym doborem próby, otrzymanym wyni-
kom można nadać jedynie pilotażowy charakter, jednak mogą one posłużyć wyciągnię-
ciu wstępnych wniosków, które można weryfikować w dalszych badaniach. 

Respondentami było 280 studentów pobierających edukację na trzech wydziałach 
i  dziesięciu kierunkach studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych Politechniki Często-
chowskiej. W większości byli to studenci drugiego stopnia, posiadający już dyplomy li-
cencjackie lub inżynierskie. Podział badanych ze względu na wydział i kierunek zawiera 
tabela 1. 

Tabela 1. Charakterystyka badanych z uwzględnieniem podziału na wydział i kieru-
nek studiów

Wydział
Ilość  

badanych 
(%)

Kierunek Ilość badanych 
(%)

Wydział Zarządzania 112 (40%)

Zarządzanie 48 (17,2%)
Zdrowie Publiczne 12 (4,3%)

Menadżer Żywności i Żywienia 20 (7,1%)
Turystyka i Rekreacja 20 (7,1%)

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 12 (4,3%)
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Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i Infor-

matyki
118 (42,1%)

Informatyka 62 (22,1%)
Matematyka 6 (2,1%)
Energetyka 14 (5%)

Mechanika i Budowa Maszyn 36 (12,9%)
Wydział Inżynierii 

Produkcji i Technologii 
Materiałów

50 (17,9%) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 50 (17,9%)

Źródło: opracowanie własne.

Wśród badanych były 144 kobiety i 136 mężczyzn w wieku od 19 do 36 lat (tabela 2). 

Tabela 2. Charakterystyka badanych z uwzględnieniem podziału na płeć i wiek 

Płeć

Kobiety Mężczyźni

144 (51,4%) 136 (48,6%)

Wiek

19–20 lat 21–22 lata 23–24 lata 25 i więcej lat

22 (7,9%) 44 (15,7%) 152 (54,3%) 62 (22,1%)

Źródło: opracowanie własne.

Spośród wszystkich badanych, aż 248 osób odpowiedziało twierdząco na pytanie, 
czy dotychczas podejmowało pracę zarobkową. Jednak, choć 88,6% badanych stu-
dentów miało już za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe, to jednak często były 
one niezwiązane z  ich przyszłą profesją. Wśród studentów, którzy pracowali zgodnie 
ze swoim wykształceniem, zdecydowanie dominowali informatycy, bowiem stanowili 
46% tych respondentów. Pracujący studenci najczęściej zatrudnieni byli na podstawie 
umowy o pracę (28,2% wskazań) oraz umowy o dzieło/umowy zlecenia (66,1% wskazań), 
a także podejmowali pracę bez formalnego zatrudnienia (12,1% wskazań).

Opinie przedstawicieli najmłodszych pokoleń na temat firm 
rodzinnych i ich atrakcyjności jako pracodawców świetle 
badań własnych

Na wstępie badania poproszono ankietowanych o opinie na temat znajomości firm ro-
dzinnych poprzez zaznaczenie jednej lub więcej odpowiedzi z podanej w kwestionariu-
szu kafeterii. Jak wynika ze zgromadzonych danych, respondenci wskazywali najczęściej, 
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iż znają osobiście właścicieli bądź osoby zarządzające w firmie rodzinnej (52,8% wskazań), 
często także znali osobiście pracowników takich firm (45,7% wskazań) oraz wytwarzane 
przez nie produkty lub usługi (40,7% wskazań). Znacznie mniej badanych zaznaczało, 
iż zna firmy rodzinne jedynie ze słyszenia o nich (20,7% wskazań), a najmniej – jedynie 
7,1% – stwierdzało, że nie zna żadnej firmy rodzinnej. Dla ankietowanych firmy rodzinne 
kojarzą się zatem częściej ze znajomymi im właścicielami i pracownikami niż z efektami 
pracy tych przedsiębiorstw, co wynikać może z braku rozeznania, czy dany produkt bądź 
usługa jest wytworem firmy rodzinnej.

Respondenci, poproszeni o odpowiedź na pytanie, z jakimi cechami kojarzą się im 
firmy rodzinne, wymieniali najczęściej trzy atrybuty tych firm: niewielki rozmiar, duże 
zaangażowanie właścicieli w działalność firmy oraz dobre relacje pracownicze. Ekspo-
nowane przez badanych zaangażowanie tych przedsiębiorców często w ich wypowie-
dziach powiązane było z dbałością o jakość oferowanych produktów i dobrą obsługę 
klientów, a przede wszystkim z troską o reputację firmy i z działaniami kształtującymi 
jej dobre imię. Natomiast dobre relacje wśród pracowników przedstawiano w kontek-
ście: bezpośrednich kontaktów właścicieli z pracownikami, nieformalnej, swobodnej 
atmosfery pracy, poczucia wspólnotowości, a także dobrej organizacji pracy i stabil-
ności zatrudnienia. Wśród szeregu pozytywnych wyróżników firm rodzinnych najczę-
ściej pojawiały się takie przymioty, jak: zaufanie, stabilizacja, tradycja, pracowitość, 
solidność, odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, sumienność. 

Analizując kluczowe dla podjętej problematyki badawczej zagadnienie atrakcyjności 
firm rodzinnych jako pracodawców, poproszono badanych studentów o wskazanie po-
zytywnych aspektów związanych z zatrudnieniem w tego rodzaju przedsiębiorstwach. 
W tym pytaniu respondenci mogli wybrać wszystkie właściwe odpowiedzi z przedsta-
wionej kafeterii albo wpisać własną. Zdaniem badanych pracownicy firm rodzinnych 
mogą oczekiwać głównie: zaangażowania właścicieli w działalność firmy (83,6% wska-
zań) i dbałości o  jej dobrą reputację na rynku (77,9% wskazań), a  także bliskich relacji 
właścicieli / kadry menedżerskiej z pracownikami (60% wskazań) i dobrych stosunków 
ze współpracownikami (57,9% wskazań) oraz kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu 
i  szacunku wobec pracowników (49,3% wskazań). Szczegółowe zestawienie pozytyw-
nych aspektów pracy w firmach rodzinnych zawiera wykres 1.
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Wykres 1. Pozytywne aspekty pracy w firmie rodzinnej w opinii badanych
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Źródło: opracowanie własne.

Zgłębiając zagadnienie różnego rodzaju profitów płynących z pracy w firmie rodzin-
nej, poproszono respondentów o wyrażenie swojej opinii odnośnie wybranych kwestii 
dotyczących tej problematyki. Jak wskazują otrzymane wyniki, większość ankietowa-
nych zgodziła się ze stwierdzeniem, iż właściciele firm rodzinnych lepiej dbają o swo-
ich pracowników niż zarządzający przedsiębiorstwami nierodzinnymi (55,7% wskazań). 
Jednak co czwarty badany nie miał opinii na ten temat (26,4% wskazań), a 17,9% było 
odmiennego zdania. Mniej ankietowanych (39,3% wskazań) pozytywnie odniosło się do 
kolejnego stwierdzenia, umieszczonego w kwestionariuszu, dotyczącego szczególnego 
wsparcia pracowników firm rodzinnych ze strony zatrudnionych tam osób z większym 
doświadczeniem zawodowym. Natomiast tylko jedna trzecia respondentów (33,6% 
wskazań) uważała, że pracownicy firm rodzinnych mają szczególne możliwości rozwo-
ju zawodowego. W tej kwestii aż 40,7% badanych nie mało zdania, a  jedynie co piąty 
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dostrzegał takie możliwości. Zgromadzone dane potwierdzają zatem wyniki z powyżej 
analizowanych odpowiedzi i wskazują, iż w opinii badanych studentów firmy rodzinne 
kojarzą się częściej z dbałością o pracowników i dobrymi relacjami pomiędzy nimi, a rza-
dziej z zapewnieniem rozwoju zawodowego. 

Uzupełniając obraz pozytywnych przesłanek zatrudnienia w firmie rodzinnej, w ba-
daniu sprawdzono także postrzeganie przez ankietowanych możliwości występowania 
niekorzystnych aspektów pracy w tego rodzaju przedsiębiorstwach. Dlatego w pytaniu 
otwartym poproszono respondentów o  odpowiedź, czy ich zdaniem pracownicy za-
trudnieni w firmach rodzinnych narażeni są na jakieś negatywne zjawiska. Opracowanie 
pozyskanych w ten sposób informacji uwidacznia, iż do tego typu negatywnych zjawisk 
zaliczyli oni głównie: 

 · utrudnioną drogę awansu dla osób spoza rodziny właścicieli; 
 · przenoszenie na relacje zawodowe problemów i konfliktów istniejących w rodzinie 

właścicieli; 
 · faworyzowanie pracowników, którzy są członkami rodziny właściciela; 
 · wymuszanie przez właścicieli, charakteryzujących się zaburzoną równowagą między 

pracą a życiem osobistym, takiego samego funkcjonowania ich podwładnych; 
 · konieczność podporządkowania się zasadom wynikającym z tradycji funkcjonowa-

nia firmy, ograniczającej wprowadzanie zmian i kreatywność pracowników; 
 · regulowanie części wynagrodzenia pracowników w nieoficjalny sposób.

Zaznaczyć należy jednak, że co trzeci badany (35,7%) oznajmił, iż nie kojarzy żadnych 
negatywnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem pracowników w firmach rodzin-
nych lub stwierdził, że nie ma zdania na ten temat. 

Swoistą weryfikację w kwestii negatywnych aspektów pracy w firmie rodzinnej sta-
nowiły trzy stwierdzenia, na których temat respondenci wyrażali swoją opinię. Analiza 
wskazań ankietowanych potwierdza, iż najwięcej z  nich, bo aż 56,4% obawia się nie-
obiektywnych ocen – wynikających z relacji rodzinnych, niezwiązanych z faktycznym za-
angażowaniem i fachowością zatrudnionych osób. W tej kwestii jedynie 15,7% badanych 
było odmiennego zdania, a 27,9% nie miało opinii. Dwa pozostałe stwierdzenia uzyska-
ły podobne wyniki, bowiem 46,4% respondentów było zdania, iż relacje pracownicze 
w firmie rodzinnej narażone są na problemy i konflikty, natomiast 45,7% badanych zgo-
dziło się z tym, że pracownicy tych przedsiębiorstw mają problemy z zachowaniem rów-
nowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (wykres 2).
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Wykres 2. Negatywne aspekty pracy w firmie rodzinnej w opinii badanych
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Źródło: opracowanie własne.

Znamienne dla realizacji podjętego celu badawczego były odpowiedzi badanych 
na pytanie, czy chcieliby oni podjąć pracę w  firmie rodzinnej. Zestawienie pozyska-
nych danych wskazuje, iż najwięcej ankietowanych pozytywnie odniosło się do takiej 
perspektywy zawodowej (42,9% wskazań), przy czym co dziesiąty respondent w pełni 
zgadzał się, a 32,8% badanych raczej zgadzało się na zatrudnienie w firmie rodzinnej. 
Natomiast, 17,8% ankietowanych było przeciwnych pracy w tego rodzaju przedsiębior-
stwie, w tym 8,6% deklarowało, iż zupełnie się na to nie zgadza. Jednak, co istotne, aż 
39,3% badanych nie miało sprecyzowanej opinii na ten temat (wykres 3). Wśród osób, 
które chciałyby znaleźć zatrudnienie w firmie rodzinnej, 60% stanowiły kobiety. Uwagę 
przykuwa także fakt, iż respondenci deklarujący możliwość pracy w rodzinnym biznesie 
to w 68,3% osoby znające właścicieli takich firm i w 46,7% osoby znające zatrudnionych 
tam pracowników. Zatem znajomość przedsiębiorców i pracowników z firm rodzinnych 
sprzyja postrzeganiu tych organizacji jako dobrych pracodawców.
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Wykres 3. Odpowiedzi badanych na pytanie, czy chcieliby podjąć pracę w firmie ro-
dzinnej
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Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, aby pogłębić to zagadnienie, podjęto próbę dotarcia do czynników 
wpływających na motywacje badanych studentów odnośnie podjęcia pracy w  firmie 
rodzinnej bądź nierodzinnej. W związku z tym poproszono respondentów o odpowiedź 
na następujące pytanie. W której firmie, rodzinnej czy nierodzinnej zdecydowaliby się 
zatrudnić, dostając równie atrakcyjne oferty pracy? Zestawienie otrzymanych informacji 
było spójne z wcześniej opisywanymi danymi, bowiem najwięcej badanych (41,4% wska-
zań) wybrałoby ofertę pracy w firmie rodzinnej, podczas gdy za zatrudnieniem się w fir-
mie nierodzinnej opowiedziało się 28,6% respondentów. Godny odnotowania jest fakt, 
że aż 30% badanych stwierdziło, iż nie ma zdania na ten temat lub wyraziło obojętność 
odnośnie miejsca, w którym będą zatrudnieni.

Badani studenci, uzasadniając chęć pracy w firmie rodzinnej, odwoływali się do na-
stępujących wyjaśnień swoich wyborów:

„Wybrałbym firmę rodzinną, ponieważ są to w większości mniejsze firmy, dzięki cze-
mu są bliższe kontakty z  właścicielami, dobre relacje z  współpracownikami i  większa 
swoboda w organizacji pracy”.

„Wybrałbym firmę rodzinną ze względu na klimat pracy i możliwości działania. W kor-
poracjach jesteśmy tylko pionkami, które można przestawiać, a w rodzinnym interesie 
jest większa stabilizacja pracy i mniej stresu”.
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„Firmy rodzinne zmniejszają barierę komunikacyjną między pracodawcą i pracow-
nikiem, a to według mnie daje większą szansę na przekazywanie wiedzy i rozwój za-
wodowy”.

„Pewnie w firmie rodzinnej byłyby większe oczekiwania odnośnie mojego zaangażo-
wania w pracę, ale po dłuższym zastanowieniu wybrałbym właśnie tę opcję, ponieważ 
kojarzy mi się z tradycjami i wartościami, które cenię”. 

„Oczywiście, że wybrałabym firmę rodzinną, bo takie firmy wkładają w to, co robią, 
100% serca”.

Natomiast ankietowani, którzy deklarowali preferencje pracy w firmie nierodzinnej, 
motywowali swój wybór w następujący sposób:

„W firmach nierodzinnych są większe szanse na obiektywne decyzje kadry kierowni-
czej odnośnie oceny i awansowania pracowników, co daje większe możliwości zdobycia 
kierowniczego stanowiska i wyższych dochodów”.

„Wybrałabym pracę w  firmie nierodzinnej, ponieważ nie chciałabym uczestniczyć 
w problemach i konfliktach rodziny właścicieli, które mogą być przenoszone na działal-
ność firmy i powodować układy i podziały wśród pracowników”.

W  uzupełnieniu zgromadzonych informacji zapytano respondentów, czy chcieliby 
być właścicielami lub współwłaścicielami firmy rodzinnej? W tym wypadku ankietowani 
byli dużo bardziej zdecydowani w swoich wyborach, bo jedynie co piąty z nich (21,4% 
wskazań) nie miał w tej kwestii opinii. Aż 60% badanych studentów w pełni zgadzało 
się lub raczej zgadzało się z wizją zarządzania własną firmą rodzinną, a  jedynie 18,6% 
respondentów było przeciwne posiadaniu takiej firmy. Co istotne, 71,4% ankietowanych 
było także przekonanych, że można pogodzić sferę zawodową z udanym życiem osobi-
stym, będąc właścicielem firmy rodzinnej, a tylko 15% obawiało się problemów w kształ-
towaniu równowagi między pracą a  życiem pozazawodowym. Wyniki te oznaczają 
pozytywne nastawienie respondentów do inicjatyw tworzenia własnego biznesu ro-
dzinnego. Często podkreślane przez badanych duże zaangażowanie właścicieli w dzia-
łanie tego typu firmy ich nie zniechęca, bowiem zakładają oni, iż funkcjonowanie w roli 
właściciela firmy rodzinnej nie uniemożliwi im zachowania równowagi praca–życie.

Reasumując pozyskane informacje, można stwierdzić, że badani przedstawiciele 
najmłodszych pokoleń w większości pozytywnie odbierają funkcjonowanie firm rodzin-
nych, przy czym szczególnie cenią zaangażowanie ich właścicieli w prowadzoną działal-
ność oraz dbałość o wizerunek rodzinnego biznesu. Respondenci dostrzegali także wiele 
pozytywnych aspektów zatrudnienia w takim przedsiębiorstwie, a zwłaszcza dobre re-
lacje wśród pracowników, bezpośrednie kontakty z właścicielami, swobodną atmosferę 
pracy. Jednak oprócz tego pozytywnego obrazu firm rodzinnych w wypowiedziach ba-
danych pojawiały się także krytyczne uwagi na temat ich funkcjonowania. Sprowadzały 
się one między innymi do: trudności w obejmowaniu kluczowych stanowisk przez osoby 
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spoza rodziny właściciela, przenoszenia przez właścicieli konfliktów rodzinnych na grunt 
zawodowy oraz wymuszania przez właścicieli ponadnormatywnej pracy utrudniającej 
pracownikom utrzymanie równowagi między sferą zawodową a prywatną. Wymieniane 
przez ankietowanych negatywne aspekty pracy w firmie rodzinnej nie zniechęcały ich 
jednak do brania pod uwagę tych przedsiębiorstw jako swoich przyszłych miejsc pracy, 
bowiem 42,9% badanych deklarowała chęć zatrudnienia się w tego typu firmie. Znacz-
nie więcej badanych, bo aż 60%, pozytywnie zapatrywało się na prowadzenie własnego 
biznesu rodzinnego i nie obawiało się, że ta działalność zaburzy, tak cenioną przez nich 
równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym.

Podsumowanie

Zestawiając cechy i oczekiwania charakteryzujące przedstawicieli najmłodszych pokoleń 
na rynku pracy z wynikami podjętych badań na temat firm rodzinnych i ich atrakcyjno-
ści jako pracodawców, należy wskazać na kilka czynników, które mogą wspierać przed-
siębiorców z  firm rodzinnych w  pozyskiwaniu tych pracowników i  budowaniu z  nimi 
efektywnych relacji. Do kluczowych elementów kształtujących zarządzanie potencjałem 
tkwiącym w tych osobach zaliczyć należy:

 · tworzenie czytelnych procedur oceny i  awansu pracowników z  obiektywnymi, 
transparentnymi kryteriami, i realizowanie tych zasad w praktyce zarządczej;
 · wspieranie rozwoju zawodowego pracowników poprzez tworzenie okazji do ucze-

nia się i podnoszenia kwalifikacji, dające poczucie profesjonalizmu zawodowego; 
 · umożliwianie korzystania z  nowych technologii podczas wykonywania powierzo-

nych zadań;
 · wspieranie pracowników w kształtowaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem pry-

watnym, aby mogli realizować się w różnych, pozazawodowych sferach życia;
 · kształtowanie dobrych relacji pracowniczych, opartych na otwartej komunikacji i za-

ufaniu oraz budowaniu dobrej atmosfery pracy zespołowej; 
 · dostarczanie pracownikom wsparcia, częstych informacji zwrotnych oraz docenianie 

ich osiągnięć przez przełożonych;
 · wzmacnianie poczucia sensu wykonywanych przez pracowników zadań i  wskazy-

wanie na powiązania między nimi a szerszym kontekstem działalności organizacji, jej 
sukcesami oraz dobrą reputacją. 

Podejmując złożone zagadnienie funkcjonowania przedstawicieli najmłodszych ge-
neracji na rynku pracy, podkreślić trzeba również ograniczenia związane z tym, że opra-
cowania literaturowe oraz podejmowane badania empiryczne dotyczą głównie dobrze 
wykształconych reprezentantów tych pokoleń. Ponadto należy dodatkowo nadmienić, 
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że analizowanie cech i oczekiwań tych młodych ludzi jedynie przez pryzmat przynależ-
ności pokoleniowej na pewno nie jest wystarczające i wymaga pogłębionej, indywidu-
alnej percepcji pracowników w  praktyce zarządczej. Dlatego na współczesnym rynku 
pracy, określanym jako rynek pracownika–przedsiębiorcy, w tym także właściciele firm 
rodzinnych, konkurując ze sobą o utalentowanych reprezentantów najmłodszych gene-
racji, zmuszeni są do stałego poszukiwania efektywnych sposobów kształtowania po-
czucia zadowolenia tych młodych ludzi z przynależności do danej firmy. 
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Abstract: A significant impact on the development of innovative entrepreneurship is made 

by startups ecosystem covering a  wide spectrum of cooperation with business environ-

ment institutions in the field of incubation and by external factors that influence the forma-

tion of new technology ventures.

The applied exploratory research aims at presenting the role of the family factor in the cre-

ation and further development of new innovative ventures. The considerations are based 

on selected results of domestic and foreign studies regarding the startups ecosystem. At-

tention has been drawn to a broad conceptual apparatus of the term “new venture”, which 

required approval of the limitations to the studied area. The research results reveal the im-

portance of the family factor in startups ecosystem, which often determines the survival of 

a new venture in a competitive market. The article is of an analytical-conceptual character 

and the findings are very preliminary, so further investigation in this field is necessary. Un-

doubtedly they can constitute a contribution to the discussion about the impact of family 

on the creation and development of new ventures.

Key-words: entrepreneurship, family factor, new venture, startup ecosystem, start-ups.
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Introduction

New innovative ventures have become a significant phenomenon which emphasizes the 
importance and the need for researchers and practitioners to find the factors that influ-
ence the success of local and global startups. According to the Polish Startups Report 
2017, the majority of new ventures build technologies in the areas of big data, analytics, 
internet of things, developer tools and life sciences. It can be assumed that they include 
micro enterprises of the high-technology sector (they define their main products and 
services as belonging to the categories: “Mobile”, “E-commerce”, “Business software”, and 
“Education”) who sell according to B2B (business-to-business) or mixed models – B2B and 
B2C (business-to-customer) [Beauchamp, Kowalczyk, Skala 2017, p. 20]. 

The key competences of new technology firms are undoubtedly located in the 
resources of knowledge and skillful use of these resources to create added value 
and value for customers. These startups successfully bridge the gap in the creation 
of innovative business solutions with the support of high-technology and, above 
all, seek to obtain global market acceptance for their offer. The creation of techno-
logy-based new ventures with global reach becomes a key tool in generating we-
alth in international business environment. “However, the young ventures need the 
support groups such as chambers of commerce and other institutions that promote 
the internationalization of entrepreneurship. Therefore, it is necessary to skillfully 
combine innovative ideas with effective governance and relevant funding sources” 
[Badzińska 2017, p. 49].

The applied exploratory research aims at presenting the role of the family factor in 
the creation and further development of new innovative ventures. The considerations 
are based on selected results of domestic and foreign studies regarding the startups 
ecosystem. Attention has been drawn to a broad conceptual apparatus of the term “new 
venture”, which required approval of the limitations to the studied area. For the purpo-
ses of the study a definition of “new venture”1 has been adopted referring to a startup, 
which meets the following conditions: 

 · it features innovative technologies and/or business models, 
 · is a knowledge-based venture, 
 · strive for a significant growth, and 
 · has been operating on the market for no more than 5 years. 

In order to diagnose the family factor in the creation of startups, the following rese-
arch question has been formulated: in what sphere of new venture does the family play 
a significant role and supports development in the area of   high risk? 

1 For simplification and readability reasons, the terms “new venture” and “startup” will be used in this study 
synonymously.
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For the purpose of this paper, the research findings from startups studies have been 
used. The analysis of selected Polish Reports [2016, 2017]2 and the German Monitor 
[2017]3 has resulted from: 

1. 1.a pragmatic criterion of data availability; 
2. factors determining the development of the studied phenomenon; 
3. observed barriers to cooperation with business ecosystem. 
In addition, information obtained during direct in-depth interviews with founders, 

participant observation, as well as own experience in business activities were used in 
the considerations. When dealing with qualitative studies aimed at understanding and 
describing the complexity and specifics of new innovative ventures, it is advisable to use 
methodological pluralism with different methods and research techniques [Sułkowski, 
Marjański 2014, pp. 222–235].

Research limitations resulting from the analysis of selected studies only do not allow 
formulating general conclusions, but they constitute a voice in the discussion about the 
impact of family on the creation of new ventures. As previously mentioned, the findin-
gs presented in the article are very preliminary and further investigation in this field is 
required.

The concept of new venture in the context of 
entrepreneurship

The multidimensionality of entrepreneurship raises a number of difficulties in assessing 
its size and effects, hence literature and business practice have both adopted different 
criteria and measures for entrepreneurship [Dyduch, 2008]. It is manifested in innovative 
actions, in introducing new products and technologies, and in unconventional problem 
solving. Entrepreneurship can be seen as a process of searching for market opportunities 
and organizational resources necessary to exploit these opportunities in order to gain 
results on a long term. Furthermore, it can be distinguished as independent risk taking 
ability to achieve the biggest gains in the market [Nacu, Avasilcăi 2014, p. 229]. The term 
is also used to determine people’s attitude towards the surrounding world and other 
2 The Polish Startups Report has been published by Startup Poland Foundation since 2015. Its mission is among 
others to create and promote an image of Poland as a country which nurtures startup growth. In the third edition 
of report published in 2017 the number of startups taking part in Startup Poland’s annual survey increased to 
621 startups, up from 539 in 2016 and 423 in 2015 [Beauchamp et all., Polish Startups Report 2017].
3 The German Startup Monitor (DSM) has been published by Bundesverband Deutsche Startups e.V., KPMG in 
Germany since 2013. The goal of the research is to build a comprehensive database of knowledge about the 
German startup ecosystem and thereby supporting German start-up research and practice. The total number 
of high-quality datasets of the 5th German Startup Monitor 2017 represents: 1,837 startups and 4,245 foun-
ders [Kollmann et all., 5. DSM – Deutscher Startup Monitor 2017].
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individuals. Shane [2003, p. 9] suggests the nexus between enterprising individuals and 
valuable opportunities as the general framework to understand entrepreneurship.

A key subject in the concept of “new venture” present innovative startups, which are 
an expression of knowledge-based solutions and a factor stimulating both the structural 
change and the increase in competitiveness of regions and even whole countries. The 
owners and employees of these enterprises are able to turn interdisciplinary knowledge 
into practical use, to perceive gaps and market opportunities, achieve forward-looking 
goals, search for change and respond to it and use it to implement innovative solutions 
in various areas of global environment [Badzińska 2014, pp. 27–28, Badzińska 2016, p. 17]. 
Attention is given to their survival and growth potential, knowledge intensive business 
services, and global vision of management.

The subject literature note several trends that contribute to an increasingly setting 
up of new technology-based ventures. Oviatt and McDougall [1994, pp. 45–64], as well 
as McDougall, Shane, and Oviatt [1994, pp. 469–487], the authors of the International 
New Ventures theory, define the new global ventures as a business organization that 
form inception seeks to derive significant competitive advantage from the use of reso-
urces and the sale of outputs in multiple countries. Innovative and internationally orien-
ted startups face the challenge of developing a global value proposition, and attending 
global markets. In turn, Jones-Evans [1995, pp. 26–47] emphasizes the interdependence 
between small-firm initiatives and the external infrastructure that contributes to science 
and technology advances. This theme describes the systems that support the founda-
tion of new technology firms, establishment of a new technology venture and different 
types of technical entrepreneurs. 

Technology-based ventures are likely to be considered global innovators or enterpri-
ses following an innovative business model at a global level and striving for a significant 
growth. The intensity of the way in which these new ventures undertake international 
business can differ but they could be considered as helping to stabilize economic deve-
lopment and recovery [Mettler, Williams 2011, p. 21]. A social capital build up through 
networks is essential for such new ventures, as well as networking and online collabora-
tion tools that provide new opportunities for multinational cooperation [Renda 2011, pp. 
20–21]. “The creativity, capabilities, dynamism, and innovativeness of the entrepreneurs 
in a country are important aspects of the absorptive capacity, which is such a distinctive 
characteristic of successful development experiences” [Szirmai, Naudé, Goedhuys 2011, 
p. 10]. Moreover, the most significant in the entrepreneurial process is “the decision to 
enter new international markets or to enhance the presence into international markets, 
which can be considered as innovation” [Wach 2015, p. 19]. The activities of startup fo-
unders relate to the diagnosis of “potential entrepreneurial opportunities arising from 
technological development, and the exploitation of these opportunities through the 
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successful commercialization of innovative products” [Petti 2012, p. xi] in the rapidly 
fluctuating global business environment.

The ability of startup creators and employees to implement practical technical and 
organizational solutions in the development of production and services with high qu-
ality parameters, as well as the ability to cooperate with other high-tech enterprises can 
bring a significant economic success. However, it is necessary to build cooperation links 
and lasting support from research centers, businesses and the capital market. 

Research Findings and Discussion

Institutional factors, such as entrepreneurial and social culture of a scientific institution, 
the policy of support for university graduates and students undertaking business acti-
vities and the competences of people in innovation and commercialization centers, all 
significantly impact the market stability of new innovative ventures, especially in the 
first period of their activity. The analyzed studies, especially concerning Polish startups, 
confirm numerous limitations in this respect, and in particular the lack of aid in carrying 
out market research and searching for investors. Significant barriers to the emergence 
of new ventures include ineffective support models and low involvement of the public 
factor, limited opportunities to use a university’s material infrastructure and a high risk 
of failure. Moreover, difficulties in financing innovative activities (problems with the as-
sessment of the value of intellectual assets and obtaining bank loans) limit the access to 
capital base and research infrastructure.

The aim of the exploratory research was to diagnose the family factor in the creation 
and further development of new innovative ventures. Preliminary results reveal many 
positive effects of family’s influence on the entrepreneurial attitude of founders, the-
ir ability to take risk to achieve the goal, as well as motivation and commitment. The 
experience gained in the family business and its network of contacts in the industry is 
particularly important for young founders.

According to the Polish Startup Report 2017, half of the surveyed startup founders 
and managers ran a company of their own or a family-owned business before founding 
a startup. Exactly 46% of the 99 most developed startups (going through an expansion 
phase) were founded by people with business experience gained in family-run compa-
nies. One in three was previously in an another startup, worked in a corporation or in 
a private company. In turn, 15% of startup founders have experience from higher edu-
cation institutions, and 10% exclusively from academia, while 15% studied [Beauchamp, 
Kowalczyk, Skala 2017, p. 15]. 
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Financing is one of the key challenges facing each company, especially new high risk 
ventures. And how do Polish companies deal with this challenge? The self-funding, often 
with the support of the family, is by far the main source of financing for startups. As many 
as 62% of the surveyed startups are maintained only from their own funds, up from 50% 
in 2016 (together with other sources of capital it is 68% and 79% respectively – figure 1). 
Despite the recovery on the investment market, bootstrapping remains the main finan-
cial model, which emphasizes internal cash flow and the reinvestment of startup income 
[Beauchamp, Kowalczyk, Skala 2017, p. 25]. 

It should be emphasized the relatively low share of startups that benefit from exter-
nal financing. For most of the surveyed startups, external financing is still a thing of the 
future. However, taking into account other sources of financing, apart from own funds, 
the most popular external capital in 2017 is domestic or foreign venture capital (40%), 
followed by public financing (38%) available from EU funding (via PARP or NCBiR). Equal-
ly popular is financing through private capital raised from domestic or foreign Business 
Angels (33%). Even fewer startups use capital obtained from acceleration programmes 
(19%), and far fewer from strategic investors (9%) and from bank loans (8%). Figure 1 
presents a comparison of the main sources of financing in 2016 and 2017.

Figure 1. Main sources of capital for Polish startups: comparison between 2016 and 2017

Source: own elaboration based on the Polish Startups Reports 2016 and 2017, pp. 32–33.
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According to the German mature startup ecosystem in terms of availability of fun-
ding sources, there are many ways to get financial support. There are legislative initiati-
ves such as those taken, for example, by the Federal Ministry of Education and Research 
in Germany already in 2000-2001 – the support scheme for start-ups (EXIST-Förderpro-
gramm) or a scheme for the implementation of research results (Verwertungsoffensive) 
[BMBF 2000, BMBF 2001]. The datasets of the 5th German Startup Monitor 2017 indicate 
that the majority of surveyed startups positively evaluate the startups ecosystem in Ger-
many. The following elements of this area were assessed very well and well: 

1. digital infrastructure (91%), 
2. establishment of a founder scene, founder culture (87%), 
3. possibilities of networking (85%), 
4. access to external financial sources (83%), 
5. access to consultants and mentors (83%), 
6. funding and support opportunities (79%), 
7. economic policy initiatives (76%). 
For the sustainability of new ventures, it is important to ensure optimal con-

ditions for the commercialization of research results (especially for academic en-
terprises) and their usage on the market in the form of new products and services 
through effective collaboration and involvement of research centers and the busi-
ness-related sphere.

Returning to the question of startups financing in Germany, despite the wide 
range of available financing instruments, a special attention should be paid to the 
family and friends. As many as one-third of the surveyed startups emphasize that 
they use family financial support. On this basis, it can be concluded that trust and 
family ties are an important determinant in setting up a new venture. According to 
the 5th German Startup Monitor 2017, the most important source of funding for star-
tups remains the founders’ own savings (82%, previous year 84%), however the only 
self-financing applied to 22% startups in 2017 and 21% in 2016. Every third startup 
was financed by state subsidies (35%) or as mentioned above, capital from family or 
friends (32%). Every fifth startup received funding from Business Angel (21%) and 
19% from its own operating cash flow. In turn, 16% of surveyed startups received 
Venture Capital and another 14% took a  bank loan. One in ten startups (11%) was 
funded by an incubator or accelerator, while crowdfunding continues to play only 
a minor role at 4% (figure 2).
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Figure 2. Main sources of capital for German startups: comparison between 2016 
and 2017

Source: own elaboration based on the German Startup Monitor (DSM) 2017, pp. 51–53.

Summing up the above considerations, the results of domestic and foreign studies, 
as well as opinions of founders, it can be distinguished many areas of support within the 
family factor in the creation and development of new ventures. They have been syn-
thetically presented in figure 3. Particularly noteworthy is the entrepreneurial culture in 
family business, its authority in the environment (e.g. tradition, merit for society), exper-
tise and mentoring support (e.g. law, market regulations), as well as experience passed 
on to the younger generation.
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Figure 3. Family factor in setting up a new venture

Source: own elaboration.

The findings presented above are very preliminary and further investigation in this 
field is necessary. Undoubtedly they can constitute a contribution to the discussion abo-
ut the impact of family on the creation and development of new ventures.

Conclusions

Creative entrepreneurship which must be combined with innovativeness is an ability 
to allocate resources efficiently. It could be emphasized that competitive advantage of 
technology new ventures is derived both from their employees’ unique knowledge, skil-
ls, experiences and their ability to implement them in practice, as well as from specific 
organizational competencies and family business experience. The presented research 
findings confirm that the family’s influence is unquestionable and often determines the 
survival of a new venture in a competitive market. Embedding in the family network and 
well-functioning cross-family business relations are an important factor of success.

Technology startups successfully bridge the gap in the creation of innovative busi-
ness solutions and seek to obtain global market acceptance for their offer. However, the 
young ventures need the support groups and the mature startup ecosystem. “An essen-
tial element of this process is effective cooperation between research institutions, deve-
lopment centers, capital market institutions, business-related sphere and enterprises in 
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order to diffuse knowledge and scientific potential into commercial solutions regarding 
technological innovations” [Badzińska 2016, p. 58]. A system that stimulates interactions 
between talented individuals, government agencies, educational and research institu-
tions, enterprises and investors would greatly facilitate and stimulate the dissemination 
of inventions and technologies from the place of their origin to the places where they 
are sought. In this context, there is a need to support the development of young inno-
vative ventures and provide them with optimal conditions for the commercialization of 
research results.
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Are Women in Family Business Supported Enough  
by the Polish Family Policy?1

Abstract: Family business is all about business and family, understood also as a special case 

of work-life balance. Helping families creating a work-life balance is one of the main goals 

of family policies. But does it really work? 

Polish family policy has gone through some serious changes in the recent years. New instru-

ments have been introduced and a large financial stream has been directed to families in 

order to facilitate work and childcare reconciliation. But does it really allow more activity for 

the mothers on the labor market? In order to answer this question this article examined the 

level of defamilialism in the Polish family policy, which allows parents (especially mothers) 

to stay active on the labor market, as well as the opportunities of staying active on the labor 

market by mothers in comparison to fathers. As a result it turns out that despite the equality 

and partnership objectives in the family policy strategic documents, there are no adequate 

family policy instruments. The main burden of childcare still remains on the shoulders of 

the mothers, who do not get enough support neither from the fathers nor from the state. To 

allow more activity of the mothers on the labor market, following things need to be done: 

strengthening gender equality measures in the labor market, promoting the partnership in 

childcare within the family, assuring flexibility of family policy instruments and supporting 

familialism and defamilialism of childcare of children age 1-3.

Key words: Polish family policy, mothers on the labor market, mothers in family business

1 This article is a part of FAME (Family Business Sustainability and Growth) Project. ERASMUS+ KA2 Strategic 
Partnership 2016-1-HU01-KA203-022930 
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Introduction

There is a number of definitions for family business but they all focus on the fact that 
there is a family running a business together. “The family business is a business governed 
and/or managed with the intention to shape and/or pursue the vision of the business 
held by a dominant coalition controlled by members of the same family or a small num-
ber of families in a manner that is potentially sustainable across generations of the family 
or families” [Family Firm Institute].

When it comes to the concept of family, the biological family is defined as “two or 
more people who are related as husband and wife, living partners (cohabitants) – people 
of the opposite sex or as a parent and child” [Main Statistical Office 2011, p. 21]. Based on 
this definition, the types of biological families were defined: marriage without children, 
marriage with children, partners without children, partners with children, mother with 
children and father with children.

In family business often a more distant family members are taken into account. By 
definition they are extended family members, i.e. biological family with people (one or 
more) that are related to at least one member of the biological family, e.g. grandparents, 
siblings, grandchildren [Main Statistical Office 2011].

According to the results of the National Census of Population and Housing [Main Sta-
tistical Office 2011], conducted in 2011, there were 10 972,5 thousand families in Poland. 
As table 1 shows most of the families in Poland are marriages with children. The second 
and third largest groups are marriages without children and single mothers.

Table 1. Family types according to the National Census of Population and Housing, 20112

  Total Marriages Partnerships Single 
mothers 

with 
children

Fathers with 
children

Without 
children

With 
children

Without 
children

With 
chil-
dren

Total (in 
thou-
sands)

10 972,5 2 696,4 5 456,8 145,2 171,3 2 174,3 328,6

Source: author’s analysis based on the data from the National Census of Population and Housing, Main 

Statistical Office 2011.

The subject of women in family business was so far researched from the perspective 
of the career development of women, the analysis of the management and running of 

2 Detailed statistics on the number of families by specific types are collected in Poland as part of the National 
Census, which takes place once every 10 years. The last such entry took place in 2011, hence no more recent 
data on this subject.
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the family business, the issue of “invisibility” of women, as well as emotional leadership 
and succession [Hadryś-Nowak 2014, pp. 111–124].

When discussing the idea of family it is hard to skip the crucial role of a mother. Mother 
as the one who brings new life to the word, a primary caregiver and often a breadwinner, 
has a very important place in the family. Yet in the discourse of family business the role of 
a mother is hardly ever underlined. Why is it so? Are family firms also mainly a men’s word?

There may be multiple answers to this question but the main reason lies in the still 
prevailing traditional family roles. Despite a strong gender equality discourse in Poland, 
it is still the mother who takes the main burden of rising a child. This article not only pro-
ves this statement to be true but also tries to prove that Polish family policy makes close 
to no efforts to change this situation.

Women in working age in Poland are currently under unprecedented pressure to re-
main more active in the labor market (due to declining labor resources). At the same time, 
in order to stop the phenomenon of demographic recession, it is necessary to achieve 
natural growth by increasing fertility. This is a problem of reconciling professional activity 
with the raising of children by working age people (especially women). The state, in the 
context of its social policy, supports the citizens in the reconciliation of various social roles 
and the realization of their goals. This support takes form of so called family policy.

In this paper a definition by A. Kurzynowski was adopted. He defines family policy 
as “the whole of legal norms, actions and measures launched by the state in order to 
create appropriate living conditions for the family; its creation, proper functioning and 
its fulfillment of all socially important roles” [Kurzynowski 1991, p. 96].

Within the family policy we can distinguish two approaches to responsibility for the ma-
intenance and upbringing of a child. According to the first one, the family is fully responsible 
for the care of the child. The second approach assumes that the child is a common good of 
the society, and the state is co-responsible for providing it with institutional care.

Terms familialism and defamilialism of childcare are used to define these approaches. 
The state can support familialism (childcare provided by family itself) by creating a sys-
tem of incentives for caring for the child at home (positive familialism). If this approach 
is accompanied by the lack of state support for the development of organized childcare, 
we call it negative familialism. In turn defamilialism is defined as developed state or mar-
ket-driven childcare system [Michoń 2008, pp. 91–99]. The degree to which familialism 
and defamilialism are developed depends on the model of social policy implemented 
by the state3.
3 In the liberal model (UK and Ireland) defamilialism is based on a system of care services provided by the market. In 
the conservative-corporate model (Germany, Austria, France and Belgium) familialism takes two different forms. In 
Belgium and France, there is an optional familialism, which supports the family’s caring role, in the same time pro-
viding considerable access to organized childcare. In Austria and Germany, the availability of organized childcare 
is limited and the state supports the family’s caring functions. Defamilialism is strongest in Sweden, Denmark and 
Finland (social-democratic model) and it is based on universal access to organized childcare.
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Family policy aims to meet the needs of the family to reconcile the role of parents 
and employees. These needs concern issues such as:

 · offering paid (maternity, paternity, parental) leave particularly in the first months of 
child’s life;
 · providing high quality, affordable institutional care for children;
 · ensuring equality between mothers and fathers in the labor market so that the bur-

den of reconciling the role of the parent with the role of the employee is evenly distri-
buted between the mothers and the fathers, rather than resting mainly on women;
 · supporting families in bearing the costs of raising children;
 · support for improving housing conditions;
 · providing special care for vulnerable families (families with disabled children, fami-

lies with multiple children, single parents);
 · providing high quality health care for families;
 · supporting family-oriented health behaviors to prevent diseases such as obesity and 

depression among children;
 · helping families in crisis (family violence, sexual abuse, poverty).

Studies on the functioning of family policy in the world literature focus mainly on 
two problems. The first one deals with the phenomenon of familialism and defamilia-
lism, i.e. solutions concerning the reconciliation of professional activity with the upbrin-
ging of children. The second problem is relates to equality between men and women on 
the labor market.

Issues related to the use of different types of childcare solutions (familialism and de-
familialism) were researched by F. Bettio and J. Plantega [2004], J. Gornick and M. Meyers 
[1998] and S. Leitner [2003]. In Poland this problem was analyzed most extensively by P. 
Michoń [2008].

The second line of research focuses on the equality in access to work and career for 
women and men. The issue of division into breadwinner and caregiver from the gender 
perspective were dealt with by A. S. Orloff [1993], R. Crompton [1999], J. Lewis [2001], G. 
Pascall [2004], M. Cunningham [2008] and M. Bjørnholt [2014].

In this article the focus will be put on the mix of those two problems, particularly 
on the level of defamilialism in the Polish family policy, which allows parents (especially 
mothers) to stay active on the labor market. It will also take into account the opportu-
nities of staying active on the labor market by mothers in comparison to fathers.

In order to answer the research question posed in the title of this paper, the following 
issues will be examined:

 · employment rates of women and men with children less than 6 years old,
 · rate of defamilialism of childcare,
 · accessibility of institutional care,
 · index of the use of parental leave by men and women.
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Employment rates of women and men with children less 
than 6 years old

The employment rate of women with the youngest child under 6 years is characterized 
by a growing tendency in all types of families in the last decade (see table 2). Comparing 
families with three and more dependent children with other types of families, it is clear 
that the growth rate of female employment in the former is slightly lower. Also the ove-
rall level of employment of women in large families with the youngest child under 6 is 
the lowest among all types of families discussed. According to statistics, almost half of 
women with three or more children (including at least one under 6) are not active on the 
labor market. This means that large families, in the case in question, are dependent on 
the income of one breadwinner or depend only on social benefits4. 

Table 2. Employment rate of parents with the youngest child less than 6 years old in 
different types of families (%)

Employment rate 
of parents with the 
youngest child less 

than 6 years old

Families with 1 child Families with 2 
children

Families with 3 
and more children

women men women men women men wom-
en

men

2005 49,8 79,5 53,1 81,5 49,7 80,9 44,3 73,9

2006 52,4 82,4 55,1 84,0 53,0 82,6 46,8 79,3

2007 55,5 84,7 58,0 86,3 55,2 84,5 51,4 82,1

2008 57,0 86,8 59,9 86,9 56,1 87,7 52,5 84,9

2009 56,4 87,2 59,0 87,9 56,0 87,3 51,2 85,4

2010 57,4 85,6 59,8 85,7 57,3 87,0 52,2 82,3

2011 56,7 86,6 59,5 87,0 57,5 87,8 48,5 82,7

2012 57,5 86,7 60,2 87,2 58,1 87,9 50,1 82,8

2013 57,9 86,3 60,9 86,8 58,6 87,8 49,2 81,7

2014 60,5 88,0 63,6 88,1 61,5 89,5 50,6 83,9

2015 63,0 89,5 67,5 89,5 63,3 91,2 52,5 85,2

Source: author’s analysis based on the data from Eurostat [lfst_hheredch].

4 For comparison, in 2015 the employment rate of women with the youngest child <6 years was in the EU28: 
61% (in total), 65.5% (for women with one dependent child), 63.5% (for women with two dependent children) 
and 46% (for women with 3 and more dependent children), which means that it was lower than in the same 
year in Poland. Regarding individual Member States, in 2015 the highest employment rate of women with the 
youngest child under 6 years was in Sweden (78.9%) and in Denmark (77.9%), while the lowest in Hungary 
(38.8%) and Slovakia (39.3%). Data: Eurostat [lfst_hheredch].
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The values of the employment rate of men with the youngest child under the age of 
6 for different types of families are significantly higher than for the employment rate of 
women. In Polish families, it is still the father who is the main breadwinner in the family 
and is responsible for maintaining it. The value of the indicator for men oscillates around 
90% and is the highest for families with two dependent children (91.2%), and the lowest 
for families with three and more dependent children (85.2%)5.

In Polish strategic documents, which also cover issues related to family policy, the 
issue of gender equality in the labor market often arises. One of the aspects of this phe-
nomenon is the level of professional activity of women and men who are also parents of 
young children. While in the first months after birth, mothers usually look after children, 
so in the later period both father and mother can take responsibility for caring for the 
child. In reality, however, women “fall out” from the labor market for much longer than 
men, and as a result, it is more difficult for them to return to the labor market and conti-
nue their career path.

If both father and mother were equally responsible for caring for the child, and flexi-
ble solutions offered by the labor market made it easier, the difference in the rate of 
employment of women and men bringing up small children should aim at zero.

Chart 1. Differences between employment rates of men and women with the youn-
gest child less than 6 years old (%)
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Source: author’s analysis based on the data from Eurostat [lfst_hheredch].

5 For comparison, in 2015 the employment rate of men with the youngest child <6 years in the EU28 was: 
87.3% (in total), 88.2% (for men with one dependent child), 89.1% (for men with two dependent children) and 
81, 4% (for men with three and more dependent children). As far as individual EU Member States are concer-
ned, the highest employment rate for men with the youngest child under 6 is found in the Czech Republic 
(93%) and Denmark (92.8%), and the lowest in Bulgaria (77.3%) and Spain (79%). Eurostat data [lfst_hheredch].
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In fact (as shown in Chart 1), the differences between the employment rate of men and 
women with the youngest child below 6 years are still significant. In 2015 employment rate 
of men with children younger than 6 years was 26.5 percentage points higher than in the 
case of women who raised small children. This means that the Polish labor market is still far 
from providing women and especially mothers with equal rights with men.

Rate of defamilialism of childcare (children aged 0–3)

The concept of defamilialism refers to the policy of the state, which aims to support 
the family in providing childcare, mainly by providing adequate institutional care for 
young children. In his research, P. Michoń [2008] proposes an indicator that allows me-
asuring this phenomenon, i.e. an indicator of defamilialism of care (wskaźnik defamili-
zacji opieki, WDO):

6

 

 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 =
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 3 𝑦𝑦𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝 − 𝑜𝑜𝑝𝑝𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑦𝑦𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(156 − 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑓𝑓𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑦𝑦 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑝𝑝ℎ 𝑜𝑜𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑓𝑓𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑢𝑢𝑝𝑝𝑖𝑖)/156 6  

 
Michoń assumes reasonably that children aged 0–3 require a non-stop care on the 

part of parents or non-parental care. However, one can notice a certain lack of accuracy 
of the indicator, resulting from the fact that it takes into account the week as a unit of 
measure of non-family care time. In many cases, external child care is part-time only, 
e.g. a stay in a nursery for several hours a day or a carer hired on specific days of a week. 
This is often due to the parents’ desire to make work time more flexible so that they can 
spend as much time with the child as possible, especially in the first years of his/her life. 
Shortening the time of external care may occur, for example, by parents taking up work 
at different hours and thus the possibility of alternating care for a child.

Below, the author of this article proposes7 the correction of the WDO indicator by 
placing in the denominator the “coefficient for the use of non-parental care”. It can be 
assumed that full use of non-parental care sums up to 40h per week8, and is represented 
by the value=1 of the coefficient. If, for example, the non-family care amounts 20h per 
week, the coefficient would then be 0.5. In fact, the introduction of this coefficient chan-
ges the value of the WDO quite significantly. After this correction, the WDO would be:

6 156 – number of weeks within a 3 years period
7 Research on familialism and defamilialism was a part of the author’s doctoral thesis (“Effectiveness of family 
policy during demographic regression in Poland”) defended on 17 November 2017 at the Cracow University 
of Economics.
8 8h 5 days a week
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The calculations of the modified indicator of defamilialism of care for Poland in the 
years 2005–2015 are presented below. Eurostat data were used for the calculations.

Table 3. Indicator of defamilialism of care (2005–2015)

  % of 
children 
age 0-3 
in other 
forms of 
care*

Coefficient 
for the use 
of other 
forms of 
non-paren-
tal care

% of 
children 
age 
0-3 in 
formal 
care

Coeffi-
cient for 
the use 
of formal 
care

nomi-
nator

Number 
of weeks 
with full 
income 
refund**

denom-
inator

WDO

2005 35,0 0,75 2,0 0,92 28,18 16 0,90 31,40

2006 37,0 0,69 3,0 0,94 28,17 16 0,90 31,38

2007 33,0 0,73 2,0 0,93 25,95 18 0,88 29,33

2008 33,0 0,74 3,0 0,94 27,32 18 0,88 30,88

2009 34,0 0,74 2,0 0,89 26,86 20 0,87 30,80

2010 35,0 0,75 2,0 0,92 28,01 22 0,86 32,61

2011 34,0 0,74 3,0 0,98 28,09 22 0,86 32,70

2012 32,0 0,70 6,0 0,93 27,95 24 0,85 33,03

2013 36,0 0,75 5,0 0,90 31,30 24 0,85 36,99

2014 34,7 0,70 5,5 0,97 29,42 41,6 0,73 40,12

2015 27,6 0,61 5,3 0,83 21,30 41,6 0,73 29,05

Source: author’s analysis based on the data from Eurostat [ilc_ca].

* Other forms of non-parental care are: childcare by a child’s professional guardian (babysitter, day carer) 

or childcare by grandparents, other household members, other relatives, friends or neighbors (EU-SILC)

** In the calculations, the maximum amount of maternity leave was taken into account (one child at one 

birth). From 2014 paid parental leave was also included in the leave.

Chart 2. Indicator of defamilialism of care (2005–2015)
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Chart 2 presents changes in the defamilialism of care in Poland in the last decade. 
This ratio in 2005–2012 was relatively stable. In 2013 and 2014 there was a sharp incre-
ase of the defamilialism indicator. This has happened due to the increased availability 
of institutional forms of care for children aged 0–3 (mainly as an effect of the “Ma-
luch” program, launched in March 2011, financing the creation of nurseries and toddler 
clubs). The effect was subsequently offset by introduction in 2014 a paid parental le-
ave, which together with paid maternity leave, allows parents to take care of the child 
throughout the first year of its life. Although the defamilialism index returned in 2015 
to the value from before the reform of family policy,9 the reform managed to achieve 
the desired scheme of care for a child under 3 years, where the first year is reserved 
for the care of their parents (familial care by offering paid maternity and parental leave 
by the state), and after this year the government offers families institutional forms of 
child care (defamilialism of care). Additionally, the reform increased the flexibility of 
maternity and parental leave which allows both parents (not only mothers) to use it, 
which increases the equality of women and men in the labor market. Such a solution 
is a beneficial step towards effective reconciliation of raising children with performing 
paid work.

Accessibility of institutional care

The childcare availability index indicates the number of available places in public or pri-
vate care institutions divided by the number of children in an age range suitable for a gi-
ven form of care10.

9 For comparison, the average defamilialism rate of care for the EU28 in 2015 was 40.7, and in Poland in the 
same year it amounted to 29.05.
10 For example, for public nurseries it will be the number of places available in a given year in public nurseries 
divided by the number of children aged 0–3 years in a given year.
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a) The childcare availability index for children age 0–3 years

Table 4. The childcare availability index for children age 0–3 years (2010–2015)

  

Lack of sufficient access to institutional care for children up to 3 years is still one of 
the biggest problems of Polish family policy. Comparing it with the availability of institu-
tional care for pre-school children, it can be seen that it is almost ten times lower than for 
children aged 3-6 years. Admittedly from 2011 the “Maluch” program is in operation, co
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-financing various forms of care for children aged 0–3, but still many parents are forced 
to choose their own care (which means resigning from paid work) or hire a private baby-
sitter, which in turn is a very expensive solution. The “500+” program was partly to solve 
the cost of care, but significant shortages still exist in this area. In 2015 institutional care 
in Poland was available only to 7.3% of the population of children aged below 3 years.

b) The childcare availability index for children age 3–6 years

Table 5. The childcare availability index for children age 3–6 years (2010–2015)11

Year Total 
(number 
of places 
available 
on 31.12)

Pre-
schools 
(number 
of places 
available 
on 31.12)

Private large 
pre-schools 
(Zespoły 
wychowania 
przedszkolne-
go) (number 
of places avail-
able on 31.12)

Private small 
pre-schools 
(Punkty 
przedszkolne) 
(number of 
places avail-
able on 31.12) 

Number 
of chil-
dren age 
3-6

Total  
availability

2010 85 7061 829 561 2 254 25 246 1 449 870 59%

2011 914 241 880 137 2 114 31 990 1 500 980 61%

2012 969 897 930 223 2 113 37 561 1 573 298 62%

2013 1 035 777 986 333 2 341 47 103 1 636 066 63%

2014 1 065 349 1 015 903 2 149 47 297 1 667 752 64%

2015 1 068 975 1 022 606 2 054 44 315 1 656 537 65%

Source: author’s analysis based on the data from: GUS (2016), Działania prorodzinne w latach 2010–2015. 

Studia i analizy statystyczne, Kraków; Eurostat [demo_pjan].

Under the so-called Pre-school Act12, adopted on 13 June 2013, starting from Septem-
ber 2017 all children from 3 to 6 years of age are to be provided with places in pre-school 
care. As it can be seen in Table 5, the total number of places in pre-school institutions 
available at the end of 2015 was sufficient only for 2/3 of the total number of children 
in this age group. However, it should be noted that not all parents decide to send their 
child to kindergarten. Beside the institutional care, parents have the opportunity to stay 
on parental leave, decide that the child will be cared of by the other family members 
(e.g. grandmother) or they can entrust the childcare to a babysitter. Other cases where 
the child does not benefit from pre-school care is the lack of professional activity of one 
11 In this table the entire population of children from 3 to 6 years of age was taken into account, however, 
it should be remembered that until the 2015/2016 school year, 6-year-old children were already entering 
primary education, and from the 2016/2017 school year parents of 6-year-old children have the opportunity 
to choose whether the child is to be looked after by a pre-school institution or to start primary school.
12 The Act of 13 June 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Journal of Laws 
2013 entry 827]. 
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of the parents, or their being on maternity or parental leave due to the birth of another 
child. What’s more, pre-school duty applies only to children one year before starting 
school in primary school, 5 years old until the 2015/2016 school year and 6 years old from 
the 2016/2017 school year.

Rate of use of parental leave by men

Since the beginning of 2016, as part of the family policy reform, new provisions regar-
ding parental leave have been introduced13. The basic leave is maternity leave, for a pe-
riod of 20 weeks (31–37 weeks for the birth of multiple). The first 14 weeks of maternity 
leave are intended exclusively for use by the mother, and the remaining leave can be 
shared with the father of the child.

After finishing maternity leave, parents are entitled to parental leave of 32 weeks (34 
in the case of multiple births). This leave can be used in full or in parts (maximum 4) until 
the end of the calendar year in which the child reaches the age of six. It is also possible to 
perform paid work by a parent who is on the leave, but no more than 20 hours per week. 
In this case, the leave is proportionally extended depending on its actual use14.

As maternity leave is designed mainly for mothers, an analysis of the use of parental 
leave by fathers and mothers has been carried out below to examine the level of fathers’ 
involvement in the care of young children.

The rate of use of parental leave by men is the ratio of the number of days spent 
on parental leave by men, to the number of days spent on parental leave by women in 
a given year. 

The rate of use of parental 

leave by men  
= 

𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛
𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑤𝑤𝑜𝑜𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 

 

Parental leave was introduced in August 2013, but comprehensive data on its use are 
available only from 2014.

13 Act of 24 July 2015 amending the act – Labor Code and some other acts (Journal of Laws of August 31, 2015)
14 For example, a  parent taking advantage of parental leave, working part-time (20h/week), in two weeks 
actually uses only a week of parental leave.
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Table 6. The rate of use of parental leave by men

  the number of days spent 
on parental leave by 
women (in thousands)

the number of days spent 
on parental leave by men 
(in thousands)

The rate of use of parental 
leave by men 

2014 38 830,3 539,3 1,39%

2015 44 115,5 461,6 1,05%

2016 51 388,4 405,4 0,79%

Source: author’s analysis based on the data from: The Polish Social Insurance Institution (ZUS).

According to the analysis, men spend on parental leave only about 1% of the time 
spent on this leave by women. This is a surprisingly low result. Parental leave is most 
often used immediately after the end of maternity leave, which makes it possible for 
the parents to continue to care for a small child. The use of this leave almost exclusively 
by mothers is a proof of the need to conduct further actions within the Polish family 
policy, aimed at promoting a more even division of duties related to raising children be-
tween mothers and fathers. An example worth following is Sweden, where parents are 
rewarded with an additional financial benefits if they decide to share the parental leave 
between mother and father equally.

Conclusions

Polish family policy has been beneficial in facilitating parents’ personal care for their chil-
dren, especially the youngest ones (0–3 years). This is due to the significant reforms that 
have taken place in the past few years in relation to maternity leave, paternity leave and pa-
rental leave. A lot worse situation occurs when it comes to institutional care for children un-
der 3 years old. Nurseries, children’s clubs and other forms of institutional care are available 
only to slightly more than 7% of children of this age. This means that in case of the care of 
children up to 3 years, the state applies measures to support the family of care (familialism), 
while not offering sufficient support to defamilize childcare (institutional care). As a con-
sequence, the state limits parents’ the opportunity to decide on the choice of childcare.

However, the most worrying result of the analysis was the issue of equality between wo-
men and men in the labor market. Despite the equality and partnership objectives in the 
family policy strategic documents, there are no adequate family policy instruments. Despite 
the introduction of parental leave in 2013, which can be used by both mothers and fathers, 
men spent on the parental leave only about 1% of the time spent on this leave by women. 

Significant changes have been made in Polish family policy in the recent years. They 
aim mainly to allow couples to have more children by providing financial support and fa-
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cilitating reconciliation of work and childcare. But, as this study has shown, some aspects 
of this process were omitted or at least not yet sufficiently developed. The main burden 
of childcare remains on the shoulders of the mothers, who don’t get enough support 
neither from the fathers nor from the state.

Referring these results to the family business, women in family business are not sup-
ported enough by the Polish family policy. It may result in the marginalization of the role 
of mothers in family firms and/or creating a situation where in family business men are 
responsible for running the business and women are responsible for “running” (taking 
care of) the family.

To allow more activity of the mothers on the labor market, following things need to 
be done:

 · strengthening gender equality measures in the labor market (e.g. by promoting the 
equal use of parental leave by mothers and fathers), and promoting the partnership in 
childcare within the family,
 · assuring flexibility of family policy instruments, giving families the choice of childca-

re (individual care or institutional care),
 · supporting familialism and defamilialism of childcare of children age 1-3.
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plexity of this operation arises due to several factors including: the company grow, the suc-
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Introducción

Las empresas familiares se caracterizan principalmente en relación al tamaño, es decir, 
a la cantidad de empleados que operan en su funcionamiento, en ese sentido, la mayoría 
son pequeñas (menos de 10 empleados) y medianas (hasta 50 empleados), también de-
nominadas PyMES en México. Con más de 4.1 millones de estas empresas en el país, se 
han convertido en un gran soporte en la economía al aportar más del 50% del PIB nacio-
nal, las microempresas contratan 41.8% del empleo total, mientras las medianas generan 
15.9% del empleo [Sánchez 2015].

No obstante el valor que representan, existe un elevado índice de extinción en este 
tipo de negocios, de acuerdo con KPMG [2013], en México, alrededor de 70% de los nu-
evos negocios no llegan al tercer año de vida, y esta situación se debe a diversos facto-
res entre los que se pueden identificar aquellos relacionados a aspectos financieros, de 
competitividad y  los internos relacionados a  la administración. Uno de los retos a  los 
que se enfrentan las empresas familiares está relacionado con el diseño organizacional 
desde la misma estructura.

La fragilidad administrativa de la pequeña y mediana empresa familiar surge porque 
generalmente los fundadores no realizan un plan de negocios, se basan en una estruc-
tura simple, fungiendo ellos como autoridad máxima del que dependen todos los em-
pleados o subordinados.

En ese contexto, el presente estudio realiza una revisión de conceptos relacionados 
a la empresa familiar, la estructura organizacional, el protocolo familiar y las configura-
ciones organizacionales para posteriormente centrar atención en el estudio de caso de 
una organización familiar, su evolución y situaciones que se suscitan por la confusión 
que se genera en los empleados a falta de una estructura eficiente

Empresa familiar

La revisión de la literatura indica que existen diversas aportaciones que tratan de definir 
al negocio familiar, Chua, Chrisman y Sharman [1999] contribuyeron indicando que el 
negocio familiar es un negocio gobernado y / o administrado con la intención de dar 
forma y perseguir la visión del negocio sostenida por una coalición dominante controla-
da por miembros de la misma familia o un pequeño número de familias de una manera 
potencialmente sostenible a través de las generaciones de la familia o familias.

Se entiende como aquel negocio donde “los miembros de la familia dominan la pro-
piedad y  la administración de la firma, y perciben la empresa como negocio familiar” 
[Ghua et al 1999; Dreux, Brown 1999; Gersick et al 1997; Litz 1995, citados en García 2007].
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Para Navarrete [2009] es la empresa cuya propiedad está en manos de uno o más 
miembros de un grupo familiar y su dirección y sucesión tendrá influencia familiar.

Lozano y Salinas [2006] mencionan cinco atributos: 1) Que una o más familias tengan 
participación importante del capital social de la empresa. 2) Que toda la familia cumpla 
con un rol dentro de la empresa. 3) Que la familia ejerza control de la empresa. 4) Que 
algún miembro de la familia participe de la gestión de la empresa. 5) Que se mantenga 
un principio o vocación de continuidad, incorporando a las siguientes generaciones.

Por otro lado Belausteguigoitia [2007] señala que mayoritariamente son poseídas 
o controladas por una familia en la que dos o más miembros están relacionados con el 
negocio. Mientras que De la Garza [2008] apunta que es la existencia de miembros de 
una familia en la dirección del negocio, en la toma de decisiones y en el capital.

Por otra parte, Casillas, Díaz, Vásquez [2005] señala que son 3 aspectos los que de-
limitan a as empresas familiares: 1) La propiedad o el control de la empresa: se define 
a partir del porcentaje de participación de la familia en el capital de la empresa o del 
hecho de que un familiar admita que controla su empresa. 2) El poder que la familia 
ejerce sobre la empresa: se define a partir del trabajo desempeñado ˜ en la empresa por 
algunos miembros de la familia. En muchos casos hace referencia a que la familia pro-
pietaria desempeña˜ funciones ejecutivas en la empresa o a que el director general de la 
empresa es un miembro de la familia propietaria. 3) La intención de transferir la empresa 
a generaciones venideras: se define en relación con el deseo de mantener en el futuro la 
participación de la familia en la empresa, al número de generaciones de la familia pro-
pietaria que intervienen en la misma o al hecho de que los descendientes directos del 
fundador tienen el control sobre la gestión o propiedad de la empresa.

Organización

Es preciso decir que a la organización se le ha conceptualizado de distintas formas, Bar-
nard [citado en Nikezić 2016] menciona que la organización formal es un sistema de acti-
vidades conscientemente coordinadas o de esfuerzos de dos o más personas, de donde 
se desprende que una organización existe cuando se identifican los siguientes elemen-
tos en ella: personas dispuestas a comunicarse unas con las otras, mismas que desean 
participar en una actividad en búsqueda de un propósito común. Además para que la 
organización subsista depende no solo del equilibrio interno del sistema, sino también 
del equilibrio entre el sistema y el ambiente externo. El equilibrio externo implica dos tér-
minos, eficacia de la organización y eficiencia. La eficacia de la organización comprende 
la relevancia de sus propósitos en el ambiente, mientras que la eficiencia implica asegu-
rar las contribuciones de energía de los individuos a la organización. 
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Las organizaciones modernas se han originado de distintas formas, de manera 
espontánea, del resultado directo del esfuerzo individual al organizado, como sucur-
sales pequeñas de una organización existente, como resultado de la segmentación de 
organizaciones existentes por rebeliones, o la interposición de fuerzas externas a ella. 
Cuando se trata de cualquiera de los tres primeros casos el inicio de la organización es 
pequeño, y en los dos últimos se trata de organizaciones grandes y complejas. 

En las organizaciones complejas los requerimientos estructurales deben correspon-
der al número de personas que participan, pues una persona tiene relaciones no solo 
con otra, sino con los grupos dentro de la organización a su vez se dan relaciones entre 
los grupos, entre más grupos existan más complejidad existirá. Por esa razón en este 
tipo de organizaciones la figura del líder cobra importancia en la comunicación para es-
tablecer las funciones ejecutivas y para que se lleven a cabo las tareas de la organización 
formal de manera eficiente.

Hasta aquí se ha abordado a  la organización formal, sin embargo, existe la de ca-
racter Informal, que se refiere a los contactos o interacciones de los individuos en una 
organización y que no están regidas por reglas o normas dentro de ella. La organización 
informal no tiene una estructura ni subdivisiones, establece entre los miembros ciertas 
actitudes, entendimientos, costumbres, hábitos e instituciones. Y crea las condiciones 
bajo las cuales se desarrollara la organización formal. Ambas organizaciones, la formal 
y la informal requiere una de la otra para que se puedan llevar a cabo los propósitos de la 
organización, ya que mientras una sirve para regular las distintas tareas de los grupos en 
la organización mediante reglas, normas y procedimientos establecidos la informal ayu-
da a generar el ambiente de trabajo propicio para que las interrelaciones se mantengan. 

En ese sentido, un sistema en equilibrio está integrado por dos tipos de organiza-
ciones, la técnica (maquinaria, herramientas etc.) y la humana (individuos y grupos so-
ciales), es entonces en la organización social donde se ubica la formal e informal. Las 
relaciones de la organización humana se rige por tres tipos de comportamiento, lógico, 
ilógico e irracional. 

Para que una empresa funcione debe contar con una estructura que incluya elemen-
tos materiales, humanos y de normatividad que faciliten su operación. 

Para Luna [2015] un organigrama es “la gráfica que muestra la estructura orgánica in-
terna de la organización formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, 
y las principales funciones que desarrollan”, y muestran la división de funciones, los nive-
les jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales formales de comu-
nicación, los jefes de cada grupo de empleados, las relaciones entre los diversos puestos 
y la naturaleza lineal de cada departamento.

Es así que la estructura organizacional de toda empresa presentará diversos com-
ponentes, como jerarquías de puestos, definiciones de puestos, asignación de tareas 
y/o funciones.
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Estructura organizacional

Para comprender las estructuras organizacionales en la empresa familiar se hace un bre-
ve recorrido por la propuesta de Henry Mintzberg que identifica cinco configuraciones 
1) La Estructura Simple u Organización Empresarial, 2) La Burocracia Mecánica u Organi-
zación Maquinal, 3) La Burocracia Profesional, 4) La forma divisional y 5) La organización 
innovadora o adhocrática.

La Estructura Simple u Organización Empresarial
En la estructura simple la parte clave de la organización es la cumbre estratégica, su 

comportamiento formalizado es escaso, su línea media es pequeña, mientras que no 
existe un staff de apoyo y tecno estructura, y su núcleo operativo realiza tareas no espe-
cializadas por lo que es flexible y suelen ser intercambiables.

En la cumbre estratégica se identifica al fundador del negocio familiar, mismo que 
centraliza las decisiones, tiene mando único y realiza una supervisión de sus subordi-
nados de manera directa, los puestos claves son conferidos a los integrantes de la fami-
lia. Todo gira en torno al empresario, y se centra en la producción dejando a las necesi-
dades del cliente de lado.

La Burocracia Mecánica u Organización Maquinal
La estructura mecánica se presenta en aquellas empresas en las que los procedi-

mientos están altamente estandarizados, con una comunicación formalizada, normas 
y reglas específicas y centralización de las decisiones, mientras que la autoridad formal 
desciende a través las jerarquías en un ambiente simple y estable. Mintzberg [1979] seña-
la que “en su núcleo operativo la división de trabajo esta bien marcada, la tecnoestruc-
tura es el factor predominante que enlazados con la línea media de gerentes incorporan 
normas para estandarizar las operaciones hacia abajo, en dirección a las unidades opera-
tivas y retroalimentando información hacia arriba para la elaboración de planes”.

La Burocracia Profesional.
Este tipo de estructura responde a una alta estandarización de tareas dentro de la 

organización, en el núcleo de operaciones, la tecnoestructura y la línea media, misma 
que se adquiere por la capacitación.

La forma divisional.
Es la estructura más utilizada en el sector privado, la toma de decisiones es descen-

tralizada y recae en los responsables de las distintas divisiones, departamentos o áreas, 
aunque con un fuerte control por parte de quien está en la cumbre estratégica; gene-
ralmente este tipo de organigramas corresponde a grandes empresas o corporativos.
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La organización innovadora o adhocrática.
Estructura definida hacia el desarrollo de equipos multidisciplinarios de staff, ope-

rarios y directivos, responsables de ejecutar proyectos. Se da la coordinación de activi-
dades a través de la adaptación mutua entre los grupos de trabajo, generalmente son 
organizaciones fluidas y orgánicas.

Protocolo familiar

Otro de los aspectos sustantivos que ayudaran a comprender la situación que prevalece 
en la empresa familiar en cuanto a sus estructuras, es el del protocolo familiar. Es consi-
derado por Rios [2017] como:

Medio para asegurar la continuidad de la Empresa Familiar y  de las relaciones 
fluidas en el seno de la familia mediante la planificación del cambio generacional 
inevitable en este tipo de Empresas, a través de la definición de una serie de re-
glas o criterios que regulen las relaciones futuras entre los miembros de la familia 
y la empresa, así como con el patrimonio familiar.

El Protocolo es un instrumento eficaz que es utilizado para la continuidad de la fami-
lia dentro de una empresa, que tiene como finalidad la cohesión, armonía y comunica-
ción entre los sucesores; sirve para anticiparse a cualquier discrepancia entre fundador 
y sucesores respecto a las posiciones que se darán en sucesión, por lo que garantiza el 
mantenimiento de buenas relaciones personales y económicas, una división de tareas 
bajo consenso de los integrantes en un clima de paz y cordialidad.

Estos conceptos revisados son elementos para una mejor comprensión de la com-
plejidad que surge en la empresa familiar, especialmente cuando crece; se da la sucesión 
generacional; y, se asignan roles derivados de los vínculos afectivos entre el fundador 
y sucesores. Apareciendo nuevas jerarquías sin que se realice una reestructuración del 
organigrama orientado a la eficiencia del negocio, no obstante, cuando se planea una 
nueva estructura incide un factor que determina su diseño siendo éste el rechazo de los 
integrantes ante la posibilidad de quedar en un escalafón inferior al de otro, creándose 
un exceso de puestos directivos y obteniendo como resultado una confusión respecto 
al quehacer dentro de la organización cuando los trabajadores reciben instrucciones de 
diversos jefes, originando conflictos y tensiones debido a una inadecuada planeación en 
torno a las necesidades del negocio.
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Metodología

La metodología es de tipo cualitativo con revisión documental y estudio de caso de un 
grupo familiar conformado por 9 empresas, en un destino turístico ubicado en la costa 
noroeste de México; Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Para el abordaje del estudio, se 
realizó observación simple directa en el establecimiento seleccionado así como entre-
vistas a los integrantes de la familia que ocupan puestos de dirección en las empresas del 
grupo, para identificar el rediseño interno de la estructura organizacional.

Estudio de caso

El estudio se realizó en una empresa de alimentos y bebidas denominado Rodolfo´s night 
club, siendo el fundador el Sr. Palacios y su esposa; como rasgo principal de este negocio 
es su estilo arquitectónico, convirtiéndolo en un icono del Destino Turístico en estudio.

Al crearse el negocio surge con una estructura organizacional de tipo simple, en la 
que el señor Palacios se posiciona en la cumbre estratégica, dirigiendo todas las activi-
dades del centro de entretenimiento, desarrollando un liderazgo paternalista, con su-
pervisión directa sobre sus subordinados, una organización formalizada y normalizada 
aunque en algunas tareas se daba la informalidad, además ninguna decisión era tomada 
sin la autorización del fundador, pues solo él emitía órdenes.

Figura 1. Estructura organizacional simple

Fuente: Mintzberg [1979].
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Al crecer la familia y de acuerdo al protocolo familiar, se integran los hijos al nego-
cio familiar; por lo que la estructura sin dejar de ser simple, se ensancha al nombrarse 
a cada uno de los tres hijos gerentes de los distintos negocios que para ese momento 
se habían diversificarlo hacia 2 giros, entretenimiento e hidrocarburos. Posteriormente, 
con 9 empresas en total crean el Grupo empresarial KFK; a partir de ese momento la es-
tructura cambia a la forma divisional, con una toma de decisiones descentralizada, que 
recae en cada uno de los gerentes dependiendo del giro de los negocios representados. 
No obstante, el fundador tuvo la última palabra hasta el momento de su fallecimiento. 
Aunque los herederos ya ocupaban posiciones estratégicas, la sucesión generacional se 
da, al momento de la muerte del fundador. 

Figura 2. Estructura organizacional divisional

Fuente: Mintzberg [1979].

Los tres hermanos se dividieron los negocios, quedando aquellos de entretenimien-
to a cargo de la hija y los de hidrocarburos en manos de uno de los varones, mientras que 
el tercer sucesor supervisa a ambos, teniendo este último cierto grado de injerencia en 
la toma de decisiones; lo cual genera una serie de inconvenientes en la buena comuni-
cación entre ellos. Por otro lado, Se genera un ambiente de incertidumbre entre los em-
pleados, ya que están expuestos a recibir distintas instrucciones de los sucesores y ma-
lestar en la rendición de cuentas acerca del trabajo realizado, ya que no dan respuesta 
a  instrucciones ambiguas; existe excesiva informalidad por parte del que sucesor que 
supervisa a las distintas empresas del grupo a cargo de sus hermanos. Se dirige direc-
tamente con los empleados de los negocios del grupo, girando instrucciones distintas 
a  las de los que están en el ápice estratégico. Esta problemática que se ha generado, 
impacta en una alta rotación de los trabajadores, que se van descontentos porque no 
satisfacen a ninguno con sus funciones. Esta situación que no han podido controlar, ni 
llegar a un acuerdo entre los sucesores ha creado un ambiente laboral hostil y de malas 
decisiones. Con respecto a  las finanzas, la toma de decisiones ha sido errática, tienen 
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grandes deudas y perdidas, al grado que han cerrado varías empresas y los problemas 
financieros están llevando a la bancarrota al consorcio.

Discusión

La integración de los sucesores al negocio familiar puede ser un momento clave en su 
adaptación al funcionamiento de la empresa, dicha integración debería responder a una 
planeación de la continuidad de la familia en el negocio que favorezca su crecimiento. De 
ahí la importancia de los protocolos, retomando a Casillas et al [2001] en la planificación 
se deben delimitar los porcentajes de participación de la familia en el capital y control de 
la empresa; los puestos, funciones y jerarquía que ocuparán y la participación futura de 
la familia para determinar la participación que los descendientes directos del fundador 
tendrán en el control y gestión de la empresa. En el caso del grupo KFK, la sucesión se dio 
con un protocolo que acordaron los mismos sucesores, respecto a la repartición de los 
establecimientos, donde aparentemente centraron el poder en los dos hermanos may-
ores, sin medir las consecuencias de la participación del tercer hermano que interviene 
en las decisiones de todos los negocios generando un ambiente de trabajo ambiguo 
y pérdida de control en aspectos importantes como el financiero.

Conclusiones

Las empresas familiares pequeñas y medianas se caracterizan por centrar su organiza-
ción bajo estructuras simples y en la forma divisional al crecer.

Una adecuada planeación del futuro del negocio es determinante para definir la for-
ma en que los integrantes de la familia se incorporaran en esas estructuras, posiciones, 
poder a ejercer y participación en la estabilidad de la empresa.

La falta de visión de los fundadores respecto a protocolos que concentren toda esa 
información puede llevar a la extinción del negocio como es el caso de estudio que se pre-
senta. Algunos propietarios o fundadores tienen la presunción de que mientras ellos estén 
a cargo del negocio, todo funcionara bien y que los hijos aprenderán de ellos y que en el 
momento en que sus sucesores tengan que tomar las riendas ya contarán con experiencia 
necesaria para la continuidad y garantizar el buen funcionamiento de la empresa.

Para el caso específico que se aborda, la falta de una delimitación de la participación, 
funciones y ámbito de responsabilidad de cada uno de los tres sucesores a partir de la 
definición de una estructura organizacional y protocolo familiar los ha llevado al cierre 
de negocios y grandes deudas.
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The Participation of Women in the Management and Innovation 
of Agricultural Family Business: a Case Study of the South  
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Abstract: Currently, there are few studies that are addressed to the family business and 

the role of women as registration forms of decisions in the family farm due to their low 

participation in this sector and their collaboration within the company is justified more for 

family issues, than their participation as founders, members or managers. The objective of 

the study is to identify the role of women as decision makers and axes of change within 

the agricultural family business, as well as their role in developing better management and 

innovation. The research was carried out in the province of Almería with a random sampling 

by conglomerates or area and a total of 55 owners of agricultural family businesses were 

surveyed. The results indicate that the participation of women in the company as a worker 
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allows us to know the processes that facilitate decision making. Therefore, when a woman 

works in the family farm generates changes in the same, being the generational a determi-

ning aspect, women decision makers who work in the company have experience in acti-

vities concerning the type of production which facilitates the taking of decisions

Key words: women, innovation, family bussiness

Problema de la investigación 

La participación de la mujer en las empresas familiares se asocia al parentesco entre los 
integrantes como madre, esposa e hija, gran parte de ellas también son socias, funda-
doras y/o tomadoras de decisiones en la empresa familiar agrícola. Autores como Ceja 
[2008], mencionan que las mujeres realizan contribuciones sustanciales y positivas para 
el éxito y la continuidad de sus empresas familiares y su impacto en el negocio es indu-
dable a diferentes niveles.

Para FAO [2013], la agricultura familiar es una forma de organizar la producción agrí-
cola, forestal, pesquera, ganadera y acuícola que es gestionada y administrada por una 
familia y depende principalmente de la mano de obra familiar, comprendidos por muje-
res y hombres. La familia y la granja están relacionadas entre sí, evolucionan conjunta-
mente y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. 

Autores como García y Uclés [2014], analizan el caso de las empresas familiares en 
España, las cuales se caracterizan por tener un modelo predominantemente de agricul-
tura familiar, representando el 70% de la superficie agrícola. Uno de los claros exponen-
tes de este modelo es el sureste del país, caracterizado por una estructura de pequeña 
empresa familiar agrícola, con un promedio de 2 hectáreas por de superficie por em-
presa. Para Aznar-Sánchez et al [2011], este sistema, se basa principalmente en la horti-
cultura, y ha dado lugar a un desarrollo socio-económico en la región muy importante 
durante los últimos 50 años. Es importante que el sistema de empresas familiares agríco-
las se fortalezca, para García-Latorre et al [2001]; Downward y Taylor [2007], la existencia 
de una amplia estructura familiar ha generado un desarrollo con pocas disparidades en 
términos de renta y bienestar. 

Para que una empresa logre funcionar es necesaria la participación activa de los em-
presarios y empleados en todos los niveles y que estos desarrollen sus competencias 
laborales, lo cual conducirá al mejoramiento en los procesos operativos, estratégicos, 
productivos y de soporte. Chávez [2012], menciona que cuando las empresas aprenden 
a evaluar y a desarrollar las capacidades de los actores involucrados en la misma, estas 
se adaptarán de mejor manera a los cambios negativos que se generen en su entorno 
e impactarán menos en su desarrollo. Por ello, los empresarios que se preocupan por 
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preparar a su personal y fortalecer su talento a través de la capacitación, generaran una 
inversión que será remunerada con productos de calidad y fortalecimiento de procesos 
dentro de la empresa. 

De acuerdo a CEPAL/FAO/IICA [2013], el incremento de las mujeres en las explotacio-
nes agrícolas podría ser consecuencia de los procesos de migración laboral del hombre, 
en donde la mujer pasa a encabezar y manejar la explotación, complementado por la 
mecanización de las labores agrícolas que ha facilitado la intervención de las mujeres 
en la actividad productiva. Por tanto, en la actualidad la colaboración de la mujer en las 
empresas familiares agrícolas es activa, desempeñando múltiples puestos en la misma, 
sea como fundadora, líder, directora, empleada o tomadora de decisiones.

Para realizar el análisis y partiendo de los planteamientos de autores como Águila 
[2010], exponen que en las últimas tres décadas la aportación de las mujeres en la eco-
nomía a través de su actividad empresarial se ha incrementado de manera notable; no 
obstante, la atención de los especialistas en el tema se ha centrado en las asalariadas 
y no a las que se desarrollan actividades como promotoras empresariales. Según infor-
mación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), existe una tendencia al incre-
mento de mujeres en la actividad empresarial en los países desarrollados. Para Álvarez 
[2012], entre la mitad y las tres cuartas partes de las personas que se ganan la vida o com-
plementan sus ingresos en la micro o pequeña empresa son mujeres. 

De acuerdo a la investigación realizada por Salvador et al [2012] destaca que entre 
el colectivo de trabajadores fijos la participación de las mujeres es menor en el sector 
agrario y su colaboración dentro de la empresa está justificada por cuestiones familiares, 
frente a su participación como socias, derivadas de la gestión de la propia explotación 
y FAO [2011] plantea que hay una menor concentración de explotaciones encabezadas 
por mujeres en los territorios de mayor potencial agrícola. Mientras que para Arias [2001] 
son aquellas que han encabezado o compartido la dirección de negocios estables, a los 
que han dedicado más de cinco horas al día y que emplean de manera regular más de 
cinco trabajadores o trabajadoras asalariadas. Llopis [2001] agrega que el progreso de 
una empresa se basa en las acciones desarrolladas por las personas. 

Para Mattos et al [2008], en la actual economía globalizada, la innovación es un aspecto 
fundamental de la competitividad como la calidad de los productos, servicios y sobre todo 
la disminución de costos y sus precios. En la investigación de Sossa, Orozco, Vergara, Jessie 
[2011], enfocada a aplicar diferentes metodologías sobre gestión tecnológica y estrategias 
de innovación, proponen que para garantizar la permanencia de las empresas, es necesa-
rio afrontar las condiciones variables actuales y futuras, por tanto se debe de generar valor 
a la empresa y a sus clientes, así como adoptar tecnologías de punta. 

Aguirre [2010] menciona, que innovar tecnológicamente implica habilidad y cono-
cimiento para que las organizaciones adquieran, asimilen, utilicen, creen y adapten tec-
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nología. Martínez [2013], plantea que la innovación es el modelo de negocio que tiende 
a ser un proceso sistemático permitiendo a la organización organizar, controlar y plani-
ficar la innovación, generando ahorro de recursos, motivación de empleados y favore-
cer en la confianza de las acciones innovadoras de la misma y ejecutarla con excelencia 
operativa. 

Para Pietro [2003], la gestión de una organización es un proceso complejo y dinámico 
de toma de decisiones en el que participan todos sus miembros y sobre cómo la empre-
sa se relaciona con su entorno y garantiza su supervivencia, viabilidad y crecimiento. Ge-
stionar la innovación es generar opciones de nuevos mercados, propuestas de nuevos 
productos y el desarrollo de nuevos negocios, además de información y evaluación de 
los conceptos involucrados, como: situación actual, mercado, competidores, tecnología 
y entorno [Martínez 2013]. Es importante considerar que las organizaciones que gestio-
nan eficientemente su conocimiento, podrán modificar su base de recursos y rutinas en 
función de los requerimientos estratégicos y de su entorno. La capacidad de innovación 
de la empresa, atienden a criterios tanto de naturaleza interna (propósito estratégico, 
estructura flexible, tecnologías de la información y las comunicaciones, y ambiente in-
terno) como externa (entorno competitivo) Prado [2013].

Objetivo de investigación

El objetivo principal de la investigación es identificar el papel de la mujer como toma-
dora de decisiones y ejes de cambio dentro de la empresa familiar agrícola, además la 
función que desarrolla para lograr una mejor gestión e innovación.

Metodología utilizada 

Para realizar el estudio se utilizaron métodos mixtos de investigación que nos proporcio-
naron información (cualitativa y cuantitativa), para lograr este fin fue necesario la búsqu-
eda y la selección de diferentes tipos de fuentes como la primaria y la secundaria que se 
adaptaron a las necesidades del objetivo planteado. El diseño de las encuestas dirigidas 
a  las empresas familiares se integró por dos apartados, que nos permitieron valorar la 
participación de las mujeres en la gestión e innovación de la misma. 
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Características de la empresa

El cual contiene información relacionada con la edad, nivel de estudios, parentesco, su-
cesión generacional, número de personas que trabajan en ella (familiares o contratados) 
y la participación de la mujer en la empresa.

Gestión e innovación

Que comprende el tipo de controles administrativos, y  la autovaloración que tienen 
como parte de la empresa familiar con respecto a diferentes agentes en sus actividades 
productivas proveedores, clientes, otros productores, entidades financieras, administra-
ciones públicas, centros de investigación y universidades.

Se aplicaron 55 encuestas semi-estructuradas dirigidas a  empresas familiares con 
agricultura intensiva, localizadas en la provincia de Almería, España en un periodo de 
5 semanas. Posteriormente, se llevó a cabo una fase exploratoria para poder detectar 
posibles inconsistencias en la información recabada. La captura se realizó en un formu-
lario de Excel, así mismo, se llevó a cabo el análisis de la información con este mismo 
programa y SPSS (versión 21) generándose cuadros de salida (descriptivos y frecuencias).

Del análisis generado se examinó la participación de la mujer en dos escenarios: las 
que toman decisiones y las que actualmente no toman decisiones dentro de la empresa 
agrícola familiar.

Resultados de investigación

Características de la empresa agrícola en el sur de España

En la actualidad la participación de mujer en las empresas tiene diferentes espacios; 
como propietaria, tomadora de decisiones, trabajadora; esto se puede constatar en las 
empresas familiares agrícolas, que está representado en 46% por mujeres, su nivel de 
estudios promedio es enseñanza general secundaria o formación profesional segundo 
ciclo y cuentan con una edad promedio de 35 años.
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Gráfica 1. Participación de la mujer en la empresa familiar agrícola

 

 

 

 

43

57

0 10 20 30 40 50 60
%

No decisoras

Decisoras

Fuente: elaboración propia.

Del total de mujeres, 43% son tomadoras de decisiones en la empresa, con un nivel 
educativo de enseñanza general secundaria o formación profesional segundo ciclo, su 
edad promedio es de 46 años y 77% de ellas trabajan en la empresa. De las tomadoras 
de decisiones, 13% son propietarias de la empresa y tienen una edad promedio de 49 
años y todas trabajan dentro de la empresa familiar. La gran cantidad de obstáculos que 
han tenido que superar estas mujeres para estar al frente de sus negocios contribuye 
de manera indudable a transformar su perfil y desarrollar una autoimagen positiva de sí 
mismas [Aguilar 2012]. 

Las mujeres del núcleo familiar que no participan en la toma de decisiones en la 
empresa tienen una edad promedio de 24 años, con un nivel educativo de enseñanza 
general secundaria o formación profesional segundo ciclo y 4% de ellas trabajan en la 
empresa familiar.

Con respecto a la sucesión generacional, las mujeres decisoras pertenecen de la pri-
mera a la tercera generación, donde la segunda generación está representada por 45% 
de las decisoras, de la primera generación por 29% y la tercera por 26%. Las mujeres que 
no participan en las decisiones de la empresa, pertenecen de la primera a la cuarta ge-
neración, donde también prevalece la segunda generación con 42%, la primera y tercera 
con 28% cada una y la cuarta cuenta con 2%. 

En las empresas donde participan las mujeres como tomadoras de decisiones, 42% 
de los empleados son familiares, 58% contratados, en ambos casos prevalece la partici-
pación del hombre en las labores productivas, sin embargo, cuatro de cada diez mujeres 
participan trabajando en la empresa, sin remuneración al trabajo realizado. En las em-
presas donde las mujeres no participan en las decisiones de la unidad de producción, 
29% de los empleos generados son familiares y 71% contratados, para este caso, dos de 
cada diez mujeres participan como empleadas familiares.
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Gestión e innovación

Para [Gersick, Davis, McCollum, Lansberg 1997; Le Breton-Mille 2013], un carácter distin-
tivo de la empresa familiar en la administración y gestión de la empresa en las diferentes 
etapas de su ciclo de vida, se incorporan varios integrantes de la misma, sean esposas, 
hermanos, hijas, primos y varias generaciones. Para el caso específico de la investigación, 
la participación de mujeres como tomadora de decisiones colabora para que se lleven 
controles administrativos de los recursos materiales, económicos y humanos en las uni-
dades de producción, de tal manera que 45% de las empresas llevan registros básicos 
escritos (ingresos y egresos de la unidad productiva), 26% llevan registros sistematizados 
y 11% tienen un responsable de administración de recursos y 18% no llevan registros 
de ningún tipo, por tanto, más de 82% de las empresas llevan controles administrativo.

Al realizar innovaciones en la empresa los productos se ven diferenciados, 35% de las 
empresas donde participan las mujeres en la decisión de la misma observan cambios en 
incremento de la producción, 33% en mejora de la calidad del producto, 21% en reduc-
ción del precio del producto y 11% en diferenciación del producto. Las empresas donde 
las mujeres no participan en las decisiones, 46% observan cambios en incremento de la 
producción, 23% en mejora de la calidad del producto 22% en reducción del precio del 
producto y 9% en Diferenciación del producto.

Gráfica 2. Actores que favorecen la gestión del conocimiento y  la innovación en la 
empresa
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El 82% de las empresas encuestadas donde las mujeres son tomadoras de decisiones 
han implementado alguna mejora, innovación o nueva tecnología en sus actividades 
productivas y señalan que los principales actores que inciden en la gestión del cono-
cimiento e innovación de la empresa, es el gobierno, otros productores, entidades finan-
cieras, centros de investigación, proveedores y comercializadoras. 

Conclusiones de investigación

Se ha observado que en las empresas agrícolas familiares en donde las mujeres partici-
pan se han generado cambios, siendo el relevo generacional un aspecto determinante 
en las empresas, la segunda generación es la que predomina siendo un factor importan-
te para generar cambios en la administración de la empresa, gestión e innovación.

Las mujeres decisoras que trabajan en la empresa, les permite conocer de cerca las 
actividades concernientes del tipo de producción y la experiencia les facilita la toma de 
decisiones, sin embargo, este tipo de responsabilidad como trabajar y tomar decisiones 
no les genera de manera directa la remuneración de un ingreso. 

La participación de las mujeres como decisoras en la empresa familiar agrícola mu-
estra un incremento en la implementación de mejoras, innovación o nuevas tecnolo-
gías, sobre las empresas donde no participan mujeres en la gestión y administración de 
la empresa.
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Eficiencia productiva y sustento familiar: el caso de las 
cooperativas del campo pesquero el Huitussi. Sinaloa, 
México

Productive Efficiency and Family Support: the Case of the 
Cooperatives of the Huitussi Fishing Field. Sinaloa, Mexico

Abstract: The fishing sector in Sinaloa is an important source of direct and indirect em-

ployment, provides basic species in the regional power and generates revenues that allow 

the satisfaction of needs of fishers and their families. However, there is overexploitation of 

the resource, increase of the population inhabiting the fishing and illegal exploitation of 

the product; the fishermen practice grouped artisanal fisheries in cooperative societies that 

assume the commitment to promote ecological culture in search of productive efficiency 

for the benefit of all cooperators. For this reason, the objective of this research is to analy-

ze the perception of fishermen and stakeholders regarding the viability of fishing for the 

family support. An interview that applied to cooperatives and free fishing partners were 

used for gathering information. As main findings it can be said that fishing is not enough 

to cover their basic needs requiring supplement income with income from other activities. 

However, they consider fishing as a viable activity requiring attention urgently to reduce 

the contamination of the fishing camp
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Introducción

La pesca artesanal se ha practicado desde tiempos antiquísimos con el fin de satisfacer las ne-
cesidades alimenticias de pescadores y sus familias; en la medida en que la pesca es eficiente 
es posible satisfacer dichas necesidades [Arreguín 2006]. La pesca artesanal es aquella que se 
practica con una escala de operación limitada, utilizando embarcaciones menores, requiere 
poca utilización de capital pero mucho esfuerzo físico, se apoya en técnicas rudimentarias 
y el producto es mayormente para el consumo interno; los principales problemas que se 
detectan son: no existe industrialización de la producción pesquera, falta de infraestructura 
para apoyar la distribución, pésimas condiciones de higiene de los intermediarios y vendedo-
res, productores desorganizados y con poca o nula capacitación y, carencia de visión sobre lo 
que representa la pesca en términos alimentarios [Rojas y Fernández 2006]. 

Adicionalmente, los niveles de profesionalización son bajos, pero al constituir la edu-
cación un principio cooperativo, se les visualiza como organizaciones de aprendizaje 
enfocadas en el empoderamiento de las comunidades en que se ubican [CICOPA 2014]; 
cuando se requiere asesoría, los líderes de las empresas familiares recurren a consan-
guíneos y personas cercanas para resolver problemas depositando mayor confianza en 
padres, cónyuges, contadores/auditores, en quienes tienen menor confianza es en los 
que no son miembros de la familia, socios minoritarios y miembros del clero [EY 2017]. 

La actividad pesquera es compleja, su importancia va más allá del ámbito pesquero y que 
también influye en el área social y económica, se ha visto afectada por las políticas sexenales, 
quienes viven de la pesca se consideran marginados ya que aporta escasas ganancias por ser 
poco productiva y en pocas ocasiones se escucha la voz del pescador [Espino y Cruz 2006]. 
Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
[FAO, 2016] el consumo per cápita de productos pesqueros se ha incrementado, en 1960 el 
consumo ascendía a 9.9 kg., para 1990 ya se había incrementado a 14,4 y en el 2013 a 19.7 kg. 

Figura 1. Consumo per cápita mundial de producto pesquero
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 2016. 
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Algunos países como Perú, Japón, Estados Unidos y Chile han reducido su produc-
ción en cambio México y otros países han incrementado su producción. A continuación, 
se muestra la evolución de la producción a nivel mundial donde se muestra un repunte 
en el año 2010, expresado en millones de toneladas. 

Figura 2. Evolución de la pesca de captura a nivel mundial
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 2016.

El principal productor es China con el 60% de producción pesquera, en los 25 países 
con mayor producción, México ocupa el lugar 16 con una producción de 1,396,205 tone-
ladas. En 2014, 56.6 millones de personas laboraban de manera directa en la pesca (tanto 
de captura como acuícola): el 36% dedicados de tiempo completo, el 23% de tiempo par-
cial y el resto pescadores ocasionales o sin especificar, el 19% mujeres con trabajo directo, 
con una flota de 4,6 millones de embarcaciones pesqueras concentrándose en Asia el 75% 
[FAO 2016]. En 1974 el 90% de la producción se explotaba de manera sostenible y para el 
2014 se reduce a 68.6% lo que indica que el resto es sobreexplotado con pesca excesiva. 

Figura 3. Principales países productores de pesca de captura
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO 2016].
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En 2014, México tenía registrados 215,000 pescadores de captura y 56,000 acuiculto-
res. En Sinaloa el total ascienda a 44,705 pescadores con un 19.4% der participación del 
total de la producción nacional, sólo por debajo de Sonora que tiene una participación 
del 28.9%, según estadísticas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca [CONAPE-
SCA 2015].

Tabla 1. Participación de Sinaloa en la producción nacional

PRODUCCIÓN EN TONELADAS PESO VIVO

1Producto Producción Nacional Sinaloa % Sinaloa

Almeja 28,062 3,185 11%

Túnidos 181,030 101,388 56%

Calamar 38,951 3,837 10%

Camarón 158,128 67,128 42%

Guachinango 12,903 1,048 8%

Jaiba 34,468 13,601 39%

Langosta 4,466 48 1%

Langostino 3,346 105 3%

Lisa 12,281 3,500 28%

Mojarra 121,529 11,114 9%

Ostión 53,757 582 1%

Robalo 8,888 505 6%

Sardina 582,872 107,438 18%

Sierra 20,420 2,170 11%

Tiburón y cazón 29,435 6,689 23%

Fuente: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 2015. 

En Sinaloa se tienen 756 sociedades cooperativas registradas, de las cuales 57 de 
altamar, 407 ribereñas y 292 de producción acuícola. En el campo pesquero El Cerro Ca-
bezón operan 9 sociedad cooperativas mismas que dan sustento a la mayor parte de la 
población y que son una parte importante de la economía y el desarrollo local. Es por 
ello, que el objetivo del presente trabajo es analizar la percepción de los pescadores y de 
los actores involucrados respecto a la viabilidad de la pesca para el sostenimiento fami-
liar; la interrogante que guía la investigación es: ¿Cuáles son los factores asociados a la 
eficiencia productiva de las sociedades cooperativas ubicadas en el Campo Pesquero El 
Cerro Cabezón y cómo influye en el sustento de las familias que las integran? 
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Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera

El cooperativismo ha impactado en las dinámicas económicas y el desarrollo de regiones 
rurales, aunque no ha recibido la atención que requieren como fuente de riqueza eco-
nómica, social y cultural y ´por la solidez que les brindan sus principios y valores [Romero 
2009]. La Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) las define como: una forma 
de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y  en 
los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 
necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios [LGSC 2009]. 

Gallardo, Cervantes y Rodríguez [2017] mencionan que existen diferencias en cuanto 
a  la posición competitiva de las sociedades cooperativas y  el desarrollo social de los 
campos pesqueros por lo que proponen llevar a cabo emprendimientos que generen 
valor económico. Sin embargo, el cooperativismo ha jugado un papel muy importan-
te en el desarrollo económico mexicano (Contreras, Godoy y Alves [2015]. Para Chávez 
y Monzón [2007] el cooperativismo auxilia en la resolución de problemas sociales y con-
tribuye al desarrollo sostenible; también promueve la participación individual en proy-
ectos globales [Carrasco y Pardo 1999] por lo que fortalece el tejido social. 

Arrigoni [2000] enfocado en los objetivos sociales de las cooperativas, analiza sus 
principios desde la economía social, que se caracteriza porque los medios de producción 
pertenecen a los trabajadores y basan sus conductas en un conjunto de ideas y valores 
que constituyen la doctrina cooperativa; menciona la necesidad de que los informes 
contables revelen todos estos compromisos que cubren las sociedades cooperativas en 
el ámbito social. 

Diversos autores han analizado las sociedades cooperativas desde diferentes per-
spectivas, como es el caso de Server y Capó [2009] que señalan que la propia naturaleza 
de dichas sociedades lleva implícito un comportamiento socialmente responsable, para 
ello analizan los principios cooperativos y su relación con la responsabilidad social (RS) 
llegando a la conclusión de que las políticas de RS, incorporadas en la gestión empre-
sarial así como la atención a las necesidades de los grupos de interés, generan ventajas 
competitivas e impactan en los resultados empresariales. Por otro lado, García y Aranda 
[2001] revisan los conflictos derivados de la profesionalización de las sociedad coopera-
tivas en Andalucía desde la Teoría de la Agencia; señalan que la profesionalización me-
jora la posición competitiva en la referente a la dirección y toma de decisiones; analizan 
los roles de los involucrados en el cambio respecto a  los compromisos asumidos, los 
conflictos derivados y la renuncia de los socios a dejar la dirección y el poder en manos 
de personas que no tienen el carácter de socios. 
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Cervantes [2017] estudia la sustentabilidad de las cooperativas pesqueras del mu-
nicipio de Guasave, en Sinaloa, México; el análisis de lleva a cabo desde la perspectiva 
económica, social y ambiental. Se aplicaron 86 encuestas a pescadores y socios de co-
operativas encontrando preocupación por el medio ambiente pero una desarticulación 
de los valores promovidos por las sociedades cooperativas y  los valores observados. 
Contreras [2017] analiza la formulación de la estrategia en doce cooperativas pesqueras 
ubicadas en Navolato y  Culiacán, Sinaloa; se destaca la participación de la familia en 
las actividades pesqueras, la necesidad de la adopción de estrategias que les permitan 
crecer y mantenerse en las comunidades rurales donde operan, la falta de habilidades 
y conocimientos de los dirigentes pesqueros y la informalidad con que se implementa 
la estrategia. 

Por otro lado, Ochoa, Leyva y Jacobo [2012] analizan una sociedad cooperativa turí-
stica del sur de Sonora desde su constitución hasta su formalización; se estudia la parte 
ecológica, social y económica de la sustentabilidad; concluyen que es posible conjuntar 
estas tres vertientes de la sustentabilidad independientemente del tamaño y giro de la 
empresa. Puentes y Velasco [2009] resaltan la importancia de la sociedad cooperativa 
por su contribución al desarrollo sostenible como generadora de empleo y por la pro-
moción de valores y principios cooperativos. 

Metodología

Para el abordaje metodológico se hizo uso de la metodología cualitativa; ya que fue ne-
cesario profundizar en el problema de investigación tal como lo señala Hernández et al 
[2007] y debido a la relevancia social que tiene el estudio de la pesca como medio de 
subsistencia de las familias que viven en los campos pesqueros y los esquemas de viabi-
lidad percibidos; se diseñó una entrevista que tuvo como base la propuesta de sosteni-
bilidad de la pesca de la FAO [2016] que se divide en dos grupos: el estado del sistema 
y la gestión del mismo. Adicionalmente, se agregó una serie de preguntas relacionadas 
con la perspectiva del entrevistado acerca de la actividad pesquera y su viabilidad como 
fuente de sustento de las familias del lugar.

En el estado del sistema se señalan tres cuestiones: si hay existencia de peces abun-
dantes (la pregunta se enfocó en el producto marino disponible para ser capturado), si 
proporciona una buena nutrición y si los ingresos obtenidos generan prosperidad; por 
otro lado, en la parte relativa a la gestión del sistema se cuestionó sobre los cambios que 
se generan si hay una modificación en el estado del sistema, si se reduce la producción 
pesquera si disminuye la población y si los ingresos se incrementan con las medidas de 
gestión. 
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La recolección de información se llevó a cabo en el Campo Pesquero El Cerro Cabez-
ón en los meses de junio, julio y principios de agosto de 2017. Se aplicaron las entrevistas 
a líderes de cooperativas, socios, pescadores libres (que no están asociados a ninguna 
cooperativa) y amas de casa. Para la aplicación de las entrevistas se acudió a los campos 
pesqueros con el guion previamente diseñado y una grabadora que facilitase el proceso 
de recopilación de información y optimización de tiempos; previamente se solicitó au-
torización para hacer la grabación mismo que fue avalado. 

Las entrevistas se aplicaron con apoyo de un grupo de alumnas de licenciatura ha-
ciendo un barrido de norte a sur en el campo pesquero; en la primera cooperativa se 
aplicaron dos entrevistas (a un dirigente y un socio), en la siguiente cooperativa a un 
socio y así se hizo el recorrido hasta lograr responder la pregunta de investigación. Ini-
cialmente se buscó entrevistar a los dirigentes de las sociedades cooperativas, después 
socios sin cargo en la misma, jefas de familia cuyo sustento es la actividad pesquera 
y un pescador libre. Las cooperativas en las que se obtuvo información son: El Jito, El 
Aparecido, Eusebio Sánchez, Isla de San Ignacio, Iniciación 11 de Julio, Sin Nombre, La 
Productora y José María Perea; de la José Rosario V. no se incluye información. 

Tabla 2. Total de entrevistados

Entrevistados Número de entrevistas Comentarios

Miembros de la asamblea 3 Ninguno

Socios cooperativistas 7 Ninguno

Jefas de familia 3 Ninguno

Pescador libre 1 Duración de entrevista y charla 1:20 
min

Fuente: Información de trabajo de campo. MACR [2018]

De acuerdo a las recomendaciones de Hernández et al [2007] se buscó no alterar la 
rutina de los entrevistados haciendo el ingreso de manera natural, algunas entrevistas 
se llevaron a cabo mientras los pescadores reparaban sus redes, empacaban jaiba o cu-
brían de hielo el producto.; en las casas visitadas, las señoras dieron siempre un trato 
cordial y  respetuoso interrumpiendo sus actividades diarias para atender a  las entre-
vistadoras, todos demostraron su beneplácito de ser escuchados aunque algunos de 
los pescadores se mostraron tímidos mientras señalaban a  otros de sus compañeros 
para que contestaran la entrevista. Se tomaron notas complementarias a la grabación 
y se evitó hacer comentarios respecto a los datos obtenidos para no inducir respuestas. 
Como una medida de seguridad, se evitó que la entrevista la aplicara una sola persona 
y entrar a las casas o cooperativas donde se encontraran personas ingiriendo bebidas 
embriagantes. 
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El número de casos se determinó en función de la saturación de categorías que seña-
la Hernández et al. [2007]; excepto en el caso del pescador libre que fue el único que 
pudo ser localizado. Cuando las respuestas a la entrevista se repetían, se tomó la deci-
sión de dejar de recolectar; las opiniones respecto a la percepción del estado del sistema 
no son diferentes por lo que extender la muestra no aportaría información adicional ni 
datos novedosos. Sin embargo, la información recolectada se considera de gran valor 
para dar solución a la interrogante central planteada por lo que se procedió a la tran-
scripción de la información recolectada. 

Análisis de resultados

Los dirigentes y socios entrevistados tienen escolaridad promedio de secundaria, se de-
dican a la pesca organizados en sociedades y tienen una edad promedio de 55 años. Las 
esposas e hijos de los socios apoyan en actividades de descabece de camarón, limpieza 
de otros productos marinos y reparación de artes de pesca. 

1. Estado del sistema: 
Respecto al punto de abundancia de producto marino todos los entrevistados coincidie-
ron en que el producto ha disminuido en los últimos años; por ejemplo, cuando se levan-
ta la veda de camarón, este ya emigró a mar abierto donde los pescadores no pueden 
sacar producto. Sin embargo, los pescadores tienen diversificada la captura y cuando no 
pueden pescar camarón, que es el que mayores beneficios les deja, pescan producto de 
escama o jaiba. 

Todos los entrevistados están convencidos de que el producto de mar, sobre todo 
los diferentes tipos de pescado, les aportan nutrientes indispensables para la salud y su 
consumo es casi diario. Los preparan de diferentes formas pero lo más común son los 
ceviches ya sea de camarón o pescado; pescados sarandeados o fritos. También men-
cionan que en algunos consumen productos que se encuentran vedados o en peligro 
de extinción como es el caso del camarón en época de vedad o la caguama o tortuga. 

Los ingresos derivados de la pesca les han permitido tener sus casas, modestas, 
pero les proporcionan un techo que les de seguridad y los cubre de las inclemencias del 
tiempo. Sin embargo, la mayoría coincide en que los ingresos que genera la actividad 
pesquera no son suficientes para cubrir las necesidades básicas por lo que es necesa-
rio complementar con ingresos de otro tipo de actividades como el comercio. Para dar 
estudio a sus hijos recurren a las becas que ofertan principalmente las instituciones de 
educación superior o bien a los apoyos gubernamentales, pero hacen el esfuerzo de que 
sus hijos se preparen y tengan las oportunidades de las que la mayoría de los pescadores 
carecieron. 
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2. Gestión del sistema: 
En relación con los cambios en función de los puntos anteriores señalan que los cambios 
más importantes son los relativos al complemento del ingreso con otras actividades; au-
nque también mencionan que, por lo general, los líderes de las sociedades cooperativas 
viven mejor que cualquier socio, independientemente de que el socio realiza un mayor 
esfuerzo físico derivado de las operaciones de captura y comercialización del producto. 

Respecto a la reducción de la producción pesquera si se reduce la población, seña-
lan que la población que depende de la pesca se ha incrementado y que la producción 
pesquera se ha visto reducida lo que ha afectado su precaria situación. Consideran que 
algunos de los factores que ha influido en esa reducción son el cambio climático que ha 
afectado los ciclos productivos y la contaminación de los cuerpos de agua. 

En el tercer punto que se refiere al incremento de los ingresos por las medidas de 
gestión, mencionan que los ingresos han ido a la baja y que la pesca artesanal que prac-
tican es de supervivencia. Los ingresos percibidos en ocasiones no son suficientes ni 
para garantizar el pago del financiamiento recibido al inicio de la temporada de pesca. 
Algunos han recibido apoyos por parte del gobierno, pero no siempre los apoyos llegan 
a quienes realmente los necesitan, ya que, en muchas ocasiones, estos se quedan en 
manos de los dirigentes de las sociedades cooperativas. 

3. La pesca artesanal para el sustento familiar: 
La percepción de los pescadores y actores involucrados en la pesca acerca de la viabi-
lidad de la misma es que seguirá existiendo y permitiendo alimentar a las familias; sin 
embargo, coinciden en que es necesario implementar acciones emergentes para dismi-
nuir los problemas de contaminación de los campos pesqueros y continuar con el uso 
medido de los recursos principalmente el combustible. También señalan que es nece-
sario contar con motores más rendidores respecto al consumo de combustibles y que 
requieran menos mantenimiento. 

“La pesca no se termina, si no hay camarón sacamos pescado, si se acaba el pescado 
sacamos jaiba, almejas o choros, pero de que sacamos algo, lo sacamos. El detalle es que 
nos tenemos que acoplar a lo que el mar nos da y las autoridades nos permiten sacar 
por lo de las temporadas de veda. Los inspectores de Pesca vienen y nos quitan lo que 
sacamos fuera de tiempo, pero… ¿usted qué cree que hacen? Pues se lo comen, que 
más; nosotros lo hacemos por hambre, eso no lo entienden, el mar nos lo da; por eso lo 
tenemos que cuidar”; menciona un pescador entrevistado. 
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Conclusiones

La pesca artesanal proporciona sustento a pescadores y sus familias que cuando no es-
tán pescando, se dedican a preparar sus implementos y a reparar sus motores para el ini-
cio de la temporada de camarón, que es la que en ocasiones les deja mejores utilidades. 
La pesca ha sido el actor principal en el desarrollo del campo pesquero El Cerro Cabezón, 
que se considera en estado de marginación. 

Tienen problemas de contaminación ya que han descuidado el ambiente en el que 
desarrollan las actividades, lo cual no coincide con los principios ecológicos que deben 
guiar a este tipo de sociedades, mismo que está reglamentado por la Ley General de So-
ciedades Cooperativas [LGSC 2009] y la naturaleza de la misma sociedad [Server y Capó 
2009]. Sin embargo, esta actividad ha sido la base del sustento familiar que, si bien no 
siempre es suficiente, ha permitido la supervivencia de las familias de los pescadores, lo 
cual da respuesta a la pregunta de investigación planteada. 

Es necesario que los pescadores socios o no socios de cooperativas, se involucren 
en el cuidado del entorno ya que es el que proporciona los medios para subsistir y no le 
están dando la importancia que requiere. También se requiere impulsar las actividades 
pesqueras para lograr la eficiencia productiva [Gallardo, Cervantes y Rodríguez 2017], 
evitar la sobreexplotación de los recursos y proteger las especies en peligro de extinción 
de personas ajenas y de ellos mismos. 

Por último, deben apostarle a la capacitación de sus dirigentes [García y Aranda 2001] 
y  a  la promoción de los principios y  valores propios este tipo de sociedades que los 
llevarán a un comportamiento socialmente responsable en la parte económica, social 
y ambiental, sin descuidar el principio de educación señalado por la Organización Inter-
nacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios [CICOPA 
2014] de tal manera que puedan encontrar y sostener ventajas competitivas que den 
certidumbre a la actividad pesquera, genere confianza en la figura jurídica y que garan-
tice el sustento familiar. 
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Abstract: The main goal of this article is to present the results of a pilot study conducted at 
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were analyzed. The survey was conducted by means of a questionnaire. The study focused 
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Wstęp

We współczesnym zarządzaniu coraz częściej zwraca się uwagę na relacje pracownicze, 
wskazując je jako jeden z głównych czynników efektywności organizacji. Jak uważa R. 
Walkowiak czynnikowi ludzkiemu, jako najważniejszemu zasobowi organizacji, poświę-
ca się w literaturze i praktyce coraz więcej miejsca [Walkowiak 2013, s. 7]. W przedsiębior-
stwach rodzinnych, relacje te nabierają szczególnego znaczenia. Celem opracowania jest 
ukazanie specyfiki stosunków między pracownikami, które kształtują kontrakt psycho-
logiczny w szczególnym rodzaju przedsiębiorstw jakimi są firmy rodzinne. W niniejszym 
artykule kontrakt psychologiczny rozumiany jest, zgodnie z definicją Scheina, jako nie-
pisany formalnie zbiór wzajemnych oczekiwań zaistniałych między każdym członkiem 
organizacji [Armstrong 2000, s.179]. Analizowane w nim były relacje pomiędzy właścicie-
lem firmy rodzinnej a spokrewnionymi i niespokrewnionymi pracownikami. Celem pod-
jętych działań było: po pierwsze zdiagnozowanie zawartości kontraktu psychologiczne-
go w  przedsiębiorstwach rodzinnych, po drugie sprawdzenie czy sposób traktowania 
pracowników będących członkami rodziny różni się od sposobu traktowania pracow-
ników niespokrewnionych, po trzecie skupiono się na gotowości do zwerbalizowania 
zawartości kontraktu psychologicznego w stosunku do właściciela firmy oraz współpra-
cowników. Relacje pracownicze są zależne od stopnia realizacji wzajemnych oczekiwań. 
Zwerbalizowany kontrakt psychologiczny, mógłby stanowić narzędzie kształtujące rela-
cje organizacyjne w przedsiębiorstwach rodzinnych. Umiejętne zarządzanie kontraktem 
psychologicznym może bezpośrednio przełożyć się na efektywność firmy i zwiększenie 
jej znaczenia na rynku. 

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację rozważań podjętych w lutym 2017 roku, 
kiedy autorka przedstawiła proponowany zakres badań w kierunku poznania specyfiki 
kontraktu psychologicznego w firmach rodzinnych. Zgodnie z jej aktualną wiedzą ob-
szar ten stanowi lukę badawczą, nie przeprowadzono bowiem do tej pory badania kon-
traktu psychologicznego w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych. Jednocześnie stu-
dia literaturowe wykazują na duże zainteresowanie tematyką zarówno funkcjonowania 
firm rodzinnych, jak i kontraktem psychologicznym jako zjawiska kształtującego relacje 
pomiędzy pracownikiem a  pracodawcą. Przeprowadzona do tej pory analiza dostęp-
nej literatury wskazuje zasadność przeprowadzenia badań stanowiących uzupełnienie 
zaobserwowanej luki badawczej. Dotychczas opublikowano ponad 500 artykułów na-
ukowych o tematyce związanej z kontraktem psychologicznym na arenie międzynaro-
dowej, jednak na ten moment w Polsce tematyka ta jest niewystarczająco zbadana. Po-
gląd ten jest zgodny z obserwacjami A. Rogozińskiej-Pawełczyk, według której w Polsce 
nie zanotowano większych badań z opisywanego zakresu, a te które przeprowadzono 
(głównie badania ilościowe) dają jedynie nikły ogląd sytuacji [Rogozińska-Pawełczyk 

Olga Samuel-Idzikowska



537

2016, s. 13]. Przeprowadzone dotychczas badania skoncentrowane były głownie wokół 
diagnozy rodzaju kontraktu psychologicznego oraz pewnych aspektów kształtujących 
kontrakt psychologiczny, jak: przywiązanie do organizacji, poczucie sprawiedliwo-
ści i  wartości organizacyjnych, a  także badania kształtu kontraktu psychologicznego 
i kompleksowego wynagradzania [Rogozińska-Pawełczyk 2016, s. 13].Co istotne, żadne 
z przeprowadzonych dotychczas badań nie było skoncentrowane na rodzimych firmach 
rodzinnych. Planowane badania, osadzone w paradygmacie radykalnego humanizmu, 
ułatwiłyby poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania badawcze obejmujące 
swoim zakresem między innymi takie zagadnienia jak percepcja wzajemnych oczeki-
wań pomiędzy członkami rodziny występującymi w  relacjach służbowych, wzajemne 
zobowiązania, sposób motywacji oraz wpływ powyższego na zarządzanie firmami ro-
dzinnymi. Analiza relacji pomiędzy członkami rodziny występującymi jako uczestnicy 
organizacji pozostający w bezpośredniej zależności służbowej pozwoli, choć częściowo, 
odpowiedzieć na pytanie, jakie elementy kontraktu psychologicznego wpływają na 
zarządzanie firmą rodzinną. Zatem celem poznawczym planowanych badań jest zdia-
gnozowanie specyfiki relacji, które kształtują kontrakt psychologiczny w szczególnym 
rodzaju przedsiębiorstw jakimi są firmy rodzinne. Celem praktycznym zaś zwiększenie 
sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych poprzez dostarczenie wskazó-
wek, które będą mogły być wykorzystane w praktyce zarządzania [Samuel-Idzikowska 
2017, s. 10].

Kontrakt psychologiczny

Podstawą zawarcia stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest formalno
-prawna umowa. Zawiera w sobie zazwyczaj takie aspekty jak: wysokość wynagrodzenia, 
godziny pracy, zakres obowiązków, wymiar urlopu itp. Jednak poza formalnymi zobowią-
zaniami istnieje sfera wzajemnych, niespisanych oczekiwań. Oczekiwania te mogą odno-
sić się do różnych aspektów funkcjonowania pracownika w organizacji i bezpośrednio 
do relacji pracowniczych. „Stan kontraktu psychologicznego wpływa na warunki współ-
działania. Specyficzne oczekiwania każdej ze stron kontraktu wykraczają poza ramy for-
malnoprawnych uzgodnień.” [Adamska 2011, s. 267]. Każdy człowiek podejmując zatrud-
nienie wnosi do organizacji osobiste oczekiwania. „Oczekiwania te mogą być związane 
z różnymi obszarami funkcjonowania: po pierwsze – ze sprawami ekonomicznymi (np. 
wynagrodzenie, premie), po drugie – z rozwiązaniami organizacyjnymi (np. możliwość 
częściowej pracy z domu), po trzecie – z aspektami psychologicznymi (np. ryzyko stresu 
zawodowego, poczucie przynależności czy szacunek społeczny)” [Pawlak 2013, s. 384]. 
Każdy pracodawca ma także indywidualne oczekiwania w  stosunku do zatrudnianych 
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jednostek. „Kontrakt psychologiczny stanowi zatem bardzo ważny element zarządzania 
organizacją; jeśli wzajemne oczekiwania zostają spełnione, kształtuje się obustronna po-
stawa zaangażowania, członkowie organizacji czują się współodpowiedzialni za realiza-
cję celów oraz wysoko zmotywowani do pracy. Jeśli jednak niepisane oczekiwania nie 
są spełniane, może pojawić się frustracja, zniechęcenie i w znacznym stopniu spada mo-
tywacja do realizacji celów organizacyjnych. Pracownicy tracą poczucie przynależności 
i spełnienia, tym samym przyczyniając się do obniżenia efektywności całego przedsię-
biorstwa.” [Samuel-Idzikowska 2017, s. 5] W 2004 roku Guest zaproponował model relacji 
pracowniczych oparty na koncepcji kontraktu psychologicznego, w którym jako jeden 
z czynników kontekstowych, kształtujących kontrakt psychologiczny wskazał rodzaj wła-
sności przedsiębiorstwa. [Adamska 2011, s. 270 za: Guest 2004, ss. 541–555]. Podejście to 
stało się punktem wyjścia do poszukiwania zależności pomiędzy kontraktem psycholo-
gicznym a zarządzaniem w firmach rodzinnych.

Przedsiębiorstwa rodzinne

„Prowadzone na świecie i w naszym kraju badania wykazały, że w gospodarce rynkowej 
małe i średnie firmy rodzinne są jednym z fundamentów globalnej gospodarki, stanowiąc 
znaczącą grupę jej przedsiębiorstw. Ich tworzenie, rozwój i funkcjonowanie poprzez po-
kolenia ma niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju rynków krajowych i zagranicznych” 
[Marjański 2012, s. 30]. Według źródeł literaturowych, udział przedsiębiorstw rodzinnych 
w Unii Europejskiej waha się od 60 do 80% ogółu funkcjonujących przedsiębiorstw [Eu-
ropean Comission 2009]. Znaczenie i udział firm rodzinnych w rozwoju gospodarki stale 
wzrasta. W związku z powyższym wzrasta także zainteresowanie skutecznymi metodami 
zarządzania w tego typu przedsiębiorstwach. Charakterystyczne dla firm rodzinnych są 
relacje wewnątrzorganizacyjne. „Dynamika rozwoju takiej firmy jest inna niż w „zwykłym” 
przedsiębiorstwie. W każdej firmie wybuchają kłótnie, ciągną się kryzysy, ścierają się róż-
ne style pracy i wizje rozwoju, ale tam, gdzie relacje rodzinne silnie rzutują na sytuację 
firmy, wszystko to może mieć inne, nieprzewidywane w tradycyjnych modelach rozwoju 
biznesu przyczyny i konsekwencje” [Jakubowski 2012, s. 17].

W przeprowadzonym badaniu, autorka definiuje firmę rodzinną zgodnie z przyjętą 
w 2009 roku definicją, stanowiącą połączenie kryterium zarządu i własności. Definicja 
ta została przyjęta w  badaniu zrealizowanym dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości. Zgodnie z nią firma rodzinna to: „Każdy podmiot gospodarczy z sektora mi-
kro, małych lub średnich przedsiębiorstw, o dowolnej formie prawnej, zarejestrowany 
i działający w Polsce, w którym: 1. co najmniej dwóch członków rodziny wspólnie pra-
cuje w tym przedsiębiorstwie, 2. co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ 
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na zarządzanie, 3. członkowie rodziny posiadają znaczące lub większościowe udziały 
w przedsiębiorstwie” [Marjański 2012, s. 35].

Badanie pilotażowe – wyniki

W okresie wrzesień – październik 2017 roku, przeprowadzono pilotażowe badanie wśród 
studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Grupa wybrana została ce-
lowo – byli to słuchacze stacjonarnych studiów licencjackich pierwszego roku kierunku 
Analityka biznesu. Kierunek ten dedykowany jest osobom planującym założenie własnej 
działalności gospodarczej oraz wykazującym zainteresowanie pracą w  przedsiębior-
stwach rodzinnych. Studenci przygotowywani są również do pracy na stanowiskach me-
nadżerskich średniego lub wyższego szczebla w polskich i międzynarodowych spółkach. 

Celem głównym badania było zdiagnozowanie percepcji zawartości kontraktu psy-
chologicznego w przedsiębiorstwach rodzinnych z perspektywy zatrudnionego człon-
ka rodziny oraz pracownika niespokrewnionego, a  także zdiagnozowanie gotowości 
do zwerbalizowania tegoż kontraktu, zarówno wobec właściciela przedsiębiorstwa, jak 
i wobec współpracowników. 

Charakterystyka grupy badawczej (próby)
Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową. Ankieta składała się z dwóch czę-
ści. Pierwsza część zawierała pytania metryczkowe, a jej celem było wyodrębnienie stu-
dentów posiadających doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie rodzinnym. Wyniki 
analizy danych pierwszej części przedstawiono poniżej.

Badanie wstępne przeprowadzono na grupie 40 studentów. 99% grupy była w wieku 
18–20 lat, a 1% w wieku 21–23 lat. 59% respondentów stanowiły kobiety, a 41% mężczyź-
ni. Wszyscy ankietowani studiowali w dniu badania na Wydziale Zarządzania Uniwersy-
tetu Łódzkiego, na pierwszym roku studiów stacjonarnych kierunku Analityka biznesu. 
23% ankietowanych podejmowało pracę w firmie u rodziców, dziadków lub rodzeństwa, 
również 23% w firmie rodzinnej nienależącej do rodziny respondenta, 46% podejmowa-
ło zatrudnienie, jednak firma nie była firmą rodzinną, 8% nigdy nie podejmowało zatrud-
nienia. Z  pośród osób podejmujących zatrudnienie w  przedsiębiorstwach rodzinnych 
59% respondentów wykazało staż pracy poniżej 1 roku, 33% od 1 do 5 lat, 8% określiło 
staż pracy powyżej 5 lat (forma zatrudnienia nie ma tutaj znaczenia, liczy się także nie-
sformalizowana pomoc członkom rodziny w firmie).

Druga część ankiety skierowana była tylko do tych respondentów, którzy prowadzą 
swoją działalność, których rodzice/dziadkowie/rodzeństwo prowadzą przedsiębiorstwo, 

Kontrakt psychologiczny w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badania pilotażowego



540

a student w nim pracuje bądź pracował oraz tych respondentów, którzy kiedykolwiek 
pracowali w firmie rodzinnej, ale nie są z właścicielami spokrewnieni.

Celem przeprowadzenia drugiej części ankiety było zdiagnozowanie percepcji za-
wartości kontraktu psychologicznego w przedsiębiorstwach rodzinnych z perspektywy 
zatrudnionego członka rodziny oraz pracownika niespokrewnionego, zdiagnozowanie 
ewentualnie występujących różnic w traktowaniu pracownika z rodziny i spoza niej oraz 
gotowości do zwerbalizowania kontraktu psychologicznego przez obie grupy badanych 
respondentów w stosunku do właściciela oraz współpracowników.

Wyniki

Analiza zebranych danych drugiej części ankiet podzielona została na dwie części. Pierw-
sza dotyczy dostrzeganych różnic w  traktowaniu pracowników spokrewnionych i  nie-
spokrewnionych w przedsiębiorstwach rodzinnych. Druga dotyczy gotowości do zwer-
balizowania zawartości kontraktu w stosunku do właściciela oraz współpracowników.

1. Percepcja kontraktu psychologicznego. Różnice w traktowaniu 
pracowników spokrewnionych i niespokrewnionych 
w przedsiębiorstwach rodzinnych

Diagram 1. Różnice w traktowaniu pracowników spokrewnionych i niespokrewnionych

C z y podc z as  prac y dos trz eg as z  lub dos trz eg ałeś  róż nic e w 
traktowaniu prac owników – c z łonków rodz iny i prac owników 

nies pokrewnionyc h prz ez  właś c ic ieli firmy rodz innej?

54%

31%

15%
0%

Tak Nie Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.
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Diagram 2. Różnice w  traktowaniu pracowników spokrewnionych i  niespokrewnio-
nych – obszary

16%

7%

6%

19%
13%

39%

Czy Twoim zdaniem różnice w traktowaniu pracowników 
spokrewnionych i niespokrewnionych przez właścicieli firmy rodzinnej 

dotyczą:

Wynagrodzenia dodatkowego (premie, dodatki)

Możliwości rozwoju zawodowego

Jasnej ścieżki awansu

Delegowania zadań

Rozliczania wyników pracy

Sposobu komunikacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Diagram 3. Różnice w przestrzeganiu niepisanych zasad zachowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.
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Diagram 4. Różnice w stosowanym systemie kar i nagród

C z y dos trz eg as z  róż nic e w s tos owanym prz ez  właś c ic iela firmy rodz innej 
s ys temie nag ród i kar wobec  prac ownika z  rodz iny bądź  s poz a niej?

38%

54%

8%

Tak Nie Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Diagram 5. Różnice w  traktowaniu pracowników spokrewnionych i  niespokrewnio-
nych – nie przestrzeganie zasad

C z y dos trz eg as z  róż nic e w traktowaniu prz ez  właś c ic iela firmy rodz innej 
prac ownika z  rodz iny bądź  s poz a niej, który nie prz es trz eg a us talonyc h z as ad?

62%15%

23%

Nie dos trz egam róż nic

Tak, dos trz egam na niekorz yś ć  prac ownika z
rodz iny

Tak, dos trz egam na niekorz yś ć  prac ownika
s poz a rodz iny

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.
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Diagram 6. Różnice w  traktowaniu pracowników spokrewnionych i  niespokrewnio-
nych – przestrzeganie zasad

C zy dos trze g as z  różnic e  w traktowaniu  prze z  
właś c ic ie la firmy rodzinne j prac ownika z  rodziny 

bądź   s poza n ie j, g dy obie  g rupy prac owników 
prze s trze g ają us talonyc h zas ad?

100%

0%0%

Nie dos trz egam róż nic

Tak, dos trz egam na korz yś ć  prac ownika z  rodz iny

Tak, dos trz egam na korz yś ć  prac ownika s poz a rodz iny

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.
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2. Gotowość do werbalizacji potrzeb i oczekiwań w przedsiębiorstwach 
rodzinnych

Diagram 1. Gotowość do zwerbalizowania potrzeb względem pracodawcy

0%

67%

33%

Jak ocenisz swoją gotowość do jasnego zwerbalizowania swoich potrzeb i 
oczekiwań względem pracodawcy, które nie zawierają się w umowie o 

pracę?

Niska
gotowość
Średnia
gotowość
Wysoka
gotowość

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Diagram 2. Gotowość do zwerbalizowania potrzeb względem współpracowników

0%

33%

67%

Jak ocenisz swoją gotowość do jasnego zwerbalizowania swoich 
potrzeb i oczekiwań względem współpracowników, które nie 

zawierają się w umowie o pracę?

Niska
gotowość

Średnia
gotowość

Wysoka
gotowość

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.
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Diagram 3. Zwerbalizowanie potrzeb, a ujednolicenie zarządzania

91%

9%

0%

Czy Twoim zdaniem jasne zwerbalizowanie potrzeb i 
oczekiwań pracowników względem pracodawcy i 

współpracowników ujednoliciłoby sposób zarządzania 
pracownikami w firmie rodzinnej?

Tak

Nie

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskanych danych, zrealizowano główne założenie 
na poziomie próbnej grupy badawczej. Pierwszym celem badania było zdiagnozowa-
nie percepcji zawartości kontraktu psychologicznego w przedsiębiorstwach rodzinnych 
z perspektywy zatrudnionego członka rodziny oraz pracownika niespokrewnionego. Po-
nad połowa respondentów wskazała dostrzegalne różnice w traktowaniu pracowników 
spokrewnionych i niespokrewnionych przez właścicieli firmy rodzinnej, w której podej-
mowali zatrudnienie. Największa część respondentów określiła widoczne różnice w ob-
szarze komunikacji wewnątrzorganizacyjnej. W  mniejszym, porównywalnym stopniu 
ankietowali określili także różnice w obszarach wynagrodzenia dodatkowego (premie, 
dodatki), delegowania zadań oraz rozliczania wyników pracy. W najmniejszym stopniu, 
według respondentów, różnice dotyczą jasnej ścieżki awansu i możliwości rozwoju zawo-

Kontrakt psychologiczny w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badania pilotażowego



546

dowego. Kolejny aspekt dotyczył przestrzegania niepisanych zasad. Rozkład odpowiedzi 
w grupie badanej jest równomierny. Jedna trzecia respondentów uważa, że pracownicy 
spokrewnieni, jak i niespokrewnieni w równym stopniu przestrzegają niepisanych zasad 
zachowania w przedsiębiorstwie rodzinnym, jedna trzecia nie zauważa istotnych różnic, 
zaś pozostała grupa nie ma zdania na ten temat. Kiedy pracownicy nie przestrzegają 
ustalonych zasad, większość respondentów wskazała, że nie dostrzega różnic w  trak-
towaniu pracowników z rodziny i spoza niej. Pozostali respondenci w porównywalnym 
rozkładzie określili dostrzegane różnice. 23% badanych dostrzega różnice w traktowaniu 
na niekorzyść pracownika spoza rodziny, 15% dostrzega różnice na niekorzyść pracow-
nika z rodziny. Wszyscy ankietowani stwierdzili, że nie dostrzegają różnic w traktowaniu 
w przypadku, gdy obie grupy pracowników przestrzegają ustalonych zasad. Natomiast 
ponad połowa badanych dostrzega różnice w  stosowanym przez właściciela firmy ro-
dzinnej systemie nagród i kar.

Drugim celem badania było zdiagnozowanie gotowości do zwerbalizowania tegoż 
kontraktu, zarówno wobec właściciela przedsiębiorstwa, jak i  wobec współpracowni-
ków. Znaczna część ankietowanych zadeklarowała średnią gotowość w  stosunku do 
pracodawcy i jednocześnie wysoką gotowość w stosunku do współpracowników. W za-
sadniczej części badania planowane jest doprecyzowanie tego obszaru o pytania doty-
czące konkretnych powodów takiego stanu rzeczy. Co istotne aż 91% badanych twier-
dzi, że jasne zwerbalizowanie potrzeb i  oczekiwań zarówno względem pracodawcy, 
jak i  współpracowników ujednoliciłoby sposób zarządzania wszystkimi pracownikami 
w przedsiębiorstwie.

Bazując na zaprezentowanych rezultatach badania wydaje się zasadne kontynuowa-
nie analiz empirycznych w celu uzyskania pogłębionych wyników badania. W roku 2018 
planowane jest przeprowadzenie dalszych analiz w omawianym zakresie, na znacznie 
poszerzonej grupie respondentów. Dodatkowo zasadne jest wprowadzenie wyraźnego 
rozróżnienia na pracowników będących członkami rodziny i niespokrewnionych w celu 
zdiagnozowania różnic w  postrzeganiu zawartości kontraktu psychologicznego przez 
obie grupy. Przewidywane rezultaty takiego działania dadzą obraz ewentualnych roz-
bieżności w percepcji zawartości kontraktu psychologicznego przez pracowników z ro-
dziny oraz niespokrewnionych. W konsekwencji działanie takie przełoży się na realiza-
cję celów autorki – zarówno poznawczego, jakim jest zdiagnozowanie specyfiki relacji, 
które kształtują kontrakt psychologiczny w szczególnym rodzaju przedsiębiorstw jaki-
mi są firmy rodzinne, a także praktycznego – zwiększenia sprawności funkcjonowania 
firm rodzinnych poprzez dostarczenie wskazówek, które będą mogły być wykorzystane 
w praktyce zarządzania

Olga Samuel-Idzikowska
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controlling and management of goods delivery directly to the final consumers. A special 
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transferred to other areas of life. Indisputably, the automotive industry is a kind of a mir-
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ve market covers a number of areas characterized by high dynamism, innovativeness and 

strong competitive environment. Considering the above, in terms of finding loyal strategic 
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Introduction

Automotive Industry at the beginning of 2017 was characterized by a number of chal-
lenges and major changes of technological nature as well as structural market changes. 
The number of opinions claiming the current period as revolutionary for the industry is 
rapidly growing. The reason for such statements is primarily the number of implemented 
innovations (electric cars with considerable ride distances, rising average speed capabi-
lities, new materials of production, robotization of factories, order automation of final 
products or replacement parts, improving the opportunities for controlling production 
processes by consumers, the automatization of driving processes, implementation of au-
tomated safety control systems, etc.). In general, the car is a high-tech product not only 
in the structural spectrum, but also considering the number of software products and 
electronic devices that are built in. Along with the change of the industry, final consu-
mers and their requirements for three levels of product (in terms of marketing concept) 
are also changing. The use of digital technologies in the development of a car de facto 
reduces its life cycle, which in turn increases the requirements for after-sales service and 
especially the decisions in logistics of spare parts. Consumers are dynamic and mobile 
which leads to the need for more rapid and optimal logistics solutions. Considering what 
has been said above, we can identify a number of key trends in the automotive industry 
in the short and long perspective (figure 1). 

Figure 1. Main trends of global automotive market, 2016

Source: Berret [2016].
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In general, they can be divided into several main areas:
 · Customers market (increasing the urbanization, and accordingly enhancing the role 

of municipal transport; new requirements for mobility);
 · Suppliers (increasing requirements for qualified personnel; increasing the role of 

partnership agreements);
 · Competition (the increasing role of IT companies in the development, implementa-

tion and after-sales vehicle services; selective consolidation);
 · OEM (the increasing role of outsourcing; price pressure; global localization; new cu-

stomers);
 · Technology (vehicles are powered by alternative types of energy; connected vehicle 

technologies; automated driving);
 · Capital markets (the increasing dependence on credit resources; economic develop-

ment of new regions, the search for the cheapest locations for the production process 
organization).

The above mentioned trends are particularly specific to the European market and are 
a starting point to talk about the dynamics of the industry and prospects of significant 
changes. 

Market Overview

World automotive industry is extremely capacious. In Europe, according to some calcula-
tions, more than 2 million people are directly involved in the production of cars [Europe-
an Automobile Manufacturers Association 2016], and indirectly – about 1 million people 
(table 1). In general, automotive sector provides more than 12,2 million jobs within direct 
and indirect employment in the EU. 

As we can see from these figures, the automotive industry is substantial, and the 
fact that 1 job in this area creates 8 in related areas indicates that support of sustainable 
development of the industry for any country should be the preferred task.

Table 1. Number of employees in the automotive industry of EU for the years 
2007/2013 (in thousands)

Number Number

№ Country 2007 2013 № Country 2007 2013

1 Germany 834 815 13 Austria 33 30

2 France 258 234 14 Portugal 23 31

3 UK 174 146 15 Netherlands 22 19
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4 Italy 168 161 16 Slovakia 12 62

5 Spain 159 131 17 Denmark 7 1,4

6 Poland 137 163 18 Finland 6 6,7

7 Czech Republic 126 143 19 Ireland 4 2,5

8 Sweden 86 66 20 Bulgaria 3 12

9 Romania 60 138 21 Greece 3 2

10 Hungary 59 74 22 Estonia 3 0,6

11 Belgium 45 37 23 Latvia 2 1,6

12 Slovenia 34 12 24 Lithuania 1 2

Source: European Automobile Manufacturers Association 2016.

The conclusion concerning the importance for each country to support the high le-
vel of competitiveness of automotive industry becomes obvious. However, the search 
for cheap labor markets are constantly changing location on the map of production, 
which in turn significantly changes the structure of automobile market and logistic tasks 
that relate to the industry. Figure 2 highlights the map of automobile assembly and en-
gine production plants in Europe in 2016.

Figure 2. Automobile assembly and engine production plants in Europe 2016

Source: European Automobile Manufacturers Association 2016.
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Despite the considerable number of plants in western Europe, the competition in-
creases the attention of European automakers to the Eastern Europe, particularly to the 
emerging markets with the high potential level of demand for products, the significant 
age of cars which exacerbates the need for provisioning spare parts, available access to 
the highly qualified personnel, low cost of wages. More and more companies are trying 
to place their offices or production facilities in eastern Europe, in particular through the 
good infrastructure (including railway). The most priority markets ale predominantly 
those that have a stable economic situation and the number of cars per 1,000 people is 
low, i.e. the markets with the highest growth potential. Thus analysis of statistical data 
makes it possible to say that in 2014 Europe’s largest car density could be observed in 
Luxembourg – 678 units per 1000 people, in Lithuania the figure was 635 units., Germa-
ny – 550 units. The lowest level for this parameter was precisely in Eastern Europe: Roma-
nia – 246 units, Hungary – 315 units, Moldova – 156 units. In Ukraine the figure was 202 
units for 2016. The number of cars per 1,000 people in European countries are presented 
in table 2. Considering the data presented in table 1 and table 2 we can make conclusion 
about the presence of significant correlation (long-term perspective) between the amo-
unt of cars density and changes in the number of employed people within direct cars 
production processes. There is considerable increase in employment in the Automobile 
sector in Hungary, Romania, Slovakia (in some cases more than 5 times) and others.

In connection with the situation outlined in the regions with a low cars density – the 
intense pace increases the number of plants and more and more often European ma-
nufacturers are focusing on the Ukrainian market.

Table 2. Number of vehicles in European countries per 1000 people

№ Country Number Year № Country Number Year

1 Luxembourg 678 2014 20 Sweden 475 2014

2 Lithuania 635 2014 21 Spain 474 2014

3 Malta 625 2014 22 Czech Republic 470 2014

4 Italy 610 2014 23 Greece 468 2014

5 Finland 586 2014 24 Portugal 428 2014

6 Norway 584 2014 25 Ireland 419 2014

7 Switzerland 566 2011 26 Bulgaria 417 2014

8 Cyprus 558 2014 27 Denmark 415 2014

9 Austria 552 2014 28 Belorussia 362 2010

10 Germany 550 2014 29 Slovakia 360 2014

11 Poland 526 2014 30 Croatia 347 2014

12 Slovenia 523 2014 31 Latvia 329 2014
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13 UK 507 2014 32 Hungary 315 2014

14 EU 498 2014 33 Montenegro 309 2011

15 Estonia 496 2014 34 Romania 246 2014

16 Belgium 492 2014 35 Serbia 238 2010

17 Netherlands 487 2014 36 Ukraine 202 2016

18 France 483 2014 37 Moldova 156 2010

19 Estonia 476 2010 38 Albania 124 2010

Source: European Automobile Manufacturers Association (2010).

The consequence of this attention for Ukraine was the appearance of several inter-
national companies, manufacturers of cars spare parts (Leoni, Fujikura, Bader) and a car 
assembly plant “Eurocar” for the production of Skoda cars in the Transcarpathian region. 

The influence of car park age for spare parts management

The appearance of car assembly plants, along with replacement parts manufacturers in 
the certain geographically localized regions have long been the general rule caused by 
desires to lower the volumes of logistics costs (mainly) and improve mutual coordination 
of all participants in the production process. However, with the advent of cloud techno-
logies, informational systems capable to combine within a  distance manufacturers of 
spare parts and car assembly plants of various levels into a single logistic chain – we-
akened restrictions on “geographical affinity” of a logistics chains. This may explain the 
growth of outsourcing and greater mobility of SMEs of automotive industry. Particularly 
important factor that determines the willingness to change the place of production (pri-
marily concerning spare parts manufacturers) is the age of the car park of a given region, 
and its potential for rejuvenation (existing or potential demand). As practice shows it is 
a synergy of three factors: car fleet age, logistics infrastructure (logistics or potential) and 
favorable business environment. These are the major driving factors for moving produc-
tion capacity of spare parts into another country. 

Overall, the age of the world’s car fleet as well as Europe’s car fleet is growing every 
year [European Automobile Manufacturers Association 2010]. In Europe, as of 2015 the 
average car age was 9.73 years. The reasons for the aging of car fleet are mainly: reducing 
the average annual mileage, improved corrosion resistance for car bodies, improved 
service quality of spare parts. Table 3 shows the age structure of the European car park.
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Table 3. Passenger car fleet by country and age (2014)

Country Total number <5 years 5<years<10 <10 years

Germany 46,839,116 13849476 16117390 16872250

Italy 37,080,753 7814041 10858167 18408545

France 31,650,000 8189000 10321000 13140000

United Kingdom 31,637,328 10242389 10281251 11113688

Poland 20,003,863 1450894 2652038 15900931

Netherlands 8,192,570 2403614 2199653 3589303

Belgium 5,511,080 2223307 1687900 1599873

Romania 4,905,630 570933 1584007 2750690

Czech Republic 4,893,562 812630 2040466 2040466

Hungary 3,101,614 263169 790420 2048025

Source: European Automobile Manufacturers Association (2010).

In Ukraine, according to data of 2016, the average age of cars was 19.6 years, altho-
ugh in 2009 the figure was 17.1 years. Graphic information on the average age of vehicles 
in Ukraine in the period from 2001 to 2016 is shown in figure 3.

Figure 3. Average age of Ukrainian car fleet

Source: The Boston Consulting Group 2012.

A high average age of the car park and a small degree of countries motorization with 
low purchasing power will increase further and the average age of the fleet in Ukraine 
and will increase the flow of used cars from European countries where their concentra-
tion is the highest. Thus, now the most used cars are brought from Lithuania, where over 
86% of cars are older than 10 years, Latvia – 60% over 10 years, Hungary – 40% of cars are 
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older than 10 years. Despite the negative effects of car park aging to the environment, 
the market of spare parts can strengthen its position and consumer loyalty to a particu-
lar brand and will depend on the level of spare parts availability and service level of orga-
nization based on logistics flows. Given the above, further increase of the concentration 
of spare parts manufacturers and companies that carry out at after-sales service of spare 
parts in Eastern Europe can be predicted with high probability. Overall structure of the 
European market of spare parts highlighted in figure 4.

When analyzing the structure of the market, the existence of trends to consolidate 
the impact of spare parts manufacturers due to the growth of added value of spare 
parts manufacturers in the final products can be noted. The reason for this trend is the 
increasing activity of manufacturers of spare parts in the innovation sphere [Bieder-
mann 2008].

Figure 4. Overview of European automotive aftermarket

Source: own work based on Biedermann 2008.

Yevhen Krykavskyy, Nazar Fihun 



557

Based on the research of the automotive sector in Ukraine the following trends have 
been identified:

 · a slowdown in demand for new and higher demand for used vehicles;
 · increase in the average car park age (from 17.1 in 2009 to 19.6 in 2016 with a trend to 

further aging);
 · the increasing demand for maintenance and repair;
 · the increasing role of logistics service during spare parts flow management.

Conclusion

Market research of spare parts in Ukraine allowed to identify and implement a justifica-
tion of such trends:

 · increase in the market size of spare parts (due to rising average age of vehicles);
 · increase in the share of service stations and repair shops both in quantity and in total 

sales of spare parts in Ukraine (over 40% of total sales of spare parts);
 · reducing the share of domestic production of spare parts in the overall market size of 

spare parts for motor vehicles (due to the low level of investments in the development 
of automobile industry in Ukraine);
 · increase in volumes of counterfeit and unlicensed products (30–50% of total sales of 

spare parts, due to significant custom duties when crossing borders);
 · increase in the number of foreign distribution networks;
 · reducing the automakers share in the total value added formation of the vehicle and, 

accordingly, increasing the share of manufacturers of spare parts and logistics inter-
mediaries (increasing the role of the decentralization process and cost optimization).

Identification of current trends indicates the prospects for development of spare 
part provisioning especially during the exploitation of vehicles. Identified trends show 
promising growth of Eastern Europe market on the basis of new and used cars trade.
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Errata

do artykułu The Significance of Cooperation Regarding the 
Innovativeness of Enterprises (Including Family Business) in Poland 

s. 304   

jest: increase of 314%                                                    
powinno być:  increase of 665%

s.  306

jest:  As a result, average internal expenditures per one entity in total were decreasing. 
From 2010 to 2013 there was a declining tendency of internal expenditures per one en-
tity. The year 2014 brought stabilisation (expenditures were of 0.07% higher than a year 
before). In the years 2015–2016 the declining trend of expenditures per one entity con-
tinued (decrease to ca. PLN 4.3 million). This situation is probably the result of engaging 
in R&D smaller and smaller companies with lower potential to bear R&D expenditures, 
which causes dividing a bit higher total sum of expenditures into a bigger number of en-
tities. Additionally, in 2015–2016 in the enterprises sector there was a clear collapse of 
R&D expenditures per one entity.

powinno być: Average internal expenditures per one entity in total were decreasing. 
From 2010 to 2013 there was a upwarding tendency of internal expenditures per one 
entity. The year 2014 brought stabilisation (expenditures were of 20% higher than a year 
before). In the years 2015–2016 the upwarding trend of expenditures per one entity con-
tinued (increase to ca. PLN 3.4 million). But this situation is probably the result of enga-
ging in R&D smaller and smaller companies with lower potential to bear R&D expenditu-
res, which causes dividing a bit higher total sum of expenditures into a bigger number of 
entities. Although, in 2015–2016 in the enterprises sector there was a clear revival of R&D 
expenditures per one entity.

s. 310, Table 1 

jest: 

Kolumna I       Kolumna II    Kolumna V   

2056.3                 276 
2311.4                 290 
2422.7                 440 
2326.5                 510                 2796
2547.1                 380                 2978



2773.5             520
3521.6             410 
5341.1             270
6291.2             363 
7532.1             285 
8411.4             223 
8512.6             171

powinno być:

1770.2         215               
1858.3         295
2025.7         450
2383.7         463             3280
2584.7         525             2457 
2773.5         581
3521.6         516
5341.1         331
6291.2         363
7532.1         285
8411.4         346
11782.4          279

s. 311 

jest:  When analysing descriptive statistics of the explanatory variables X1, X2, X3 and X4
as well as the response variables Y, the multiple R amounts to 0.97 which indicates a very
high dependency between the explanatory variables and the response variable. Howe-
ver, taken into consideration the coefficient of determination R2, it turned out that the
result obtained in the researched trial was 0.94, which means that 94% of the response
variable data is in the trend line making it a very high score, because only 6% of Y varia-
tion is not explained by linear regression. In the analysed case, the adjusted R2 is 0.90.
Standard error in this case amounted to 807.4208008 and is very 
low. Therefore, the estimated model has the following form:

Ŷ=1024.841394-1.794514742X1t+0.040487128X2t+0.036021373X3t+8.375779299X4t

From the linear regression equation unambiguously results that if the number of mer-
gers and acquisitions decreases and the number cooperative connections in the form 
of outsourcing, joint venture and clusters increases, then the worth of R&D expenditu-
res of enterprises will also decrease of about 1.794514742 and increase of: 0.040487128, 
0.036021373 and 8.375779299, respectively, in relation to the above mentioned forms of 
cooperative connections appearing between companies.



powinno być:  When analysing descriptive statistics of the explanatory variables X1, X2, 
X3 and X4 as well as the response variables Y, the multiple R amounts to 0.99 which indi-
cates a very high dependency between the explanatory variables and the response va-
riable. However, taken into consideration the coefficient of determination R2, it turned 
out that the result obtained in the researched trial was 0.98, which means that 98% of 
the response variable data is in the trend line making it a very high score, because only 
2% of Y variation is not explained by linear regression. In the analysed case, the adjusted 
R2 is 0.96. Standard error in this case amounted to 567.4807807 and is very low. Therefo-
re, the estimated model has the following form:

                 Ŷ=-558.936+0.074047X1t+0.055842X2t+0.027711X3t-0.184968X4t

From the linear regression equation unambiguously results that if the number of mer-
gers and acquisitions decreases and the number cooperative connections in the form of 
outsourcing, joint venture and clusters increases, then the worth of R&D expenditures 
of enterprises will also decrease of about 558.936, increase about 0.074047, 0.055842, 
0.027711 and decrease about 0.184968, respectively, in relation to the above mentioned 
forms of cooperative connections appearing between companies.

s. 312  
 
jest: was on the level of 0.986068 
powinno być: was on the level of 1.00641 
 
s. 312/313, Table 2

jest: 

Kolumna:

          II                           III                    IV                      V                        VI                       VII                         VIII                      IX        

0.966364156     67295891.8      33647945.9       63.53717            4.9215E-06       1720.078814    -1115.090109    1720.078814
0.933859682    4766210.365     529578.9294     0.640822269    -1115.090109    0.068791128    0.018422226      0.068791128
0.919161833    72062102.17     0.482715341    0.003527512     0.018422226    0.89673218      -0.876779076     0.89673218
727.721739       626.6516248    3.916907224    0.980250869     -0.876779076
302.4943528     0.011132936    0.025450674
0.043606677     0.391995588
0.009976552     30.7179483
2025.582052     196.2401511
2115.159849    -479.2656064
2901.965606    -925.5361632
3252.036163   -183.4717695
2730.57177       478.4562684
2295.043732   -299.3282534
3820.928253     120.2386989
5220.861301     283.3433869
6007.856613     1255.300488
6276.799512      628.8677691
7782.532231    -1105.562918
9618.162918



powinno być: 

Kolumna:

         II                          III                         IV                      V                      VI                       VII                           VIII                          IX  

0.987166386    110749639.5     55374819.73    171.9531002    6.75499E-08     231.9842068       -1956.793881     231.9842068                     
0.974497473    2898309.929    322034.4365     0.108324611   -1956.793881    0.071862302        0.032279698     0.071862302
0.968830244    113647949.4   -1.782634147    0.000214878     0.032279698    0.848382497       -0.535953373     0.848382497   
567.4807807    483.7811722    5.951745216     0.621956753    -0.535953373  
-862.4048371   0.008748862    0.510543572 
 0.052071           0.305976944
 0.156214562    250.6654934                                            
1519.534507    197.6006418
1660.699358    -601.8019145
2627.501914   -755.0359407
3138.735941    199.3806463
2385.319354     819.0672756
1954.432724    -249.8502227
3771.450223   -167.3874265         
5508.487427   -187.0580595
 6478.25806      627.0668799
 6905.03312     -625.8400529
9037.240053    493.1926798
11289.20732    
                         
                            

s. 313/314

jest: Analysing descriptive statistics for the explanatory variables X2, X3 and the response 
variable Y, the multiple R amounts to 0.97 which indicates a very high dependency between 
explanatory variables and the response variable. Taken into consideration the coefficient 
of determination R2, it turned out that the obtained result in the researched trial was 0.93 
which means that 93% of the response data enters the trend line which makes it a very 
high score, because only 7% of Y variation is not explained by linear regression.

In the analysed case, adjusted R2 equals 0.92. Standard error in this case amounted to
727.721739 and is very low. Therefore, the estimated model has the following form:

                               Ŷ=302.4943528+0.043606677X2t+0.009976552X3t

From the linear regression equation unambiguously shows that if the number of 
cooperative connections in the form of outsourcing and joint venture increases then the
R&D expenditures, constituting the measure of the innovativeness level of enterprises, will 
also increase of 0.043606677 and 0.009976552, respectively, in relation to the above
mentioned forms of cooperation.



powinno być: Analysing descriptive statistics for the explanatory variables X2, X3 and the 
response variable Y, the multiple R amounts to 0.99 which indicates a very high depen-
dency between explanatory variables and the response variable. Taken into considera-
tion the coefficient of determination R2, it turned out that the obtained result in the re-
searched trial was 0.97 which means that  97% of the response data enters the trend line 
which makes it a very high score, because only 3% of Y variation is not explained by line-
ar regression. 

In the analysed case, adjusted R2 equals 0.97. Standard error in this case amounted 
to 567.4807807 and is very low. Therefore, the estimated model has the following form:

                  Ŷ=-862.4048371+0.052071X2t+0.156214562X3t

From the linear regression equation unambiguously shows that if the number of co-
operative connections in the form of outsourcing and joint venture increases then the 
R&D expenditures, constituting the measure of the innovativeness level of enterprises, 
will also increase of 0.052071 and 0.156214562, respectively, in relation to the above 
mentioned forms of cooperation. 

s. 314, Table 3

jest:

Kolumna I             Kolumna III 

2056.3                   
2311.4                   
2422.7 
2326.5                         2796
2547.1                         2978
2773.5                    
3521.6 
5341.1 
6291.2 
7532.1
8411.4 
8512.6 
10850                        8052
12514                        9291
14325                       10652
16284                       12239



powinno być:

Kolumna I         Kolumna III  

1770.2               
1858.3               
2025.7
2383.7                   3280
2584.7                   2457
2773.5
3521.6
 5341.1
 6291.2
7532.1
 8411.4
11782.4              
12899.2                8081
15068.4                9341
17431.3               10727
19988.7               12239

s. 315

jest: Figure 2 (równanie): 61.198x2-413.39x+3083.4 R2=0.9853
powinno być: Figure 2 (równanie): 62.915x2 -438.71x+3152 R2=0.9829

s. 316

jest:  The amount of the researched expenditures raised from PLN 2056.3 million in 2005
to PLN 8512.6 million in 2016 (increase of about 314%).

powinno być: The amount of the researched expenditures raised from PLN 1770.2 million 
in 2005 to PLN 11782.4 million in 2016 (increase of about 665%).

jest: X2 and X3 for which the integral capacity was on the level of 0.986068
powinno być: X2 and X3 for which the integral capacity was on the level of 1.00641
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