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Wstęp

Zrozumienie natury przedsiębiorstw rodzinnych wymaga uświadomienia, że pomi-
mo stanowienia niejednorodnej grupy podmiotów gospodarczych istnieje szereg kryte-
riów pozwalających na ich identyfikację. Niewątpliwie kluczowym związkiem jest połą-
czeni własności i zarządzania w obszarze rodziny właścicielskiej. Istota przedsiębiorstwa 
rodzinnego obejmuje szeroki zakres relacji zachodzących pomiędzy rodziną mającą 
dominujący wpływ na przedsiębiorstwo, jak również typem relacji ze społeczeństwem 
i gospodarką jako całością, które stanowią kontekst do prowadzenia biznesu. To w tym 
obszarze uwidacznia się specyfika przedsiębiorczości rodzinnej powodująca, że pro-
cesy tworzenia, zarządzania oraz strategii rozwoju różnią się znaczącą od pozostałych 
podmiotów gospodarczych. Rodzinność przedsiębiorstwa powoduje, że oprócz racjo-
nalnych argumentów ekonomicznych zawsze brane są pod uwagę interesy i potrzeby 
rodziny jako całości, a także jej poszczególnych członków. 

Dlatego też paradoksy związane z przedsiębiorczością rodzinną powodują, że obszar 
badawczy ma charakter multidyscyplinarny i kładzie szczególną uwagę na zaangażowa-
nie rodziny w biznesie. Oczywiście w firmach rodzinnych występuje różne natężenie cech 
rodzinności. W jednych podmiotach poziom ten będzie bardzo wysoki, w innych margi-
nalny. Pojawiające się nowe kierunki rozwoju i  wyzwania stają się obszarem badań nauko-
wych pozwalających na formułowanie rekomendacji pozwalających na rozwiązywanie 
problemów firm rodzinnych. Skutecznym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorstwa 
rodzinnego jest wykorzystywanie więzi rodzinnych w procesie budowy konkurencyjności 
oraz czerpanie z rodzinnych zasobów ludzkich, intelektualnych i finansowych. Jedną z naj-
ważniejszych cech biznesów rodzinnych jest dążenie do zachowania ciągłości pokolenio-
wej w zarządzaniu, co przejawia się w tworzeniu strategii sukcesyjnych.

Prezentowany tom składa się z  trzech obszarów tematycznych obejmujących 
współczesne aspekty przedsiębiorczości rodzinnej, ekonomiczne determinanty roz-
wojowe przedsiębiorstw rodzinnych i funkcjonowanie firm rodzinnych w gospodarce. 
W  części pierwszej Autorzy podjęli istotną problematykę porównania wpływu czyn-
ników rodzinności na postawy przedsiębiorcze studentów wywodzących się z  firm 
rodzinnych oraz nierodzinnych. Zaprezentowano analizę czynników wpływających na 
trudności rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie zachowania ciągłości 
działania oraz roli kapitału relacyjnego w firmach rodzinnych z branży gastronomicznej 
i społecznej odpowiedzialności firm rodzinnych. Odniesiono się także do identyfikacji 
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specyficznych cech przedsiębiorczości rodzinnej, pojęcia rodzinnego gospodarstwa 
rolnego oraz różnych aspektów postrzegania przedsiębiorczości. 

W  drugiej części zamieszczone zostały artykuły ujawniające wpływ zróżnicowanych 
aspektów ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstwa rodzinnego począwszy do finanso-
wania innowacji i związków pomiędzy zaangażowaniem rodziny a wynikami finansowymi 
biznesów rodzinnych.  Podkreślono także rolę wpływu wsparcia publicznego w procesie 
rozwoju małych przedsiębiorstw, uwarunkowania zarządzania zyskiem oraz znaczenie 
analiz ekonomiczno-finansowych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. 
Odniesiono się także do aspektów związanych z ewolucją struktur biznesowych małych 
przedsiębiorstw rodzinnych, podejmowaniem decyzji finansowych i  analiz związanych 
strukturą majątkowo-kapitałową, opodatkowaniem i wielkością nakładów inwestycyjnych. 

W  końcowej części tomu Autorzy prezentują szereg aspektów związanych z  funk-
cjonowaniem firm rodzinnych w gospodarce rynkowej. W poszczególnych artykułach 
wskazano na konieczność wdrażania rozwiązań organizacyjnych wspierających efek-
tywność biznesu oraz znaczenie działań reklamowych w pozycjonowaniu przedsiębior-
stwa na rynku, a także rolę szkoleń w procesie  podnoszenia poziomu ich konkurencyj-
ności. W kolejnych artykułach zwraca się  uwagę, iż rodzinne podmioty to nie tylko małe 
i  średnie przedsiębiorstwa, ale także szereg dużych światowych podmiotów gospodar-
czych. Autorzy podnoszą również problematykę konkrecyjności, zarządzania ryzykiem 
oraz uwarunkowań marketingowych i zachowań konsumenckich.   

Zaprezentowana różnorodność i  wieloaspektowość podejmowanej problematyki 
w prezentowanym tomie pozwala mieć nadzieję, że będzie stanowić inspirację do uważ-
nej lektury oraz zachętę do podejmowania nowych wyzwań w  obszarze badawczym 
przedsiębiorstw rodzinnych. Mamy nadzieję, że przygotowane opracowania naukowe 
dostarczą wielu cennych impulsów do rozwoju nauki i przyniosą satysfakcję ich Auto-
rom. Serdecznie słowa podziękowania kierujemy do Recenzentów za wnikliwą i meryto-
ryczną ocenę nadesłanych prac. 

Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański, Krzysztof Safin

Łódź, maj 2018 roku
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Potencjał proaktywności a kształtowanie intencji 
przedsiębiorczych z perspektywy doświadczeń 
w przedsiębiorczości rodzinnej 

Potential for Proactivity and Creation of Entrepreneurial Intentions 
from the Perspective of Experiences in Family Entrepreneurship

Abstract: Proactivity is one of the crucial dimensions of entrepreneurial orientation. The main 

aim of the paper is a diagnosis of dependency between proactivity of students in Poland and 

their entrepreneurial intentions from the perspective of experiences in family entrepreneur-

ship. To confirm the main hypothesis the questionnaire survey was conducted among 243 

students in Poland. To obtain statistical result, the analysis of the descriptive statistics, the 

Pearson chi-square test and Kendall’s rank correlation was applied. As a main result, the stati-

stically significant and positive correlation with moderate intensity was confirmed between 

proactivity of students in Poland and their entrepreneurial intentions – fully in group without 

experiences in family entrepreneurship and partially in the group with those experiences.

Key words: entrepreneurial orientation, family entrepreneurship, proactive potential, proactivity

Wprowadzenie

Działalność przedsiębiorcza została zidentyfikowana jako główny napęd dla wzrostu zatrud-
nienia, stymulowania wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego [Wong i  in. 2005, 
ss. 335–350]. Z tego względu widoczne jest duże zainteresowanie zachowaniami i działalnoś-
cią przedsiębiorczymi, ich przyczynami i wielopłaszczyznowymi konsekwencjami. Przedsię-
biorczość to złożone zjawisko obejmujące zestaw działań bazujących na zasobach ludzkich, 
technicznych czy zarządczych, których realizacja wymaga zróżnicowanego zestawu umie-
jętności i  wiedzy [Illés, Dunay, Jelonek 2015]. Badanie i  analiza postaw przedsiębiorczych 
stanowi obecnie jeden z głównych przedmiotów badań w ramach nurtu przedsiębiorczości.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
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Współczesna dynamika i złożoność otoczenia biznesowego zmusza organizacje do utrzy-
mywania konkurencyjności poprzez odkrywanie nowych możliwości. W związku z tym kon-
cepcja orientacji przedsiębiorczej, odzwierciedlająca stopień, w jakim cele wzrostu przedsię-
biorstw są napędzane przez identyfikację i wykorzystanie szans na rynkach wschodzących, 
zyskała wiele uwagi w badaniach zarządzania strategicznego [Grühn i in. 2017]. Organizacje, 
które chcą zaangażować się w odnoszącą sukcesy przedsiębiorczość, muszą wykazywać się 
orientacją przedsiębiorczą, co odnosi się do praktyk tworzenia strategii stosowanych przez 
przedsiębiorstwa w celu identyfikacji i tworzenia nowych przedsięwzięć. Konstrukcja orien-
tacji przedsiębiorczej stanowi ramy postrzegania i  perspektywę przedsiębiorczości, które 
znajdują następnie odzwierciedlenie w  procesach biznesowych i  kulturze organizacyjnej. 
Reprezentuje zjawisko organizacyjne, które odzwierciedla zdolności menedżerskie, w  ra-
mach których organizacje angażują się w proaktywne, agresywne konkurencyjnie i często 
wysoce ryzykowne inicjatywy, aby zmienić wynik rywalizacji na swoją korzyść [Avlonitis, Sala-
vou 2007]. W kontekście biznesowym konstrukcja orientacji przedsiębiorczej jest analizowa-
na jako pozycja strategiczna, która odzwierciedla konkretne procesy, praktyki i zachowania, 
które pozwalają przedsiębiorstwu działać w sposób przedsiębiorczy [Engelen i in. 2014].

Obecnie zainteresowanie orientacją przedsiębiorczą stale rośnie, a  ona sama staje się 
centralnym pojęciem i jednym z obszarów badań w ramach przedsiębiorczości, w których 
rozwija się kumulatywna wiedza [Ferreira i in. 2017]. Badania obejmują nie tylko samo zjawi-
sko, ale także potencjał sprzyjający jego powstaniu. Identyfikowanie i tworzenie potencjału 
w kierunku orientacji przedsiębiorczej powinno być rozwijane przez system edukacyjny, osią-
gając najwyższy poziom na poziomie szkolnictwa wyższego. Identyfikacja czynników wpły-
wających na ukierunkowanie studentów na przedsiębiorczość może doprowadzić decyden-
tów do modyfikacji systemu edukacji, tak by był bardziej zorientowany na przedsiębiorczość.

Ogólna definicja orientacji przedsiębiorczej określa ją jako wielowymiarową kon-
cepcję na poziomie korporacyjnym, która składa się z  5 podstawowych wymiarów: 
proaktywności, innowacyjności, podejmowania ryzyka, konkurencyjnej agresywności 
i autonomii. Jednym z podstawowych i powszechnie analizowanych wymiarów orien-
tacji przedsiębiorczej jest proaktywność określana jako perspektywiczne spojrzenie, 
charakteryzujące się wprowadzaniem nowych produktów i  usług przed konkurencją 
i działaniem skierowanym do rozpoznania i wypełnienia przyszłego zapotrzebowania 
klientów [Rauch i  in. 2009]. W dzisiejszym zmiennym otoczeniu gospodarczym proak-
tywność jest postrzegana jako pożądana i wręcz niezbędna cecha organizacyjna. Proak-
tywni ludzie zmieniają się i rozwijają, a przez to zmieniają i rozwijają środowisko pracy 
[Artienwicz 2014]. Zatem potencjał proaktywności powinien być konsekwentnie kształ-
towany, już w ramach systemu edukacyjnego, aby wzmocnić orientację potencjalnych 
przedsiębiorców, ale i przyszłych pracowników w pracy zawodowej. 
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Potencjał proaktywności a kształtowanie intencji przedsiębiorczych z perspektywy doświadczeń w przedsiębiorczości 

rodzinnej

Przedsiębiorczość rodzinna (PR) stanowią duży odsetek wszystkich organizacji na ca-
łym świecie. Z wielu powodów PR obejmuje odrębny typ organizacji, od których ocze-
kuje się, że będą wykazywały odmienne cechy przedsiębiorczości [Craig 2014]. Różnice 
będą przejawiać się również w kolejnych pokoleniach (po sukcesji), gdyż firma rodzinna 
z pewnością determinuje kształtowanie postaw potencjalnych sukcesorów.

Z tego punktu widzenia głównym celem artykułu jest diagnoza zależności między 
proaktywnością studentów w Polsce a ich intencjami przedsiębiorczymi z perspektywy 
doświadczeń w  przedsiębiorczości rodzinnej. Analiza przeprowadzona zostanie w  ra-
mach rozróżnienia dwóch grup badawczych: studentów, w których rodzinach funkcjo-
nuje firma rodzinna oraz tych, którzy nie mają doświadczeń z zakresu PR.

Proaktywność jako wymiar orientacji przedsiębiorczej

Już jeden z ojców koncepcji orientacji przedsiębiorczej – Miller [1983] wskazywał pro-
aktywny charakter organizacji jako decydujący wkład w orientację przedsiębiorczą or-
ganizacji. Proaktywność sugeruje perspektywę charakterystyczną dla lidera rynkowego, 
który ma zdolność przewidywania przyszłych oczekiwań i  kształtowania środowiska 
[Lumpkin, Dess 2001]. Z dynamicznego punktu widzenia opisuje ona konkretny proces 
działania, który może wystąpić w obrębie lub poza rolami przypisanych ról pracowników 
[Grant, Ashford 2008]. Proaktywne przedsiębiorstwa są ukierunkowane na przyszłe po-
trzeby klientów, aktywnie poszukując nowych rozwiązań i możliwości. Są to często pio-
nierskie organizacje, które jako pierwsze wchodzą na nowe rynki [DeepaBabu, Manalel 
2016]. Strategia pierwszego wchodzącego jest najlepszą strategią wykorzystania okazji 
rynkowych, a proaktywność wiąże się z wysiłkami związanymi z byciem pionierem. Jeśli 
przedsiębiorstwo dostrzeże szansę na rynku i  jako pierwsza podejmie działania, może 
uzyskać ponadnormatywne zyski i zapewnić sobie rozpoznawalności marki [Zellweger, 
Sieger 2012]. Chociaż pomysł działania w oczekiwaniu na przyszłe zapotrzebowanie jest 
ważnym elementem przedsiębiorczości, pomysł bycia pierwszym na rynku jest nieco za-
wężony. Przedsiębiorstwo może być nowatorskie, przyszłościowe i elastyczne, nie zawsze 
będąc pierwszym. Venkatraman [1989] zasugerował, że proaktywność odnosi się do pro-
cesów mających na celu przewidywanie i reagowanie na przyszłe potrzeby poprzez po-
szukiwanie nowych możliwości, które mogą, ale nie muszą być związane z obecną linią 
działania, wprowadzaniem nowych produktów i marek przed konkurencją, strategicznie 
eliminując operacje będące w dojrzałych lub schyłkowych etapach cyklu życia. Tak więc 
proaktywna organizacja jest liderem, a  nie naśladowcą, ponieważ ma wolę wykorzy-
stania nowych możliwości, nawet jeśli nie zawsze są one absolutną nowością rynkową 
[Lumpkin, Dess 1996].
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Proaktywność jest utożsamiana z samodzielnie inicjowanymi i ukierunkowanymi na przy-
szłość działaniami, aby przewidywać lub inicjować zmiany w systemie pracy lub rolach za-
wodowych [Parker, Williams, Turner 2006]. Przykłady proaktywnych zachowań sugerują po-
mysły na przyszłe usprawnienia, samodzielne rozwiązywanie problemów, inicjatywy mające 
na celu wprowadzanie zmian czy poszukiwanie informacji zwrotnych [Grant, Ashford 2008]. 
Mimo że proaktywność była konceptualizowana na różne sposoby, wspólną cechą jest do-
browolne wyjście poza odgórnie przydzielone zadania i przyjęcie długoterminowej perspek-
tywy w celu zmniejszenia ryzyka pojawienia się problemu w przyszłości [Shin, Eom 2014]. 

Proaktywność jednostek jest wielopostaciowym i  wielowymiarowym konstruk-
tem, ponieważ może być związana z osobistymi cechami, postawami i zachowaniami 
[Bateman, Crant 1993]. Zachowania proaktywne to szczególna forma zachowań moty-
wowanych w pracy. Jest to działanie wyprzedzające, które pracownicy podejmują, aby 
wpłynąć na siebie i swoje otoczenie. Proaktywne zachowania w organizacji obejmują 
samoczynne zmiany w  celu osiągnięcia innej przyszłości [Parker, Bindl, Strauss 2010]. 
Crant [2000] zdefiniował proaktywne zachowania jako: podejmowanie inicjatywy w celu 
poprawy obecnej sytuacji lub tworzenia nowej rzeczywistości; wiąże się to z zakwestio-
nowaniem status quo zamiast biernego dostosowywania się do obecnej sytuacji. Takie 
zachowanie jest szczególnie ważne w niepewnych i nieprzewidywalnych środowiskach, 
w których nie można przewidzieć wszystkich zdarzeń losowych, a zatem wstępnie okre-
ślić wymagania dotyczące roli [Strauss, Parker, O’Shea 2017; Korombel 2012].

Zachowanie proaktywne nie jest wyłączną domeną osób o proaktywnej osobowości. 
Proaktywność jako cecha osobowości ma skłonność do wywoływania zmian w środowisku 
[Bateman, Crant 1993]. Ta tendencja nie jest jednak automatycznym przełożeniem na działa-
nia organizacyjne. Osobowość proaktywną wyróżnia zasięg i orientacja wrodzonych proak-
tywnych cech jednostki [Thomas, Whitman, Viswesvaran 2010], które następnie przekładają 
się na szereg proaktywnych działań i percepcji [Seibert, Crant, Kraimer 1999]. Proaktywna 
osobowość nie łączy się automatycznie z proaktywnym działaniem. Pomiędzy tymi dwoma 
elementami wstępują proaktywne inicjatywy, jako kolejny krok na drodze do proaktywnych 
zachowań organizacyjnych. Proaktywne inicjatywy są przejściem od ogólnej psychologicz-
nej dziedziny nauki do domeny organizacyjnej. Osobista inicjatywa odzwierciedla chęć 
jednostki do angażowania się w role wewnętrzne i zewnętrzne [Crant 2000] oraz działania 
poprzez pryzmat strategii i  celów organizacyjnych. Osobista inicjatywa jest niewątpliwie 
wyprzedzeniem proaktywnych zachowań, w odniesieniu do których, w kontekście ogólnym 
lub kontekstowym, rozważane są działania prowadzące do aktywnej adaptacji do otoczenia 
[Belschak, Hartog 2010]. Podczas gdy cechy osobowe, szczególnie proaktywna osobowość, 
są względnie stałymi cechami danej jednostki, zachowanie proaktywne jest zmienną, któ-
ra podlega modyfikacjom [Chipeta, Surujlal 2017]. Tworzenie i  wspieranie proaktywnych  
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postaw, inicjatyw i zachowań jest niewątpliwie środkiem do zwiększenia przedsiębiorczości 
społeczeństwa. Proaktywni ludzie mogą zwiększyć swoją efektywność poprzez angażowa-
nie się w różnorodne zachowania instrumentalne, takie jak poszukiwanie informacji, rozwój 
umiejętności, negocjacje, łączenie zasobów, socjalizacja i restrukturyzacja ról [Thomas, Whit-
man, Viswesvaran 2010]. Korzyści te podkreślają rolę kształtowania proaktywności jako nie-
zbędnej cechy przyszłych przedsiębiorców lub członków organizacji.

Uczestnictwo w kształceniu w zakresie przedsiębiorczości ma pozytywny wpływ na orien-
tację na przedsiębiorczość w życiu zawodowym [Okręglicka i  in. 2017]. Osoby obserwujące 
proaktywność lub szkolenia proaktywne zachowania mogą przypisywać pożądane cechy 
osobiste proaktywnemu aktorowi i postrzegać go jako bardziej kompetentnego i pewniejsze-
go oraz posiadającego większy potencjał rozwoju [De Stobbeleir, Ashford, de Luque 2010]. 

Kształtowanie postaw proaktywnych może następować też w  środowisku rodzin-
nym. W  szczególności pojawia się tu kwestia czy przedsiębiorczość rodzinna sprzyja 
kształtowaniu postaw proaktywnych, a  poprzez nie kreuje zachowania przedsiębior-
cze przyszłych pokoleń.  Zellweger i  Sieger [2012] twierdzą, że działające z  sukcesem 
w długiej perspektywie przedsiębiorstwa rodzinne wykazują niski do umiarkowanego 
poziom orientacji przedsiębiorczej. Zatem wysoki poziom wszystkich wymiarów orien-
tacji przedsiębiorczej nie jest warunkiem koniecznym sukcesu PR. Z drugiej strony, Kets 
de Vries [1993] opisuje PR jako elastyczną i zdolną do podejmowania szybkich decyzji. 
Ze względu na brak hierarchii i mniej biurokratyczną strukturę, PR ma potencjalną prze-
wagę nad przedsiębiorczością nierodzinną pod względem ich zdolności do proaktyw-
nego reagowania na szanse [Irava   i Moores 2010; Kellermanns i in. 2011]. Avlonitis i Sa-
lavou [2007] wskazują, że tylko proaktywne przedsiębiorstwa rodzinne, które wdrażają 
innowacyjne rozwiązania, poprawiają wyniki. Zatem PR może stanowić bazę dla kreo-
wania potencjału przedsiębiorczego sukcesorów, co wymaga empirycznej weryfikacji. 

Na podstawie podanej literatury można sformułować następującą hipotezę:
H1: Istnieje pozytywna korelacja między intencjami przedsiębiorczymi a potencja-
łem proaktywności studentów zarówno w grupie z doświadczeniami, jak i bez do-
świadczeń w PR.

Opis i charakterystyka metodologiczna badań

Celem badań było określenie czynników determinujących i  głównych korzyści wyni-
kających z  zakładania własnej firmy oraz wskazanie zależności pomiędzy intencjami 
przedsiębiorców a proaktywnością studentów w Polsce. Po dogłębnej analizie literatury 
przeprowadzono ankietę kwestionariuszową w formie elektronicznej. Badanie przepro-
wadzono w ostatnim kwartale 2017 r. wśród 243 polskich studentów. Pobieranie próbek 



16

Małgorzata Okręglicka

było mieszane: celowe i losowe. W ramach wydziału zarządzania jednej uczelni wyższej 
dokonano losowej selekcja studentów w celu zapewnienia jakości badań i  ich częścio-
wej reprezentatywności. Wybrani respondenci wypełnili kwestionariusz ankiety w  for-
mie elektronicznej. Badania wskazały, że 80 studentów z przebadanej grupy funkcjonuje 
w rodzinach, w których działa firma rodzinna.

Ogółem otrzymano 243 pełne kwestionariusze, które poddano dalszej analizie sta-
tystycznej. W przypadku pytań z listą wyboru ograniczono ilość możliwych odpowiedzi 
do 3, by „wyłapać” czynniki najbardziej istotne. W przypadku pytań oceniających przy-
jęto 5-punktową skalę Likerta. Do statystycznej analizy danych wykorzystano program 
Statistica 12. Do analizy wykorzystano statystyki opisowe, statystyki Chi-kwadrat Pear-
sona, a do analizy korelacji zmiennych współczynnik Tau Kendalla dla wartości p = 0,05.

Badania należy traktować jako wstępne badanie i przeprowadzono je w celu ziden-
tyfikowania obszarów dalszych badań, zamiast uogólniania wyników.

Wyniki badań empirycznych

Pierwszym krokiem w  dochodzeniu dotyczącym przedsiębiorczości była ocena intencji 
przedsiębiorczych studentów. Zostały one utożsamione z  zamiarem rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej po ukończeniu studiów. Ogólnie 51% respondentów zadeklaro-
wało zamiar prowadzenia własnego biznesu w przyszłości, a  tylko 15% nie było zaintere-
sowanych przedsiębiorczością. Należy zaznaczyć, że pozytywnie nastawionych do przed-
siębiorczości było więcej osób w grupie studentów, w których rodzinach funkcjonuje firma 
rodzinna (56,3%), niż w grupie bez doświadczeń w przedsiębiorczości rodzinnej (47,9%), co 
skłania do stwierdzenia, że wzorce i doświadczenia powstałe w wyniku funkcjonowania oto-
czeniu biznesowym, nawet pośrednie, wpływają na intensyfikację orientacji przedsiębiorczej. 

Wyniki testu niezależności Chi-2 pokazały, że nie ma zależności statystycznej pomię-
dzy odpowiedziami w  dwóch badanych grupach studentów, a  zatem potwierdzeniu 
podlega zerowa hipoteza badawcza.  

Tabela 1. Intencje założenia własnej firmy po ukończeniu studiów

Zdecydowanie 
nie

Raczej 
nie

Ani tak 
ani nie

Raczej 
tak

Zdecydowanie 
tak

z doświadczeniami w PR
(n=80) 6 6 22 25 20

bez doświadczeń w PR
(n=163) 11 13 61 58 20

Chi2 = 7,206567; df = 9; p = 0, 615623

Źródło: badania własne.
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Kolejnym etapem badań było rozpoznanie głównych zalet zakładania własnego bi-
znesu w opiniach studentów (rys. 1). Do głównych przyczyn wyboru przedsiębiorczej 
drogi życia należą te, które wiążą się z autonomią: brak szefa w pracy, możliwość doboru 
pracowników, dowolność w wyborze zakresu działalności. Widoczne były również nie-
wielkie różnice w obu grupach respondentów, jednak jedynie przy czynniku „posiadanie 
biznesu zapewnia satysfakcję”, różnice te można uznać za znaczące. 

Rysunek 1. Główne zalety zakładania własnej firmy w opiniach studentów 

Źródło: badania własne.

Po wstępnym etapie badań główną część rozpoczęto od wybranych pytań związa-
nych z postawą proaktywną i zachowaniami ocenianymi w 5-punktowej skali Likerta. Ta-
bele 2 i 3 pokazują, że wszystkie elementy zostały ocenione powyżej 3 (powyżej średniej 
wartości 3,00). Pozwala zakładać, że badani studenci mają proaktywne orientacje, co jest 
pomocne w przyszłej ścieżce kariery jako przedsiębiorcy. 

Tabela 2. Proaktywność studentów z doświadczeniami w przedsiębiorczości rodzinnej

Średnia Mediana Min. Min. Odchylenie 
standardowe

Aktywne i samodzielne poszukiwanie 
możliwości rozwoju 3,938 4,000 1,000 5,000 0,946

Aktywne poszukiwanie dodatkowych 
zajęć (staże, szkolenia, wykłady itp.), 
które mogą być przydatne w późniejszej 
karierze zawodowej

3,975 4,000 1,000 5,000 1,113
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Średnia Mediana Min. Min. Odchylenie 
standardowe

Stałe śledzenie zmian zachodzących 
w otoczeniu gospodarczym, polityce, na 
rynku pracy itp. 

3,325 3,000 1,000 5,000 1,041

Podejmowanie inicjatyw w zakresie 
organizacji różnych działań/akcji 3,363 3,000 1,000 5,000 1,265

Źródło: badania własne. 

Porównując wyniki dla obu grup badawczych, widoczne jest, że studenci z doświad-
czeniami w przedsiębiorczości rodzinnej wykazują wyższy potencjał proaktywności we 
wszystkich badanych obszarach. Średnia wyników dla tej grupy to 3,65, podczas gdy 
w grupie studentów bez doświadczeń w PR to 3,46 w pięciostopniowej skali.

Tabela 3. Proaktywność studentów bez doświadczeń w przedsiębiorczości rodzinnej

Średnia Mediana Min. Max. Odchylenie 
standardowe

Aktywne i samodzielne poszukiwanie 
możliwości rozwoju 3,840 4,000 1,000 5,000 0,895

Aktywne poszukiwanie dodatkowych 
zajęć (staże, szkolenia, wykłady itp.), 
które mogą być przydatne w późniejszej 
karierze zawodowej

3,883 4,000 1,000 5,000 1,113

Stałe śledzenie zmian zachodzących 
w otoczeniu gospodarczym, polityce, na 
rynku pracy itp. 

3,018 3,000 1,000 5,000 1,168

Podejmowanie inicjatyw w zakresie 
organizacji różnych działań/akcji 3,080 3,000 1,000 5,000 1,149

Źródło: badania własne. 

Ostatnim etapem badań było identyfikacja statystycznych zależności pomiędzy 
zmiennymi tj. wybranymi czynniki proaktywności i  intencjami przedsiębiorczymi stu-
dentów (Tab. 4). Pozwala to stwierdzić, czy i jak silnie proaktywne postawy i zachowania 
determinują dalsze zamiary zakładania własnego biznesu. Odrębna analiza dla dwóch 
grup miała na celu wskazanie ewentualnych różnic w zależnościach. Przy użyciu współ-
czynnika korelacji Tau Kendalla, umiarkowane, pozytywne korelacje zostały potwierdzo-
ne dla wszystkich elementów w grupie studentów bez doświadczeń w PR. Oznacza to, 
że im wyższy potencjał proaktywny studentów tym większe intencje przedsiębiorcze, 
co w przyszłości może mieć przełożenie na większą ilość inicjatyw przedsiębiorczych. 
Dla grupy studentów z doświadczeniami w PR, statystycznie istotną zależność udało się 
potwierdzić jedynie dla czynnika „Aktywne i samodzielne poszukiwanie możliwości roz-
woju”. Studenci, którzy nastawieni są na poszukiwanie możliwości częściej skłaniają się 
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do uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Należy zaznaczyć, że zależność ta 
charakteryzowała się niższą intensywnością niż w grupie studentów bez doświadczeń 
w przedsiębiorczości rodzinnej. Takie wyniki skłaniają do wniosku, że studenci, funkcjo-
nujący w rodzinach, w których prowadzi się biznes rodzinny, nie wykorzystują w pełni 
swojego potencjału proaktywnego by tworzyć kolejne inicjatywy gospodarcze. Jedno-
cześnie można domniemywać, iż studenci ci będą skłaniać się w kierunku kontynuacji 
już istniejących przedsięwzięć (sukcesji), lokując w tym obszarze swoje umiejętności.

Tabela 4. Korelacje między proaktywnością a intencjami przedsiębiorczymi

Kendall Tau 

wartość pz doświadczeniami 
w PR

bez 
doświadczeń 

w PR

Aktywne i samodzielne poszukiwanie możliwości rozwoju 0,187 0,283 0,05

Aktywne poszukiwanie dodatkowych zajęć (staże, 
szkolenia, wykłady itp.), które mogą być przydatne 
w późniejszej karierze zawodowej

0,043 0,223 0,05

Stałe śledzenie zmian zachodzących w otoczeniu 
gospodarczym, polityce, na rynku pracy itp. 0,054 0,174 0,05

Podejmowanie inicjatyw w zakresie organizacji różnych 
działań/akcji 0,128 0,255 0,05

Źródło: badania własne.

Wyniki badań potwierdzających zależności między intencjami przedsiębiorczy-
mi i  proaktywnością skłaniają do wniosku, iż potencjał przedsiębiorczy powinien być 
kształtowany w okresie wychowania, w tym w systemie edukacyjnym w celu wzmoc-
nienia proaktywnych intencji i zachowań, które są jednym z najważniejszych wyznacz-
ników rozwoju przedsiębiorczości. 

Wnioski

Jedną z ważnych umiejętności lub postaw dla przyszłych przedsiębiorców jest proaktyw-
ność rozumiana jako niezależne, ukierunkowane na przyszłość działania mające na celu 
przewidywanie lub inicjowanie zmian w środowisku. Aktywne inicjatywy lub zachowa-
nia mogą być kształtowane i wzmacniane podczas wychowania w rodzinie oraz przez 
odpowiedni system edukacji na wszystkich jego poziomach. Podejmowanie działań i ini-
cjatyw jako cech jednostek może być uznane za ważny wyznacznik zakładania własnego 
biznesu. Z tego punktu widzenia obszar aktywnego potencjału powinien być stale anali-
zowany w celu przygotowania konstruktywnych zaleceń dotyczących ulepszeń systemu 
edukacji.
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Przeprowadzone badanie pozwoliło z powodzeniem uzyskać ogólną wiedzę na temat 
proaktywności postaw i zachowań studentów oraz ich korelacji z intencjami przedsiębior-
czymi. Istotna statystycznie i pozytywna korelacja z umiarkowaną intensywnością zosta-
ła potwierdzona między wymienionymi zmiennymi grupie studentów bez doświadczeń 
w PR oraz dla jednej zmiennej w grupie z doświadczeniami w PR, co pozwoliło na częś-
ciowe potwierdzenie hipotezy badawczej H1. Ogólnie można potwierdzić, że im bardziej 
proaktywna jest osoba, tym częściej deklaruje on zamiar założenia własnej firmy w przy-
szłości, przy czym doświadczenia związane z funkcjonowaniem firmy rodzinnej nie tworzą 
warunków, które w znaczący sposób sprzyjałyby kreowaniu przedsiębiorczości przez oso-
by proaktywne. Można wręcz założyć, że doświadczenia te lokują proaktywność w istnie-
jące firmy, zamiast skłaniać do tworzenia nowych organizacji.

Wartość artykułu przejawia się poprzez eksplorację i  rozwój problemu badawcze-
go w wybranej populacji studentów z Polski. Badanie to przyczynia się zwiększenia za-
sobów wiedzy przedsiębiorczej i  nakreśla kierunki zmian w  systemach edukacyjnych, 
w  szczególności w  kształtowaniu proaktywności młodych ludzi jako środka rozwoju 
przedsiębiorczości, a pośrednio w kreowaniu wzrostu gospodarczego i dobrobytu spo-
łecznego. Wskazując główne ograniczenia badań, należy podkreślić przede wszystkim 
brak pełnej reprezentatywności (badanie na jednej uczelni), co zachęca autora do za-
projektowania szerszych badań w przyszłości. Wskazując dalsze kierunki badań, autorka 
ma zamiar skupić się na badaniu proaktywności w ramach zachowań przedsiębiorczości 
organizacyjnej i skupić badania na sektorze MSP w Polsce i krajach sąsiadujących.
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Introducción

Las micro y pequeñas empresas (Mipes) son reconocidas como parte fundamental de la 
estructura productiva y económica de cualquier país. 

En México, del total de empresas consideradas en la Encuesta Nacional sobre Producti-
vidad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 2015 (ENAPROCE), 
97.6% fueron microempresas que concentraron el 75.4% del personal ocupado total; le si-
guieron las empresas pequeñas, con un 2% y el 13.5% del personal ocupado [INEGI 2017ª]. 
Dentro de las problemáticas detectadas en esta encuesta para las Mipes destacan: No exi-
ste planeación ni previsión; no se monitorean indicadores; no tienen solvencia económica 
ni fácil acceso a crédito; recurren a un tercero para funciones técnicas, por ejemplo, la con-
tabilidad; desconocen los programas gubernamentales de apoyo; no utilizan tecnologías 
de información y comunicación y, además, consideran que no las necesitan; y menos del 
20% tiene educación superior; más del 80% no capacita a su personal.

Diversos autores coinciden en que las Mipes de tipo familiar se enfrentan además 
a  otro tipo de problemáticas que vuelven más compleja su administración y gestión. 
Este tipo de empresas generalmente inician en la informalidad; en primera instancia son 
el sustento de la familia, es decir, se auto emplean realizando trabajos donde práctica-
mente la mano de obra y el conocimiento es su inversión. 

En su mayoría, las micro y pequeñas empresas familiares o no familiares en México 
operan fuera del marco legal. Son empresas o negocios que no están registrados ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aunque su actividad comercial sea 
lícita, evadiendo la responsabilidad de contribuir con la carga fiscal. No obstante, este 
sector “informal” contribuye con fuentes de auto empleo o generan empleos activando 
la economía local [Valdés & Sánchez 2012]. 

Evidentemente, uno de los grandes retos que enfrentan este tipo de empresas 
es la profesionalización, la cual se considera una condición necesaria para su con-
solidación [Saldaña 2000] y eminentemente que logren superar el ciclo de vida 
promedio de estas empresas que, en su mayoría, ni siquiera llega a los tres años de 
vida [KPMG 2016].

En este sentido, se torna interesante analizar a las Mipes artesanales de la ciudad de 
Guanajuato, ya que según Jiménez, Domínguez & Martínez [2009], los artesanos mexi-
canos optan por conservar su tradicional y particular estilo de producir. En sus procesos 
el desarrollo tecnológico no se contempla claramente, la elección genera desventaja en 
relación con la velocidad de los cambios del mercado, aunado a que la mano de obra 
empleada, generalmente, es de tipo familiar y su producción resulta insuficiente para 
abastecer la demanda. Así, el objetivo general de este trabajo es identificar las principales 
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problemáticas a las cuales se enfrentan las Mipes familiares del sector artesanal en Gua-
najuato capital, lo cual permita comprender cuál es la lógica de producción que guía su 
operación.

Las Mipes en Guanajuato

El estado de Guanajuato, conformado por 46 municipios, representa el 1.56% de la exten-
sión territorial del país y cuenta con una población de 5’853,677 habitantes. A nivel estatal, 
en Guanajuato existen 222,969 unidades económicas, que representan el 5.33% del país; 
emplea a 1’067,292 personas, es decir, el 4.9% del personal ocupado en México. Respecto 
al Producto Interno Bruto (PIB), el estado de Guanajuato aporta el 4.2% a nivel nacional, 
siendo la actividad terciaria la principal fuente que contribuye a éste [INEGI 2017b].

La población actual en la capital del estado es de 184,239 habitantes. Esta ciudad se 
mantiene en constante movimiento acogiendo cientos de turistas a diario. La Secretaría de 
Turismo reportó que en 2016 la ciudad de Guanajuato recibió 861 mil turistas [SECTUR 2017], 
alrededor de 2300 turistas promedio por día, lo que justifica que la fuente principal de la 
economía de la ciudad gire en torno del turismo.

Con el objeto de conocer cuántas unidades económicas se tienen en la ciudad, se 
consultó el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), encontrando que sus 
registros consideran 1,928 unidades económicas (SIEM, 2017). Por su parte, el Directo-
rio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) reportó al primer trimestre 
de 2017 en este mismo municipio 2,952 unidades económicas [INEGI 2017c]. Derivado de 
la discrepancia en ambos datos se corroboró con la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable del estado de Guanajuato (SDES) que la fuente de información más acertada 
es la del INEGI, misma que se tomó como referencia para esta investigación.

En relación con los datos presentados en el párrafo anterior, es de señalarse que, de 
acuerdo con la información proporcionada por la SDES, a través de la Subsecretaría para 
el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del estado de Guanajuato, la acti-
vidad económica principal de las Mipes en la ciudad capital es el comercio y los servicios. 
El primero orientado hacia la producción y comercialización de artesanías y el segundo 
orientado a la hotelería y restaurantes, ambos convergen en dar atención al turismo que 
visita la capital del estado.

Cabe señalar que la actual política de desarrollo económico para el estado de Gua-
najuato orienta las vocaciones para fomentar y potencializar el emprendimiento enca-
minado hacia el comercio y prestación de servicios del sector turismo que, como ya se 
dijo anteriormente, es la actividad preponderante en la ciudad, dando cabida no sólo 
al auto empleo, sino a generar fuentes de trabajo. Así como con los emprendedores, la 
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SDES [2017] interviene en el desarrollo de las micros y pequeñas empresas proporcio-
nando y financiando asesorías legales, administrativas, contables, de liderazgo, gestión 
de talento humano, marketing, y todo aquello que tenga que ver con crear valor y opti-
mizar los recursos que conlleven a la permanencia de una unidad económica. 

Señálese también que, con el fin de proteger la actividad interna del Estado, la SDES 
crea el Consejo de Fomento al Comercio Interior (COFOCI) que apoya integralmente al 
sector productivo de Guanajuato haciendo énfasis en la Mipyme e, inclusive, con el fin 
de apoyar al sector artesanal y al mismo tiempo la atracción del turismo, se crea la Mar-
ca Gto., la cual es una estrategia coordinada por el Gobierno del Estado de Guanajuato 
(2012–2018) y el mencionado COFOCI, que cuenta con el aval del Instituto Mexicano de 
Certificación y Normalización, así como del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelec-
tual. Marca Gto., es un distintivo que ostentan las empresas guanajuatenses reconocidas 
que cuentan con tres características: distintivo de origen, referencia comercial y calidad 
[Gobierno del Estado de Guanajuato 2017].

Mipes orientadas al sector artesanal

La actividad artesanal sigue vigente gracias a la necesidad de grupos sociales que de-
penden económicamente de ella. El sector artesanal se encuentra identificado como 
Mipyme y su importancia, radica en que participan arriba del 90% de las unidades eco-
nómicas en México. Las Mipes del sector artesanal no están exentas de las problemáticas 
que enfrentan las Mipymes en general, su particularidad las hace aún más vulnerables ya 
que no todos los productos que generan son artículos de primera necesidad, además de 
que se encuentran en zonas marginadas, la formación académica y escasa visión empre-
sarial [Hernández, Pineda & Andrade 2011]. 

Artesanos y artesanías

La instancia encargada de la producción artesanal en México, el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (FONART), propone la siguiente definición de artesanía: 

Es un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos ma-
nuales continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función 
mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada general-
mente es obtenida en la región donde habita el artesano. El dominio de las técnicas 
tradicionales de patrimonio comunitario permite al artesano crear diferentes objetos 
de variada calidad y maestría imprimiéndoles, además, valores simbólicos e ideoló-
gicos de la cultura local. La artesanía se crea como producto duradero o efímero, y su 
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función original está determinada en el nivel social y cultural: en este sentido puede 
destinarse para el uso doméstico, ceremonial, ornato, vestuario, o bien, como imple-
mento de trabajo. En la actualidad, la producción de artesanías se encamina cada vez 
más hacia la comercialización. La apropiación y dominio de las materias primas nati-
vas hace que los productos artesanales tengan una identidad comunitaria o regional 
muy propia, misma que permite crear una línea de productos con formas y diseños 
decorativos particulares que los distingue de otros [FONART 2014, p. 14].
Mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO (1997), indica que:
Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, 
o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que 
la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importan-
te del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad 
y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza espe-
cial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden 
ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcio-
nales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente (Definición ad-
optada por el Simposio UNESCO/CCI La Artesanía y el mercado internacional: comercio y 
codificación aduanera - Manila, 6-8 de octubre de 1997).
Sennett [2013], en su texto Artesanía, tecnología y nuevas formas de trabajo, indica que 

artesanía, lo que inglés se denomina craftsmanship, “denota una implicación en el trabajo 
y un nivel de calidad del resultado que van más allá de la mera supervivencia y tienen que 
ver con lo que la cultura aporta a la obra, confiriéndole un valor” (p. 9). Novelo [2014], por su 
parte, indica que se ha definido al oficio artesanal como la unidad entre la fuerza de trabajo 
y el medio de trabajo (la herramienta) adaptado al organismo humano cuyo uso efectivo 
exige del trabajador habilidades físicas e intelectuales. Esta autora, pionera en el estudio de 
las artesanías en nuestro país, también expone categorías distintivas de las artesanías, tales 
como: a) son artesanías aquellos objetos elaborados a mano, realizados por gente del inte-
rior, campesinos e indígenas (pero no necesariamente); b) siguen una tradición; c) son re-
presentativos de una cultura y d) son artesanías aquellos objetos realizados por artesanos. 

Fábregas & Santos [2000] defienden que la elaboración de artesanías no sólo respon-
de a una necesidad de identidad, de uso, costumbre o situación geográfica, sino que 
esta producción expresa también la habilidad creativa de los individuos y los contex-
tos colectivos que conforman las expresiones culturales. Éstas no son sólo los rituales 
o las fiestas, indican estos autores, sino la cotidianidad misma, las manifestaciones que 
diariamente configuran la vida de un pueblo y que, por ello, a veces suelen pasar in-
advertidas. Novelo [1976], explica que las artesanías tradicionales son aquellos bienes 
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realizados por artesanos para el consumo doméstico o ritual, siendo objetos portadores 
de un valor histórico, cultural, utilitario o estético y cumplen una función socialmente 
reconocida, realizados por el artesano, individual o colectivamente, mediante técnicas 
simples. Mientras que por artesanos entiende a aquel individuo portador de una cultura, 
que mediante el dominio de una técnica predominantemente manual y con el apoyo de 
algunas herramientas primarias, transforma la materia con la finalidad de crear objetos 
socialmente útiles. 

Otros autores, como Sennett [2013], indican que: “[…] el artesano representa una 
condición humana peculiar: la de la persona que se implica a fondo en lo que hace” 
(p. 12). Por su parte, Osorio & Parra [2012] indican que es quien produce objetos con 
predominio manual obteniendo un resultado final individualizado, determinado por 
patrones culturales, por el medio ambiente y tiene un desarrollo histórico. Son, pues, 
diversas las funciones psicosocioculturales que cumple el trabajo artesanal. Una de las 
más importantes es su función instrumental, pues, realizar artesanías es un trabajo que 
se realiza para obtener ingresos y apoyar a la economía del hogar [Del Carpio 2012].

Al considerar que la producción y comercialización de artesanías es un negocio que 
contribuye a la economía de las zonas en que se producen y comercializan resulta, pues, 
prioritario su estudio como parte de las Mipymes, e impulsar y desarrollarlas por parte 
de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, desde sus orígenes los artesanos operan 
bajo un esquema de organización familiar, donde por tradición los conocimientos han 
sido heredados, incentivando la creatividad de las nuevas generaciones en la elabora-
ción de productos, no así en la administración del negocio. 

Retos y problemas que enfrentan los artesanos

Son múltiples las dificultades que enfrentan quienes, en nuestro país, y en otros conte-
xtos con características semejantes, se dedican a  la elaboración de artesanías. Dentro 
de ellos se encuentran los riesgos y daños a la salud que el oficio puede ocasionar a los 
artesanos. Por ejemplo, las mujeres que realizan textiles, con el paso del tiempo, por el 
esfuerzo visual que demandan sus detalles, motivos y decoraciones, van teniendo difi-
cultades en la vista. Los alfareros con la exposición al humo de los hornos pueden tener 
daños en el sistema respiratorio. En la fabricación de cerámica o en las piezas vidriadas, 
el riesgo de exposición al plomo aumenta y la principal vía de exposición a éste es la ab-
sorción pulmonar [Azamar, Chantiti, Galván & Lozada 2003]. Por tal motivo, se requieren 
programas de capacitación con el objetivo de reducir la incidencia de las enfermedades 
y accidentes derivados del trabajo artesanal, a la vez que es necesario fomentar un estilo 
de vida y ambientes de trabajo saludables [Acosta & Del Carpio 2017].
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Anaya [2009], al respecto, analiza los factores psicosociales en pequeñas empresas 
de artesanías y señala que la salud y seguridad ocupacional contribuyen a la producti-
vidad del negocio y al desarrollo sustentable de empresas y de la comunidad como un 
sistema. En dicho estudio participaron propietarios y trabajadores de diez pequeñas 
empresas de muebles de madera artesanales de tejido de tule. Los factores psicoso-
ciales fueron abordados y dentro de éstos sobresalía el estrés causado por elevados 
niveles de responsabilidad durante períodos definidos de tiempo. Otras condiciones 
ambientales que debían mejorarse fueron la maquinaria y las herramientas de cor-
te, además del ruido, la temperatura elevada y el polvo. Por su parte, Noriega [1995], 
estableció lo que llama riesgos y exigencias del trabajo. Los riesgos hacen referencia 
a aquellos elementos potencialmente nocivos derivados de los objetos y los medios 
de trabajo, y las exigencias son aquellas situaciones potencialmente nocivas deriva-
das del trabajo propiamente dicho y de las características específicas que asume la 
organización y la división del trabajo en un centro laboral. Dentro de lo que llama las 
manifestaciones psicofísicas, señala al estrés, la carga y la fatiga, entre otros, como me-
diadores de padecimientos psíquicos y psicosomáticos. Otros trabajos [Anaya 2009; 
López & Martínez 1989; Noriega 1995] refieren que el análisis del comportamiento de 
estos padecimientos revela que el tiempo de exposición a los riesgos y exigencias del 
trabajo, para producir daños a  la salud, suele ser “bastante corto”, a diferencia de lo 
que se sabe para agentes químicos y físicos. 

El estudio de Anaya [2009] también encontró que los factores psicosociales relacio-
nados con la organización del trabajo señalan que todos los artesanos participantes del 
estudio conocían las actividades y gozaban de autonomía para realizar las actividades 
asignadas (ésta es una de las funciones psicosociales del trabajo artesanal valorada por 
muchos de sus artífices: la autonomía en su ocupación). Los accidentes y enfermedades 
que habían sufrido tenían relación directa con sus condiciones de trabajo [Yanes & Pri-
mera 2006]. Ésta es una de las dificultades más preocupante dado a que afecta directa-
mente a la salud de los artesanos en nuestro país.

Otras de las problemáticas corresponde al ámbito de la capacitación integral re-
specto a asistencia técnica, apoyo a la producción, a la comercialización y otras áreas 
como la que han estudiado autores como Mendoza & Toledo [2014], cuando analizan 
el desempeño de negocios artesanales como resultado de la orientación estratégica 
(OE) de los dueños, en un marco de crisis de deterioro económico, inestabilidad social 
y cambio climático (en el estado de Oaxaca). Dicho estudio ha tratado de contribuir 
a la comprensión del efecto de la OE en sus dimensiones de innovación, agresividad 
competitiva y proactividad, para explicar el desempeño de las empresas afectadas por 
ambientes hostiles de crisis económica, social y de la naturaleza. Este estudio se realizó 
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en un contexto de pequeños negocios de una economía en desarrollo, donde éstos 
juegan un papel importante por su contribución al bienestar de las comunidades en 
que operan. Tal es el caso de los negocios de artesanías en Oaxaca, que contribuy-
en económicamente al atraer turismo nacional e internacional generando empleos 
directos e indirectos; además de apoyar a  la infraestructura pública [Mendoza & To-
ledo 2014]. Por ello y por múltiples razones más, el desarrollo de la política industrial 
con una perspectiva multidimensional resulta prioritaria ya que la producción de arte-
sanías alude no solamente a una actividad con una función instrumental (obtención de 
ingresos en dinero) sino también a múltiples funciones psico-socio-culturales (identi-
dad social y comunitaria, permanencia de la tradición, cosmovisión, celebraciones re-
ligiosas y festivas de los pueblos donde se producen, otros), es decir, están enraizadas 
en una historia de tradición local y comunitaria, y forman parte de la identidad cultural 
de un pueblo o de una región cuyos conocimientos y habilidades son ancestrales, y se 
transmiten de generación en generación [Del Carpio 2014; Novelo 1976, 2000 y 2002]. 

Vemos así la estrecha relación de la dimensión económica con aspectos culturales 
y sociales, por ello la insistencia de priorizar el desarrollo de políticas públicas e industria-
les que aboguen no solamente por la mejora económica de estos artífices sino también 
por la dignificación de su trabajo. En el caso de la producción artesanal en el estado de 
Guanajuato ésta es realizada por artesanos mestizos e indígenas, de ésta última pode-
mos señalar que es población, generalmente, originaria de varias latitudes de la Repúbli-
ca Mexicana y son artesanos indígenas migrantes que enfrentan diferentes dificultades, 
tales como: la discriminación, la exclusión, la competencia con productores locales y con 
los productos importados (asiáticos). Se suma a dicho listado el abaratamiento de las 
artesanías y la ya mencionada afectación en la salud de los artesanos.

Súmese a ello que las mujeres artesanas viven discriminación por ocupación (por ser 
artesanas), por género (por ser mujeres) y por etnia (por ser indígenas) [Del Carpio 2012]. 
Sufren los efectos de un ambiente hostil y de constante incertidumbre. Los artesanos 
y las artesanas migrantes indígenas, temporal o permanentemente, buscan espacios en 
ciudades turísticas como Guanajuato capital, Dolores Hidalgo o San Miguel de Allende 
[Del Carpio 2015]. Otra área de oportunidad, tanto de artesanos locales como originarios 
de otras latitudes del país, es la poca comunicación y organización entre los integrantes 
del gremio, además de que desconocen sobre programas, políticas públicas y fondos 
gubernamentales que apoyen a la producción artesanal a nivel local, estatal y nacional. 
En el listado de problemáticas también sobresalen los altos costos de materia prima, el 
fenómeno de brechas generacionales entorno a los oficios artesanales y el hecho de que 
el contexto en el que se realiza este trabajo, en su mayoría, está inmerso en condiciones 
de precariedad y de pobreza. Además, cuando el artesano realiza su trabajo en términos 



33

Problemática de las micro y pequeñas empresas familiares del sector artesanal en la ciudad de Guanajuato, México

informales, no goza de seguridad social, préstamos u otros beneficios, lo cual incremen-
ta su condición de vulnerabilidad [Del Carpio 2012]. 

Por ello, el pronóstico que realizan algunos artesanos y artesanas en Guanajuato, 
sobre el futuro y rumbo de sus elaboraciones subraya que: 1) Será difícil su elaboración, 
dado a  la dificultad de comercialización, la competencia con otros productores y con 
productos industriales, y los costos para obtener materias primas, lo cual llevará a crisis la 
existencia de estos productos y, en un extremo, enfatizan podrían desaparecer, al buscar 
sus hacedores otras actividades que les reporte más ingresos; 2) El discurso de otros artí-
fices se decanta por la necesidad de usar tecnologías que permitan innovar diseños y te-
xturas, para hacer más atractivas las artesanías y mejorar su acceso al mercado, además 
de que enfatizan la necesidad de obtener recursos a través de programas de apoyo y de 
rescate cultural; 3) Dado a la migración internacional e interna de la población joven, son 
las personas mayores quienes en las comunidades siguen compartiendo sus saberes en 
torno al oficio artesanal y “cuando ellos fallezcan se llevarán conocimiento y herencia, 
y esto hará que la producción artesanal disminuya o desaparezca”, pues, “vivirán las ar-
tesanías mientras haya quien lo realice” [Del Carpio 2015]. 

Estas son, pues, algunas de las preocupaciones de quienes en el estado de Guana-
juato se dedican a  la elaboración de artesanías. Las mencionadas dificultades no solo 
afectan a  la economía familiar ni solamente ocasiona la pérdida de conocimientos de 
procesos productivos, sino también mutila valores socioculturales de las comunidades 
artesanas. Por lo anterior, resulta necesario estudiar las formas y estrategias de organi-
zación de los productores/as, sus necesidades como pequeñas y medianas empresas, el 
impacto de la migración y las remesas, los niveles de marginación y las múltiples luchas 
o procesos de adaptación que tienen los artesanos antes los procesos de globalización, 
etc. Como se observa, son diversos los retos y las dificultades de este trabajo colectivo 
de generaciones: la producción de artesanías.

Empresas familiares 

El término de empresa familiar no ha reunido el consenso de los estudiosos para la uni-
ficación de su significado, ya que la diversidad de empresas familiares y su problemática 
no lo permite. De acuerdo con Caldera, Arredondo & Zárate [2017] una empresa familiar 
es “aquella unidad económica que incluye tanto la propiedad de su patrimonio entre los 
miembros de su familia, así como también la asignación de las ganancias o dividendos 
generados de éste” (p. 241). La tabla 1 resume algunas de las definiciones más citadas en 
México acerca de este término.



34

Diana del Consuelo Caldera González, Perla Shiomara del Carpio Ovando,  
María Elena Aguilera Contreras

Tabla 1. Conceptualización de empresa familiar

Autor Concepto

Hoshino (2004) Grupo de empresas poseídas y controladas por familias 
o descendientes del fundador.

Garza (2008)

Empresa donde los sistemas familia y empresa se entrelazan; en la 
cual la participación de sus miembros en la dirección, en la toma de 
decisiones y en el capital está plenamente establecida, y existe el 
deseo de continuidad dentro del seno familiar.

Belausteguigoitia (2010)
Empresa poseída o controlada, mayoritariamente, por una familia, 
dos o  más miembros de la cual se encuentran de alguna forma 
relacionados con el negocio [Rosenblatt 1990].

Castrillo (2007)

Empresa cuya propiedad -o al menos una parte significativa de ella- 
está concentrada en una sola persona o en un número reducido de 
personas ligadas por un vínculo de sangre, quienes intervienen de 
forma importante en la gestión de la empresa y en la voluntad de 
que este estado de cosas perdure en el tiempo [Cuesta 2000].

Navarrete (2008)
Empresa cuya propiedad está en manos de uno o más miembros de 
un grupo familiar y, en consecuencia, su dirección y la sucesión de 
ésta estarán influidas por dicha familia.

Esparza (2009)

Empresa donde más de 50% del capital es propiedad de una 
familia o grupo familiar, los puestos gerenciales o de dirección son 
ocupados al menos por un representante de esta familia y existe 
continuidad en el negocio (Agrupación Europea de Empresas 
Familiares. Family Business Network).

Flores (2010) Empresa que se identifica con los objetivos e intereses de, al menos, 
dos generaciones de una familia [Donnelley 1964].

Suárez (2010)
Organización que, en un modelo tridimensional evolucionista, se 
encuentra en la intersección de ejes de familia, empresa y propiedad 
[Gersick 1997].

Ramírez y Fonseca (2010)
Organización donde una familia posee todas las partes, sus 
miembros ocupan posiciones gerenciales e integrantes de varias 
generaciones se encuentran involucradas en el negocio.

Fuente: Ochoa & Bugarin 2015, pp. 57–58.

En el imaginario social parecería ser que las empresas familiares son sólo pequeñas, 
sin embargo, más del 90% de las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
tienen representación familiar en su capital y control. Datos de KPMG (2016) afirman que 
al modelo familiar corresponde 99% del total de la Mipyme con una media de 5.4 emplea-
dos. En México, el tiempo de vida promedio de las Mipymes se ve seriamente afectada en 
el primer cambio generacional, pues, generalmente se crean con el interés de construir 
un patrimonio y asegurar el futuro familiar, sin embargo, el resultado es que la sucesión 
carece de estrategias representando un desafío este proceso, así mismo mueren en el 
proceso seis de cada diez empresas, evidenciando factores críticos de supervivencia para 
garantizar su vida en la segunda generación, al omitir en la designación la importancia 
de la profesionalización y el conocimiento del nuevo director que transmita confianza 
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y seguridad sobre los nuevos acuerdos comerciales. A continuación, se muestran algunas 
de las principales problemáticas que poseen este tipo de empresas en México: 

Esquema 1. Principales problemáticas de las Mipymes

Fuente: Chávez, Caldera & Ortega 2017, p. 1514.

Como mencionaremos más adelante, las Mipes artesanales en Guanajuato enfrentan 
estas y otras problemáticas que hacen su operación y supervivencia incierta.

Metodología

El enfoque de esta investigación es cualitativo y se circunscribe al paradigma hermenéu-
tico. El alcance es descriptivo y la elección de la población de estudio ha sido no proba-
bilístico incidental. El marco de muestreo está conformado por Mipes registradas en la 
SDES del estado de Guanajuato, contando con 16 empresas o talleres artesanales estab-
lecidos en Guanajuato capital, información obtenida a través de la Dirección de Atención 
a la Cadena Productiva Artesanías e Industrias en Desarrollo.

Para la recolección de información se diseñó un guion de entrevista semiestructu-
rada con 32 preguntas que versaron sobre dos ejes fundamentales: familia y negocios, 
ubicando principalmente qué factores les facilita o les impide la permanencia en el mer-
cado, la problemática en su operación y los retos que identifican. Lo anterior fue comple-
mentado con observación participante mediante bitácora de campo.
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Resultados 

Del padrón registrado de Mipes orientadas a la artesanía en Guanajuato en la Dirección 
de Atención a la Cadena Productiva de Artesanías e Industrias en Desarrollo del Estado 
de Guanajuato, se obtuvieron nombres y teléfonos del sector artesanal de Guanajuato 
capital por ser la actividad con mayor representatividad en el sector comercial dentro de 
la actividad preponderante de la zona que es el turismo. De este padrón se entrevistaron 
dos terceras partes de los artesanos, encontrando que el cien por ciento son empresas 
familiares fundadas, en su gran mayoría, por hombres que se dedican a la alfarería. Cabe 
hacer mención que en el pasado, en Guanajuato capital las principales fuentes de em-
pleo eran la alfarería y la minería. Al respecto los entrevistados refieren haber iniciado 
una empresa alfarera para obtener mayor remuneración económica como jefes de fami-
lia, independizarse y evitar los problemas de salud que representa emplearse en el sector 
minero. No obstante, algunos combinaron por un tiempo la minería con la alfarería. 

Estas Mipes inician operaciones en la informalidad y muchas continúan en la misma 
situación, ocupando principalmente mano de obra familiar con lo que obtienen mayor uti-
lidad al no pagar sueldos, contribuciones al estado y prestaciones de ley, generando alta 
rotación de personal en caso de contratar mano de obra que no sea familiar, representan-
do altos costos de producción. En la actualidad las empresas formales son las que ocupan 
mayor mano de obra que no tiene relación familiar, otorgan prestaciones de ley, invierten 
en capacitación, tienen una estructura organizacional bien establecida con procedimien-
tos y delimitación de tramos de control y mantienen una plantilla laboral estable, repre-
sentando productividad y rentabilidad. Otro rasgo peculiar, es que la mano de obra ocupa-
da en las Mipes familiares es masculina. La principal causa de este fenómeno que refleja el 
estudio es por cultura, ya que la mujer se dedica al hogar, aun cuando algunas las mujeres, 
esposas principalmente, apoyan a sus parejas en la pintura de las piezas o atendiendo el 
punto de venta, sin embargo, ellas no obtienen una retribución económica directa y no 
tienen injerencia en la toma de decisiones, la administración y el manejo del dinero. 

Otro aspecto relevante es que en la actual generación de alfareros no se ha previ-
sto la sucesión del negocio, pues los fundadores han apoyado a sus hijos para formarse 
como profesionistas no compatibles con el negocio familiar, buscando esta nueva gene-
ración otras oportunidades para emplearse dentro o fuera del municipio, pero nunca en 
la artesanía. Lo anterior representa un alto porcentaje de probabilidades que parte de 
Mipes familiares artesanales desaparezcan en corto tiempo por ser empresas que tienen 
más de 40 años en el mercado, los fundadores o actuales dirigentes son personas que 
cursan la tercera etapa de la vida y no ven posibilidad de continuar la empresa con algún 
otro familiar, en algunos casos consideran que los hermanos podrían seguir, situación 
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que se visualiza complicado por ser personas casi de la misma edad. Otra desventaja 
de los actuales dirigentes de Mipes tiene que ver con la salud, resultado de un arduo 
y pesado trabajo, no haber tomado medidas precautorias de seguridad e higiene que 
evitarán o retardarán enfermedades, y por último, al no tener quién les apoye no visua-
lizan crecimiento o permanencia del negocio a cinco años.

Por todo lo anterior, el crecimiento y desarrollo de las Mipes se ve afectado por la baja 
escolaridad de los dirigentes, la falta de capacitación y el desconocimiento de cómo crecer, 
además de la desconfianza que se tiene sobre los programas de apoyo gubernamental, lo 
último a raíz de la quiebra de una Cooperativa en la cual habían invertido muchos artesanos.

No obstante, el plan del gobierno del Estado por desarrollar a la ciudad de Guanajuato 
como punto turístico, hace pensar que el oficio artesanal continuará por algunas décadas 
más, sin embargo, los artesanos se ven afectados por los procesos manuales, los altos costos 
de los combustibles, las políticas de conservación del medio ambiente, la falta de mano de 
obra calificada, de promoción y de difusión de sus productos, la falta de una cartera de clien-
tes fija y los altos costos que representa la capacitación y retención de trabajadores, aunado 
a la deslealtad de los mismos y la falta de apoyo familiar para continuar la empresa.

Por otro lado, los artesanos han buscado la forma de trabajar menos y hacer más, es 
decir, facilitar sus tareas electrificando sus tornos, algunos otros han implementado la 
fabricación en serie, especializando la mano de obra ubicando las capacidades y habi-
lidades de sus trabajadores, de tal suerte que las actividades que cada uno desempeñe 
sea más especializada buscando la productividad, algunas con éxito, las más sin él.

La sucesión generacional en los artesanos es igual a la que se ha visto en otros rubros 
empresariales, la primera generación siente apego o responsabilidad en continuar con 
la empresa emprendida por sus antecesores, pero no se logra conservar el apego hacia 
la segunda generación, llevando a la mortandad del negocio. Afortunadamente existen 
nuevas generaciones que están retomando el oficio de sus abuelos o padres, con evi-
dentes carencias respecto a infraestructura, producción, administración y visualización 
de adaptación al nuevo entorno, pero con la apertura de innovar y emprender dando su 
voto de confianza hacia los programas del gobierno federal, estatal y municipal, consi-
derando que esto los llevará a abrir mercado. 

Las empresas formales han llegado a crecer, desarrollarse y expandir sus mercados 
gracias a la profesionalización e implementación de metodologías de calidad, produc-
ción, capacitación y administración, logrando expandir sus mercados a nivel nacional 
e internacional, produciendo artículos de alta calidad y demanda, solo que estas Mipes 
están dirigidas a mercados nichistas. 

Las desventajas que presentan las Mipes familiares artesanales, es que el dirigente 
es todólogo, dentro de las etapas de la organización se han quedado en la etapa inicial, 
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aun cuando tienen una longevidad de más de 40 años en el mercado. Son estructuras 
organizacionales extremadamente informales con liderazgo autocrático, se especializan 
en un solo producto y su cartera de clientes es reducida. Se ocupan de sobrevivir y no 
llevan un control administrativo formal, por ende, no se tiene una planeación estratégi-
ca y proyección de crecimiento. Podría también sugerirse que cursan una etapa inter-
media, ya que de alguna manera están organizados, aunque existan vicios que afecten 
la operación y la rentabilidad, tienen tareas designadas según el dirigente, aunque sin 
autoridad, pues el dueño continúa tomando las decisiones importantes, limitando al 
dirigente a buscar nuevas formas de negocio, diversificación del producto o adaptación 
a las nuevas tendencias del mercado.

La principal debilidad detectada es que el fundador o sucesor en primera línea desco-
noce cómo llevar una administración que le permita establecer objetivos y cumplir con 
una planeación, que se instrumenten políticas, procedimientos, controles y delegar auto-
ridad a fin de transmitir el sentimiento de responsabilidad y pertenencia en sus sucesores 
y colaboradores para lograr la permanencia, productividad y rentabilidad del negocio. 

Por otro lado, los empresarios fundadores y sucesores carecen de habilidades ge-
renciales, ya que no logran establecer objetivos a mediano y largo plazo que permitan 
aumentar y potencializar los conocimientos existentes, lo cual se ve mermado también 
por la baja escolaridad y la falta de recursos de inversión.

Debe de señalarse, en este sentido, que son múltiples las luchas que tienen los arte-
sanos y sus elaboraciones, frente a aspectos tales como: la precariedad económica de los 
productores, la comercialización de los productos, la intermediación, los bajos precios, la 
competencia con productos industriales y otras dificultades relacionadas con la necesidad 
de mayor organización, comunicación y acuerdo entre los integrantes del gremio, resulta 
relevante la consideración de políticas públicas, específicamente, políticas industriales que 
apoyen a quienes se dedican a construir estas elaboraciones, desde donde se considere 
una dimensión social que enriquezca a la dimensión instrumental y económica.

Conclusiones

La información obtenida a través de técnicas cualitativas de investigación permite identi-
ficar las principales problemáticas que aquejan a las Mipes familiares del sector artesanal 
en Guanajuato capital, dentro de las cuales sobresalen:

a) Falta de profesionalización y de interés en profesionalizarse.
b) Existencia de recursos financieros y activos limitados.
c) Desconocimiento y desconfianza de fuentes alternativas de apoyo.
d) Competencia desleal.
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e) Inexistencia de planeación y visión a largo plazo.
f) En las generaciones nuevas desinterés por el oficio.

Resulta importante mencionar que estas problemáticas no difieren de los estudios 
que en esta materia se han realizado [Amat 2004], sin embargo, sí aportan a un sector en 
particular poco explorado como lo es el artesanal.

Esta mal llamada industria artesanal, tiene gran potencialidad respecto a, por ejem-
plo, la incursión en mercados internacionales, sin embargo, es necesario que logre sor-
tear la aversión al cambio, focalizándose principalmente en la profesionalización de la 
gestión, la incorporación de gente externa y el desarrollo de habilidades directivas, todo 
lo cual además le permitirá mejorar su posición competitiva [Amat 2004].

Para otros sectores un punto clave para el desarrollo de las Mipes familiares es la 
modernización, sin embargo, para el tipo de empresas que nos atañe en este trabajo, 
este punto no aplica en la fabricación, pero sí en otras esferas, por ejemplo, el diseño o la 
funcionalidad que pueden llegar a tener los artefactos artesanales, es decir, la diversifi-
cación. Como lo mencionan De Freyman & Richomme [2009], las empresas artesanales 
operan en un sistema socioeconómico de oficios, por lo cual, lo único de los productos 
resulta el valor agregado de estas empresas.

Un punto adicional que se pudo constatar con esta investigación es el fenómeno de 
brechas generacionales entre los maestros artesanos y los sucesores de las empresas 
familiares, ya que las generaciones jóvenes no consideran valioso ni necesario que se 
perpetúen prácticas comunitarias ancestrales y oficios de antigua raigambre, como lo es 
la elaboración de artesanías. Lo anterior afecta al sector por la pérdida de conocimientos 
y la transmisión de los saberes del oficio. 

Desgraciadamente existe un posible escenario para el abandono del sector artesanal 
como actividad productiva no sólo en el estado de Guanajuato, sino en diversas enti-
dades del país, lo anterior debido a las precarias condiciones en las que se encuentran 
la mayoría de los talleres artesanales, la imposibilidad de competir en un mercado tan 
agresivo y la desvalorización del trabajo artesanal.

Tarea pendiente es generar una plataforma para la recuperación del reconocimiento 
de este sector desde otras trincheras complementarias a las del gobierno en sus distin-
tos órdenes, ya que, a pesar del esfuerzo que se ha realizado con programas de apoyo al 
sector, éstas no han logrado el impacto deseado.

Finalmente debe de señalarse que este tipo de empresas cuenta con un valor adicio-
nal que es necesario cuidar: valor simbólico, afectivo, personal, comunitario, cosmogóni-
co e identitario. Aspectos importantes que no se pueden cuantificar, por lo cual resultan 
invaluables.
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Family Entrepreneurship and Student Entrepreneurial Intentions – 
Research Results 

Abstract: The aim of the article is to assess and compare the entrepreneurial potential of 

students in the aspect of family entrepreneurship based on the results of own research. The 

article uses descriptive statistics and nonparametric statistics, which allowed to compare 

the entrepreneurial orientation of students from families with operating family business 

and students who have no experience with family business. On the basis of the research 

conducted on a group of 238 students, it turned out that in both groups higher entrepre-

neurial intentions are shown by men, but in general respondents who do not have experien-

ce with family business more often want to set up their own company. In addition, research 

has shown that in the surveyed groups other characteristics that determine entrepreneurial 

intentions affect a greater willingness to start a business.

Key words: entrepreneurial intentions, entrepreneurial orientation, family entrepreneurship, 

family businesses

Wprowadzenie

Rodziny posiadają lub zarządzają około 75% wszystkich przedsiębiorstw na świecie, do-
minują w większości gospodarek [Chrisman i in. 2010]. Firmy rodzinne to zazwyczaj firmy, 
w których własność i zarządzanie działają w ramach jednej lub kilku rodzin, a często rów-
nież przez kilka pokoleń. Głównym wyzwaniem tego typu przedsiębiorstw jest często 
utrzymanie ducha przedsiębiorczości przez pokolenia. Pomimo tego, że każde pokole-
nie stara się być konkurencyjne i innowacyjne poprzez dostosowanie swoich zachowań 
przedsiębiorczych, firmy rodzinne stają w  obliczu specyficznych wyzwań związanych 
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z  przedsiębiorczością [Cruz, Nordqvist 2012]. Sugeruje to, że firmy rodzinne wykazują 
określone zachowania w zakresie przedsiębiorczości i  są silnym źródłem przedsiębior-
czości [Kraus i inni 2017]. 

Celem artykułu jest, na podstawie wyników badań własnych, ocena i porówna-
nie potencjału przedsiębiorczego wśród studentów w rodzinie, których funkcjonuje 
biznes rodzinny oraz nie funkcjonuje firma rodzinna. Wnioskowanie opiera się o wy-
niki własnych badań ankietowych, przeprowadzonych w  2017 roku na grupie 238 
studentów studiujących na Uczelni Wyższej na kierunkach ekonomicznych. W arty-
kule wykorzystano metody statystyczne: statystyki opisowe oraz statystyki niepa-
rametryczne, które pozwoliły na porównanie orientacji przedsiębiorczej w  dwóch 
grupach studentów.

Intencje przedsiębiorcze a orientacja przedsiębiorcza 
w firmach rodzinnych

Przedsiębiorczość, zdaniem Bratnickiego [2001], to najistotniejszy czynnik, który 
wpływa na zdobycie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość, jak 
podkreślają Targalski, Kosała oraz Pichur [2007], wiąże się z  zachowaniami przedsię-
biorców, którzy podejmują ryzyko w  celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań 
i chęci osiągnięcia sukcesu rynkowego dla swojego przedsiębiorstwa. Według definicji 
Kruegera [2000], zachowania przedsiębiorcze to postrzeganie szans w otoczeniu, jak 
również postrzeganie własnych możliwości przez potencjalnego przedsiębiorcę, które 
jest powiązane z jego intencjami, czy zamiarami. Przedsiębiorczość można postrzegać 
jako sposób myślenia, który podkreśla szanse ponad zagrożeniami [Krueger 2003], ale 
również jako proces (identyfikacja szans), który ma miejsce w czasie [Carrier, Kyrö 2005; 
Brzeziński 2016, ss. 28–30]. Kariera przedsiębiorcy wynika z szerokiego spektrum przy-
czyn, co z  kolei ma swoje odzwierciedlenie w  poziomie rozwoju przedsiębiorczości 
danej gospodarki [Tomski 2014]. Zachowania przedsiębiorcze są uzależnione od tego, 
jak potencjalny przedsiębiorca postrzega siebie i możliwości działania. Wielu autorów 
podkreśla, że przedsiębiorczość obejmuje twórcze generowanie pomysłów dotyczą-
ce identyfikowania i  wykorzystania szans przedsiębiorczych. W  teorii odnoszącej się 
do przedsiębiorczości podkreśla się znaczenie rozpoznania czynników kognitywnych, 
takich jak motywacja przedsiębiorcy, czyli jego postawy, czy percepcja oraz intencje 
w drodze do identyfikacji złożonego procesu tworzenia nowej firmy [Wu, McMullen, 
Neubert, Yi, 2008; Peterman, Kennedy 2003; Sánchez 2012]. Zgodnie z teorią planowa-
nego zachowania działanie człowieka jest zdeterminowane głównie poprzez pozytyw-
ną lub negatywną ocenę obiektu, w tym przypadku jest to własna firma, postrzeganą 
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presję otoczenia w aspekcie zachowań oraz postrzeganą kontrolę w aspekcie swoich 
możliwości. Jak wskazuje literatura czynniki te determinują intencję, która bezpośred-
nio poprzedza zachowania przedsiębiorcze [Banerski, Gryzik, Matusiak, Mażewska, 
Stawasz 2009, ss. 9–10]. Dlatego też nie można utożsamiać chęci z intencjami przed-
siębiorczymi. 

Przedsiębiorczość jest procesem, który ma miejsce przez pewien okres czasu, dla-
tego też intencje przedsiębiorcze są pierwszym etapem rozwoju pomysłu posiadania 
własnego biznesu [Liñán, Chen 2009]. Proces identyfikacji szans jest procesem celo-
wym, a zatem intencje przedsiębiorców wyraźnie zasługują na uwagę [Sánchez 2012]. 
Gartner i inni [1994] podkreślają, iż modele przedsiębiorcze pokazujące proces przed-
siębiorczość wskazują, że rozpoczęcie biznesu poprzedzone musi być intencją przed-
siębiorczą, która wynika z  chęci wykorzystania możliwości, jakie stwarza biznesowa 
okazja. Intencja przedsiębiorcza to przede wszystkim świadome i  planowane decy-
zje (postanowienia), prowadzące do działań związanych z otwieraniem własnej firmy. 
Jednocześnie jest to świadome planowanie działań związanych z  przyszłością firmy 
[Thompson 2009. Intencja, najprościej jest to świadomy stan umysłu poprzedzający 
działanie [Shook 2003, s. 380]. Wynika zatem z tego, że intencja przedsiębiorcza jest 
silnym predykatorem przedsiębiorczości u osób, którzy zamierzają założyć nową firmę 
w  przyszłości [Obschonka, Silbereisen, Schmitt-Rodermund 2010]. Badania postrze-
gają zachowanie przedsiębiorcy, jako decydujący poprzednik strategicznej odnowy, 
wzrostu i wydajności firm [Miller, Le Breton-Miller 2011; Semrau, Ambos, Kraus 2016]. 
A zatem można zgodzić się ze stwierdzeniem Kurczewskiej [2010], że intencje przed-
siębiorcze to stan kognitywny, czyli proces zamiany postrzegania możliwości w kon-
kretne zachowanie.

Przegląd literatury pokazuje, że na intencje przedsiębiorcze ma wpływ wiele czyn-
ników, jednym z nich jest przedsiębiorczość rodzinna, a w szczególności doświadcze-
nie w rodzinnym biznesie [Saeed, Muffatto, Yousafzai, Sh 2014; Kurczewska 2010]. Jak 
podkreśla, Safin [2007, s. 108] firmy rodzinne posiadają dość małe zasoby, jednak cha-
rakteryzują się dużym poziomem przedsiębiorczości. Okazuje się, że przedsiębiorcy 
przenoszą różne zasoby, w  tym umiejętności biznesowe, czy postrzeganie perspek-
tyw z  jednego członka rodziny na drugiego. Przedsiębiorcy w  ramach biznesu ro-
dzinnego potrafią przenosić liczne zasoby z rodziny lub życia rodzinnego na firmę, co 
sprawia, że łatwiej jest utrzymać lub po prostu założyć własny biznes [Hsu, Wiklund, 
Anderson, Coffey 2016]. Okazuje się zatem, iż wydajność przedsiębiorstw rodzinnych 
zależy w dużej mierze od zachowań i postaw przedsiębiorczych, a „dynamika rodziny” 
wpływa na procesy przedsiębiorczości [Chirico, Nordqvist 2010; Xi, Kraus, Kellermanns, 
Filser 2015]. Wobec tego zachowania przedsiębiorcze pomagają wyjaśnić różnice 
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w wydajności firmy rodzinnej, sugerując ich zależność od złożonej aktywności rodziny 
[Zellweger, Sieger 2012; Kallmuenzer 2016]. Ze względu na rosnące zainteresowanie 
przedsiębiorczymi zachowaniami firm, koncepcja orientacji przedsiębiorczej i jej wie-
lowymiarowość (innowacyjność, proaktywność i podejmowanie ryzyka) stają się co-
raz ważniejsze w badaniach przedsiębiorstw rodzinnych, które stanowią duży odsetek 
sektora MSP w każdej gospodarce [Ślusarczyk, Baryń 2016]. Dynamika rodziny, taka jak 
przekazanie firmy następnemu pokoleniu lub utrzymywanie rodzinnej kontroli nad 
firmą, wpływa na zachowania przedsiębiorcze właścicieli rodzinnych menedżerów 
[Berrone, Cruz, Gómez-Mejía  2012].

Przegląd literatury wskazuje, iż intencje przedsiębiorcze studentów w rodzinach, 
których funkcjonuje biznes rodzinny, są większe. Wynika to nie tylko, zdaniem bada-
czy, z doświadczenia [Wach 2015], ale również z sukcesji międzypokoleniowej [Safin, 
Pluta, Pabjan 2014]. Wartości rozpowszechniane i umacniane wśród rodzin zaanga-
żowanych w biznes rodzinny, zadaniem Więcek-Janki [2013], pozytywnie wpływają 
na przedsiębiorczość oraz intencje przedsiębiorcze członków rodziny. Zdobyte do-
świadczenie w rodzinach, w których funkcjonuje firma rodzinna, jak podkreśla Kur-
czewska [2010], modeluje intencje przedsiębiorcze, które też mogą być kształtowa-
ne przez zdobytą wiedzę przedsiębiorczą. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych 
w  środowisku biznesu rodzinnego odbywa się z  przy wsparciu przedsiębiorczości 
poprzez edukację [Wach 2014]. Przyjąć można, że edukacja przedsiębiorcza sprzy-
ja rozwojowi intencji przedsiębiorczych, a wpływ edukacji dotyczyć może zarówno 
postrzeganej wykonalności, jak i  postrzeganych chęci [Liñán 2004]. Rola edukacji 
uniwersyteckiej we wzmacnianiu intencji przedsiębiorczych jest niezaprzeczalna. 
Dostarczenie niezbędnej wiedzy i  umiejętności oraz kształtowanie postaw przed-
siębiorczych wśród studentów stymuluje ich zachowania w  zakresie przedsiębior-
czości, a w konsekwencji powoduje rozpoczęcie przez nich własnej działalności go-
spodarczej [Okręglicka i in. 2017]. Osiągnięcie pozytywnej postawy przedsiębiorczej 
wśród studentów, zdaniem Eider, Stępień-Słodkowska, Sieńko-Awierianów [2012], 
uzależnione jest poza powyższym od wielu zasobów indywidualnych takich jak 
kwalifikacje, wiedza, jak również umiejętności, które z kolei można zyskać obserwu-
jąc biznes rodzinny.

Metodologia badawcza

Celem artykułu, na podstawie wyników badań własnych, jest ocena i porównanie potencjału 
przedsiębiorczego studentów w aspekcie przedsiębiorczości rodzinnej. Dla potrzeb realiza-
cji celu niniejszego artykuł, analizie porównawczej poddana została grupa 238 studentów, 
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w  tym 79 studentów, którzy deklarowali, iż w  ich rodzinie funkcjonuje przedsiębiorstwo  
rodzinne oraz 159 studentów, którzy deklarowali, iż w ich otoczeniu rodzinnym nie funkcjo-
nuje tego typ przedsiębiorstwo. Weryfikacji dokonano na podstawie deklaracji responden-
tów na temat występowania w ich rodzinie firmy rodzinnej.

Badania własne przeprowadzone zostały w 2017 roku na studentach studiujących na 
Uczelni Wyższej na kierunkach ekonomicznych1. 

Badani studenci posiadali wiedzę z  zakresu ekonomii oraz zarządzania, która 
podnosi świadomość specyficznych działań, które związane są z  procesem przed-
siębiorczości. 

Narzędziem badawczym był samodzielnie skonstruowany kwestionariusz ankiety, 
który składał się z metryczki oraz pytań zamkniętych. Badanie miało charakter ano-
nimowy. Na potrzeby niniejszego opracowania analizie poddano jedynie wybrane 
obszary badawcze. Ogólnym celem badania była identyfikacja i analiza intencji przed-
siębiorczych studentów.

Podczas podjętej analizy danych wykorzystano statystyki opisowe oraz korelacje 
nieparametryczne pomiędzy zmiennymi wykorzystując 5-stopniową skalę Likerta. 

Wyniki badań własnych

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej jest elementem procesu przedsiębior-
czości. Poprzedzają ją intencje przedsiębiorcze, które z kolei kształtuje zestaw czynników 
wpływających na postrzeganie przez przyszłego przedsiębiorcę rzeczywistości. Zna-
czenie intencji przedsiębiorczych rozpatrywać można jako podstawę dla zrozumienia 
procesu przedsiębiorczego, który stanowi kluczową rolę w  drodze do kreacji nowego 
przedsiębiorstwa. 

1 Wszyscy badani respondenci w trakcie badania byli studentami studiów stacjonarnych I lub II stopnia na Wy-
dziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie lub kierunku Finanse i Rachunkowość.
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Wykres 1. Czy planujesz rozpocząć własną działalność gospodarczą? (% odpowiedzi) (n=238)

Chi kwadrat (χ 2) = 11,79771; df = 9; p = 0,224961

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przeprowadzonych badań okazuje się, że prawie 56% badanych re-
spondentów w  rodzinie, których funkcjonuje biznes rodzinnych chce założyć własną 
firmę, a blisko 28% nie podjęło jeszcze decyzji. Ponad 7,5% badanych z omawianej gru-
pie zdecydowanie nie chce zakładać własnej firmy. Wśród badanych studentów, którzy 
deklarowali, że w ich rodzinie nie funkcjonuje biznes rodzinny niespełna 48% deklaruje, 
że chce założyć własną działalność gospodarczą, a aż 37% respondentów nie podjęło 
jeszcze na ten temat decyzji. Deklaracje respondentów dotyczą zarówno chęci założenia 
własnej firmy po ukończeniu studiów, jak i w trakcie studiów (Wykres 1).

Przeprowadzone badania pokazują, ze aż 71% studentów w rodzinie, których funk-
cjonuje firma rodzinna deklaruje, iż studiowanie na Wydziale Zarządzania i zdobyta tam 
wiedza podczas studiów, pomoże im w założeniu własnej firmy. W drugiej badanej gru-
pie, czyli wśród studentów w rodzinie, których nie funkcjonuje firma rodzinna jest też 
duża świadomość wiedzy zdobytej na studniach (67% wskazań). Wyniki te pokazują, iż 
występuje coraz większa świadomość młodych ludzi, że zdobyta wiedza wpływa pozy-
tywnie na ich orientację przedsiębiorczą. Okazuje się zatem, że studiowanie pozwala 
studentom, z jednej strony, poszerzyć wiedzę, z drugiej natomiast wpływa na zwiększo-
ne postrzeganie możliwości biznesowych (Tabela 1).
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Tabela 1. Czy studiowanie na Wydziale Zarządzania pomaga Ci w  podjęciu decyzji 
o posiadaniu własnej firmy? (n=238)

Studenci w rodzinie, których  
funkcjonuje firma rodzinna (n=79)

Studenci w rodzinie, których  
nie funkcjonuje firma rodzinna (n=159)

Liczba odpowiedzi % wskazań Liczba odpowiedzi % wskazań

Tak 56 70,89 106 66,67

Nie, nie wiem 23 29,11 53 33,33

Razem 79 100 159 100

Źródło: opracowanie własne.

Podczas badania oceniane były warunki prowadzenia własnej działalności gospo-
darczej w Polsce. Okazuje się, że studenci w obu grupach dość słabo oceniają obecna 
warunki dla funkcjonowania własnej firmy. Respondenci w rodzinie, których funkcjonuje 
firma rodzinna nieco słabiej oceniają owe warunki, na poziomie 2,848 w 5 – stopniowej 
skali Likerta, w porównaniu do respondentów, w których rodzinie nie występuje przed-
siębiorczość rodzinna (ocena 2,962). Wyniki te pokazują, iż doświadczenie studentów, 
którzy obserwują biznes rodzinny i wynikające w związku z tym trudności, wpływa na 
niższą ocenę warunków dla własnego biznesu w Polsce, w porównaniu do responden-
tów, którzy doświadczenia z biznesem rodzinnym nie mają (Wykres 2).

Wykres 2. Ocena warunków prowadzenia biznesu w Polsce przez studentów (n=238)

 

Źródło: opracowanie własne.

Intencje przedsiębiorcze studentów, jak pokazują badania, są różne w zależności od 
płci respondenta. Okazuje się, że mężczyźni są bardziej przedsiębiorczy i dotyczy to za-
równo grupy studentów w rodzinie, których funkcjonuje biznes rodzinny, jak i w grupie 
studentów, którzy doświadczenia z biznesem rodzinnym nie posiadają (Wykres 3).
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Wykres 3. Płeć studentów a  intencje przedsiębiorcze w aspekcie przedsiębiorczości 
rodzinnej (n = 238)

Źródło: Opracowanie własne

Badania wskazują, że wśród studentów w rodzinie, których funkcjonuje firma ro-
dzinna, jak i  w  drugiej badanej grupie (gdzie nie funkcjonuje biznes rodzinny), wy-
stępują istotnie statystyczne zależności o  charakterze dodatnim pomiędzy zmienną 
„chęć założenia własnej działalności gospodarczej w  trakcie lub po ukończeniu stu-
diów” a wybranymi cechami przedsiębiorczymi uznawanymi za determinanty intencji 
przedsiębiorczych. 
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Tabela 2. Korelacja Gamma między cechami przedsiębiorczymi wpływającymi na  
intencje przedsiębiorcze a chęcią założenia własnej firmy przez studentów (n=238)

Determinanty zachowań przedsiębiorczych2

Chęć założenia własnej działalności 
gospodarczej w trakcie lub po ukończeniu 

studiów

Studenci w rodzinie, 
których funkcjonuje 

firma rodzinna

Studenci 
w rodzinie, których 

nie funkcjonuje 
firma rodzinna

Jestem osobą kreatywną, pełną pomysłów, otwartą na zmiany  0,052 0,078

Cenie niezależność i samodzielność w podejmowaniu działań    0,194 0,331*

Jestem ambitny/a, a realizacja zadań sprawi mi dużą satysfakcję 0,029 0,219*

Jestem gotowy podejmować pewne ryzyko, aby zapewnić sobie 
dobrą pozycję zawodową i życiową

0,091 0,041

Mam największy wpływ na swoją przyszłość 0,320* 0,458*

Szukam samodzielnie możliwości, aby się rozwijać    0,296* 0,115

*Współczynnik korelacji Gamma dla p<0,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

W badanych grupach, na podstawie dokonanej analizy, stwierdzono inne cechy de-
terminują intencje przedsiębiorcze. Okazuje się, że w grupie studentów, którzy mają do-
świadczenie z przedsiębiorczością rodzinną, im student ma większą świadomość wpły-
wu na swoją przyszłość (gamma=0,320) oraz częściej szuka możliwości samorozwoju 
(gamma=0,296), tym częściej chce założyć własną działalność gospodarczą w trakcie lub 
po zakończeniu studiów, czyli wykazuje większe intencje przedsiębiorcze. Z kolei w gru-
pie studentów, w rodzinie, których nie funkcjonuje firma rodzinna, im student bardziej 
ceni niezależność i samodzielność (gamma=0,331), jest bardziej ambitny (gamma=0,219) 
oraz ma większą świadomość wpływu na swoją przyszłość (gamma=0,458), tym większe 
są jego intencje przedsiębiorcze, czyli częściej chce założyć własną firmę (Tabela 2).

Podsumowanie

Celem artykułu była, na podstawie wyników badań przeprowadzonych w  2017 roku, 
ocena i porównanie potencjału przedsiębiorczego wśród studentów w rodzinie, których 
funkcjonuje biznes rodzinny oraz nie funkcjonuje firma rodzinna. Dokonana analiza po-
zwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków:

2 Cechy osobowe studentów uznawane za determinanty zachowań przedsiębiorczych sformułowano w opar-
ciu o badania T. Kraśnickiej i innych, którzy poddali analizie uwarunkowania intencji przedsiębiorczych stu-
dentów uczelni ekonomicznych w Polsce i Czechach [Kraśnicka, Głód, Ludvik, Peterkova, 2014].
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 – prawie 56% respondentów w rodzinie, których występuje biznes rodzinnych oraz 48% 
respondentów, którzy nie mają tego typu doświadczenia chce założyć własną firmę,

 – 71% studentów w rodzinie, których funkcjonuje firma rodzinna oraz 67% studentów 
w rodzinie, których nie funkcjonuje firma rodzinna deklaruje, iż studiowanie na Wy-
dziale Zarządzania i  zdobyta tam wiedza podczas studiów, pomoże im w  założeniu 
własnej firmy,

 – mężczyźni są bardziej przedsiębiorczy i dotyczy to respondentów w rodzinie, któ-
rych funkcjonuje firma rodzinna, jak i tych, którzy doświadczenia z biznesem rodzin-
nym nie posiadają,

 – respondenci w obu grupach słabo oceniają warunki dla funkcjonowania własnego bi-
znesu: na poziomie 2,848 w 5-stopniowej skali w grupie respondentów, gdzie jest biznes 
rodzinny oraz 2,962, w których rodzinie nie występuje przedsiębiorczość rodzinna,

 – w badanych grupach, na podstawie dokonanej analizy, stwierdzono, iż inne cechy 
determinujące intencje przedsiębiorcze.

Powyższe wnioski pozwalają na stwierdzenie, iż studenci, którzy mają doświadcze-
nie z  biznesem rodzinnym wykazują nieco większe intencje przedsiębiorcze, jednak 
często mają większą świadomość trudności w  procesie funkcjonowania firmy, co po-
twierdza wyniki badań innych autorów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, na fakt, iż 
zachowania przedsiębiorcze, również studentów, są uzależnione od cech determinują-
cych intencje przedsiębiorcze, czyli od tego jak przyszły przedsiębiorca postrzega siebie 
i swoje możliwości działania. Dlatego też doświadczenie związane z funkcjonowaniem 
firmy rodzinnej może wpłynąć pozytywnie na chęć założenia własnej firmy.

Ograniczeniami przeprowadzonych badań była z pewnością stosunkowo mała gru-
pa badanych, dlatego też przeprowadzone badania można traktować jedynie jako ba-
dania pilotażowe. 
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Kapitał relacyjny w przedsiębiorstwach rodzinnych 
w Polsce na rynku usług gastronomicznych

Related Capital in Family Enterprises in Poland on the 
Gastronomic Services Market

Abstract: The aim of the article is to present the results of research on related capital, com-

monly referred to as relational capital, in family enterprises in Poland. The first part of the 

article describes the basic issues concerning the essence of family enterprises as well as 

relational capital, which includes elements such as sales networks, customer bases, part-

nership, creating the company’s reputation and brand, employee recruitment system and 

performing research and development projects by the company. For the functioning of 

a family enterprise, the most important role is played by family ties between employees, as 

well as the generational succession system. For the needs of the study, the thesis was made 

that family enterprises don’t have highly developed relational capital.

Key words: family enterprises, related capital, relational capital, consumers, relations, stake-

holders

Wstęp

Firmy rodzinne odgrywają obecnie duże znaczenie dla stabilnego rozwoju gospodarki 
Polski. Nie są to tylko małe przedsiębiorstwa, ale również zaliczają się do nich najbar-
dziej rozpoznawalne marki w Polsce [Berniak-Woźny 2016, s. 14]. Zagadnienia związane 
z tego rodzaju firmami są współcześnie jednymi z najczęściej poruszanych i badanych 
kwestii w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Metoda zarządzania przedsiębiorstwem, oparta 
na więziach rodzinnych, zalicza się do najstarszych w prowadzeniu interesów bizneso-
wych [Wach 2013, s. 107]. Zmienia się jednak otoczenie, w jakim przychodzi tę metodę 
wdrażać. Współcześnie nie wystarczy już być konkurencyjnym. Na rynku znajduje się 
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zbyt dużo firm o podobnym profilu, aby jedynie produkowane przez firmę usługi, da-
wały możliwość sprawnego i długoterminowego istnienia przedsiębiorstwa. Aktualnie 
biznes to cały szereg założeń marketingowych i planów relacji z konsumentami [Marsh, 
Stock 2006, ss. 422–426]. Przedsiębiorstwa powinny skupiać się nie tylko na pozyskiwa-
niu klientów, ale również utrzymywaniu z nimi pozytywnych i długoterminowych relacji. 
Nieustannie powinno dbać się o wizerunek zewnętrzny firmy.

Celem artykułu jest przedstawienie poziomu rozwoju kapitału relacyjnego w przed-
siębiorstwach rodzinnych w Polsce na rynku usług gastronomicznych. Opisane zostaną 
takie zagadnienia, jak tworzenie przez firmy rodzinne stosunków partnerstwa z innymi 
podmiotami, kreowanie reputacji i  marki oraz intensywność wykonywania projektów 
badawczo-rozwojowych i ich wpływ na działalność firmy. Artykuł został opracowany na 
podstawie analizy literatury przedmiotu, jak również wykonanych przez autora badań 
empirycznych. 

Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw rodzinnych 
i kapitału relacyjnego

Mówiąc o firmach rodzinnych, zazwyczaj myślimy o przedsiębiorstwach małych i śred-
nich. To właśnie one stanowią największy odsetek tego typu działalności, jednakże na 
rynku funkcjonują również duże biznesy rodzinne. Według Łukasza Niemczala [2015, 
s. 68] 60% firm, które działają na terenie Unii Europejskiej, to firmy rodzinne. W samej Pol-
sce ponad 800 tysięcy przedsiębiorstw deklaruje, że są firmami rodzinnymi. Według ra-
portu Instytutu Biznesu Rodzinnego [2016, ss. 12–13] przedsiębiorstwa te przynoszą go-
spodarce zysk w wysokości 322 mld złotych. Nie istnieje jednak jednoznacznie określona 
definicja przedsiębiorstwa rodzinnego. Wynika to z faktu, że badania nad tym sektorem, 
rozwinęły się stosunkowo niedawno, bo w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku [Kowalewska 2009, s. 23]. Można jednak przyjąć ogólną definicję takiej 
działalności. Według niej rodzinnym jest przedsiębiorstwo, w  którym osoba sprawują-
ca funkcję kierowniczą trwale utrzymuje firmę w  rękach rodziny, a  przynajmniej dwa 
pokolenia tej samej rodziny w znaczący sposób wpłynęły na politykę w firmie [Sirmon 
i in. 2008, ss. 979–981].

Do najważniejszych czynników, które kształtują przedsiębiorstwo rodzinne można 
zaliczyć kapitał ludzki i kapitał relacyjny. W biznesach tego rodzaju panuje zazwyczaj 
przyjazna i rodzinna atmosfera, jednakże pracownicy mogą źle przyjmować przesłan-
ki, które decydują o zatrudnianiu kolejnych członków rodziny. W firmie może pojawić 
się nepotyzm, a  w  skrajnych przypadkach brak wyspecjalizowanego kierownictwa 
[Casillas, Moreno, Barbero 2010, ss. 27–31]. W związku z tym, niezależnie od wielkości, 
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przedsiębiorstwo powinno dbać o  kapitał ludzki. Podnoszenie kompetencji wszyst-
kich zatrudnionych, jak i rozwijanie ich kreatywności wpływają pozytywnie na wizeru-
nek firmy rodzinnej [Kamińska 2012, s. 154]. 

Przedsiębiorstwa te posiadają specyficzną kulturę organizacyjną. W jej skład wchodzi 
przede wszystkim zaangażowanie pracowników w działania firmy i poczucie stabilności 
wewnątrz organizacji. Na całym świecie podlegają one ponadto wpływom zewnętrz-
nym i wewnętrznym. Odbija się to na rozwoju firmy, jej pozycji na rynku oraz na kreowa-
niu kosztów transakcji [Daspit, Long 2014, s. 1344]. Jane Khayesi, Gerard George i John 
Antonakis [2014, s. 1323] w swoich badaniach wyznaczyli dwa podstawowe wskaźniki 
wpływające na przedsiębiorczość sieci firm rodzinnych: stopień zależności w relacjach 
sieciowych oraz zdolność do monitorowania zachowania partnerów firmy.

Najwięcej interesów rodzinnych tworzonych jest w  sektorach, które wymagają 
szczególnej ostrożności w  kwestii tajemnic dotyczących procesów technologicznych 
[Venter, Boshoff, Maas 2005, s. 284]. Oprócz nacisków ze strony konkurencji często prob-
lematyczne stają się relacje rodzinne, które wywierają ogromny wpływ na prowadzenie 
działalności [Więcek-Janka 2015, ss. 40–41]. Wkład firm rodzinnych w rozwój gospodarki 
kraju jest tak duży, że potrzebują one ogromnych kompetencji zarządczych. Jak stwier-
dzają Andrzej Marjański i Marcela Rebeca Contreras Loera [2015, s. 5]: „firmy rodzinne 
ukazują ludzką twarz kapitalizmu, ponieważ dbając o  zapewnienie efektywności, są 
równocześnie społecznie odpowiedzialne. Cele, wartości oraz cechy kultury organiza-
cyjnej wpływają zarówno na członków rodziny właścicielskiej, pracowników, jak i  na 
społeczeństwo”. Biorąc pod uwagę te słowa, uważa się, że niezwykle ważną rolę w ta-
kich firmach powinien odgrywać kapitał relacyjny. Dotyczy on działań, które wpływają 
na możliwość zachowania prawidłowych korelacji z  otoczeniem [Chomiak-Orsa 2013, 
s. 110]. Ma on również znaczenie dla tworzenia innowacyjności oraz konkurencyjności. 
Pozwala bowiem nie tylko na zarządzanie, ale samo kreowanie wiedzy na temat poten-
cjalnych interesariuszy. Dzięki takim działaniom powstają zmiany społeczne i gospodar-
cze, które prowadzą do racjonalnego gospodarowania, jak i całkowitej poprawy sytuacji 
w przedsiębiorstwie [Janczewska 2011, s. 129].

Zarządzanie w instytucji ma na celu zminimalizowanie ryzyka i zużycia zasobów oraz 
między innymi dostosowanie się do otoczenia i potrzeb klientów. To właśnie efektem 
umiejętnego zarządzania jest kapitał relacyjny. Na to, w jaki sposób kapitał ten będzie 
kształtował się w firmie, wpływa ilość oraz przede wszystkim jakość relacji z klientami 
i partnerami biznesowymi. W zakresie stosunków z partnerami możemy mówić o takich 
działaniach, jak:

 – kooperacja, czyli osiąganie celów korzystnych dla obydwóch przedsiębiorstw i pro-
mowanie wspólnych interesów;
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 – zaufanie, kiedy partner dąży razem z nami do redukcji złych wyników;
 – zaangażowanie, gdy dzięki wysiłkowi utrzymujemy pozytywną relację [So-Jin, Olu-

kemi, Wee-Liang 2016, s. 234].
Można zatem uznać, że kapitał relacyjny jest niczym innym jak wypadkową wspól-

nego oddziaływania i  współdziałania. Jest efektem umiejętności utrzymania stałych 
związków z klientami i  innymi podmiotami. Definicja kapitału relacyjnego, ujmowana 
przez pryzmat niematerialny, oznacza dbałość o kapitał intelektualny w firmie, markę, re-
putację oraz wizerunek w otoczeniu. Kapitał relacyjny oznacza wartość nabytej wiedzy 
dzięki relacji firmy z jej otoczeniem, w uściśleniu – wszelkie partnerstwa; jest połącze-
niem ze środowiskiem zewnętrznym [Bontis, Fitz-Enz 2002, s. 225]. Kapitał intelektualny 
to natomiast czerpanie wiedzy, która istnieje już w organizacji. Sprawia to, że firma nie 
jest zamkniętym i odizolowanym systemem, a ma możliwość odnosić się do otoczenia 
zewnętrznego [Santos-Rodrigues, Figueroa, Fernández-Jardón 2011, s. 299]. Te dwa na 
pozór niepowiązane ze sobą kapitały w firmie łączą się w definicji, że kapitał relacyjny 
jest ściśle umiejscowiony w systemie wartości organizacyjnych, czyli sposobie podejmo-
wania relacji z klientami, dostawcami i partnerami. Nie jest to jedynie sposób pozyskiwa-
nia nowych partnerów, a również tworzenie silnej i satysfakcjonującej obie strony relacji, 
zapewniającej zarówno korzyści finansowe, jak i marketingowe.

Właściwe postrzeganie kapitału relacyjnego przekłada się bezpośrednio na docho-
dy. W swoich badaniach Chen, Zhaohul i Xie [2004, s. 203], przedstawiają kapitał rela-
cyjny jako „pomost i  katalizator w  działaniu kapitału intelektualnego”. Same zapasy 
i materiały nie są w żaden sposób kapitałem dla firmy rodzinnej, dopiero mocna więź 
z  klientem pozwala na przekształcenie kapitału w  pieniądze. Dr Patricia Ordóñez de 
Pablos z University of Oviedo w Hiszpanii [2004, ss. 629–647] w swojej pracy naukowej 
podjęła się pomiaru kapitału relacyjnego. Pomiar obejmuje wartości relacji z  interesa-
riuszami, inwestorami, jak również możliwości podjęcia nowych kontaktów. Do pomiaru 
można zaliczyć także istnienie marki w mediach oraz wskaźnik zadowolenia i lojalności 
klientów. Dzięki temu kapitałowi firmy działają na rynku w trwałej i aktywnej symbiozie 
z podmiotami zewnętrznymi. Do organizacji wnoszone są nowe sieci powiązań, a tym 
samym informacje, talenty i zasoby finansowe.

Metodologia badawcza i opis badań

W badaniu wykorzystana została metoda badawcza studium przypadku. Wybór metody 
uwarunkowany jest możliwością praktycznego rozwiązania problemów i dydaktycznej 
analizy przypadku. Metoda łączy ze sobą prawa oraz teorie z danej dziedziny wiedzy po-
dane jako fakty, ale również praktykę z życia codziennego. Dzięki temu czytelnik będzie 
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w stanie przekonać się, jak niezwykle ważne jest połączenie posiadanej wiedzy z sytua-
cjami rzeczywistymi. Studium przypadku opisane w artykule obejmuje trzy jednostki, fir-
my rodzinne, których założyciele nie pochodzą z Polski, ale postanowili na stałe związać 
z nią swoje plany inwestycyjne. Badanie koncentruje się na przedstawieniu, jak wybrane 
podmioty gospodarcze zarządzają kapitałem relacyjnym. Przeprowadzona analiza doty-
czy sekwencji wydarzeń, która ma wskazać na przyczyny sukcesu lub porażki utrzymania 
kapitału relacyjnego na wysokim poziomie. W rezultacie ukazane zostaną błędy lub po-
zytywne cechy określonych procesów dotyczących kontaktów z klientami i partnerami.

Materiały zostały zebrane na podstawie analizy sprawozdań finansowych firm, w tym 
danych rejestrowych podmiotu, opisu działalności wg PKD i bilansu. Do tworzenia bazy 
danych na temat kapitału relacyjnego w  opisanych przedsiębiorstwach została użyta 
technika desk research, która w tym przypadku obejmowała dane wtórne zgromadzone 
przez prasę branżową i agencje badawcze. Następnie dokonano analizy treści pod ką-
tem najważniejszych znaczeń i kluczowych słów dla artykułu. Kolejno dane zostały opi-
sane w formie case study. Do badania posłużyły również dokumenty oficjalne firm, jak 
dane aktuarialne i dokumenty przedstawione w mass media, oraz dokumenty osobiste, 
w tym dzienniki i zapiski właścicieli przedsiębiorstw.

Studium pierwszego przypadku – Wedel

Do opracowania wybrana została firma Wedel, gdyż stała się ona w  Polsce pionierem 
w wielu aspektach biznesu, kontaktów z partnerami oraz klientami. W  latach najwięk-
szego rozwoju zatrudniała około 1400 pracowników, dla których stworzyła nowatorskie 
w naszym kraju rozwiązania socjalne. 

Firma Wedel została założona w 1851 roku przez niemieckiego imigranta, Karola We-
dla. W  czasach II wojny światowej, jak również w  okresie przedwojennym, pracownicy 
w dużych fabrykach nie posiadali wielu praw i przywilejów. Firma Wedel jako pierwsza 
w Polsce uruchomiła hotel pracowniczy, opiekę całodniową dla dzieci pracowników (żło-
bek i przedszkole), prywatną opiekę medyczną oraz pakiety socjalne. Aby wzmocnić sto-
sunki z pracownikami, wprowadzono szereg działań, zmierzających do poprawy jakości 
pracy, jak również do podniesienia samooceny wykonawców. Przedsiębiorstwo ponosiło 
stałe wydatki na inwestycje w modernizację linii produkcyjnej, przeznaczając na to co roku 
prawie 10% zysku ze sprzedaży. Działały również systemy motywacyjne – gratyfikacje dla 
najlepszych pracowników, w tym możliwość otrzymania pożyczki na zakup mieszkania. 
Podczas okresu, w którym firmą zarządzał Jan Wedel, rozpoczął się eksport towarów do 
Stanów Zjednoczonych i Japonii. Na początku XX wieku posiadano własne plantacje ka-
kaowców, gospodarstwa mleczne na terenie Polski, system łączący poszczególne działy 
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firmy, możliwość elektrycznego wystawienia faktury, jak i plan działań marketingowych 
przekładający się na własną flotę samochodową i sieć sklepów. Firma reklamowana była 
w prasie, co stanowiło nowatorskie rozwiązanie. Dodatkowo właściciel rozdawał prezen-
ty  – produkty firmowe, w  parku przy firmie. Po drugiej wojnie światowej firma Wedel 
została upaństwowiona przez ówczesne władze, a właściciel usunięty ze swojego przed-
siębiorstwa z dożywotnim zakazem wstępu do fabryki. W 1989 roku rozpoczęła się trans-
formacja struktury firmy. W 1991 roku zakład został sprywatyzowany przez Skarb Państwa 
i sprzedany PepsiCo, a następnie azjatyckiemu koncernowi Lotte. Podczas przejęcia firma 
posiadała bardzo dobrą markę zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Tabela 1. Zestawienie działań w  zakresie kapitału relacyjnego w  firmie Wedel oraz 
ocena ich wpływu i skutki na rozwój firmy

Nazwa 
działania 
– kapitał 
relacyjny

wprowadzenie 
systemu usług 

socjalnych 
i planu 

gratyfikacyjnego 
dla 

pracowników

przyjmowanie 
opinii 

pracowników, 
stosowanie 

proponowanych 
przez nich 
ulepszeń

przeznaczanie 
zysku na 

modernizację linii 
produkcyjnej; 

wprowadzanie 
najnowszych 
technologii

ekspansja 
na rynki 

zagraniczne; 
nawiązywanie 
strategicznych 

kontaktów

reklama w prasie, 
bezpośredni 

kontakt 
właściciela 

z klientami – 
gratisy

Ocena

nowatorskie 
podejście do 

usług socjalnych 
i menedżerskich

wzmacnianie 
przedsiębiorczości 

wśród 
pracowników

właściwy tryb 
rozwoju firmy, bez 
dużego obciążania 

kosztami

poprawnie 
sformułowane 

misja, wizja i plan 
rozwojowy

poprawny 
i nowatorski 

system 
marketingowy

Skutki

wzrost 
przywiązania 
pracowników 

i znaczenia 
marki w oczach 
konsumentów

poprawa 
jakości pracy, 
podniesienie 

poczucia wartości 
pracownika, 

wzrost jakości 
marki

dzięki 
systematycznym 

nakładom na 
udoskonalenie 

linii produkcyjnej, 
firma posiadała 

technologie 
produkcyjne na 

międzynarodowym 
poziomie

rozpoznawalność 
marki na rynkach 

zagranicznych, 
szybki rozrost 

firmy na polskim 
rynku, powstanie 

sieci sklepów

umocnienie 
więzi klienta 

z marką; wzrost 
zainteresowania 

produktami, 
tworzenie stałej 
i mocnej relacji 

z interesariuszami

Źródło: opracowanie własne.

Studium drugiego przypadku – Consonni 

Historia firmy Consonni sięga 1911 roku. Piekarnia od początku istnienia regularnie pozy-
skiwała nowych klientów i ich sympatię poprzez rodzinną atmosferę i indywidualne podej-
ście do klienta. Przed 1924 rokiem firmę przejął syn Państwa Consonni. Jak na tamten okres 
poczynił on dość nowatorskie przedsięwzięcia, między innymi sprowadzenie nowoczes-
nego pieca do chleba z Niemiec oraz uruchomienie dostawy do domu klientów. Dopiero 
w 1967 roku rozpoczęto gruntowny remont istniejących piekarni, zmieniono ich profil na 
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lokal ekskluzywny i wprowadzono nietypowe wówczas rozwiązania, jak chociażby zakaz 
palenia. Lokale czynne były 7 dni w tygodniu, a zatrudnieni pracownicy należeli jedynie 
do rodziny Consonni. W tamtym okresie jedna osoba mogła wyprodukować około 100 kg 
ciasta na dzień. 

Po kilkunastu latach rozpoczęto kolejne inwestycje, tym razem w piece opalane ga-
zem oraz sprzęt pomagający przy wyrabianiu i dzieleniu ciasta. Właściciele zdecydowali 
się na małą, ale profesjonalną produkcję, opartą na tradycyjnych i sprawdzonych recep-
turach. Do produkcji używano wyłącznie niezautomatyzowanych urządzeń, jak miedzia-
ne garnki, walcarka i młynek ręczny.

W wyniku połączenia rodziny włoskiej i polskiej cukiernia pojawiła się na terenie 
całego kraju. W okresie tym zaczynała funkcjonować gospodarka wolnorynkowa, co 
umożliwiło dobry start. Receptury zostały przekazane od włoskiej rodziny. Opraco-
wano trzydzieści smaków lodów, co na tamte czasy stanowiło ewenement w Polsce. 
Przedsiębiorstwo borykało się jednak ze złymi nawykami nabytymi przez pracowni-
ków podczas lat komunizmu. Dla podniesienia swoich kompetencji właścicielka firmy 
w Polsce wyjechała na staż do Mediolanu, gdzie została czeladnikiem w cukierni. Fir-
ma dzięki temu posunięciu wyrobiła sobie dobrą markę na lokalnym rynku, a produk-
ty zaczął zamawiać Instytut Kultury Włoskiej w  Warszawie. Polscy współwłaściciele 
kontynuują wizję swoich zagranicznych wspólników, koncentrując się przede wszyst-
kim na najlepszej jakości i  ekskluzywnych produktach bez automatyzacji produkcji. 
Wszystkie znaki reklamowe zaprojektowane są przez współwłaścicielkę firmy, zaczy-
nając od ulotek, po etykiety i opakowania lodów oraz wypieków. Consonni posiada 
również własną markę kawy – Cavallo. Firma zyskuje dzięki indywidualnym zakupom 
kawy w Meksyku, Gwatemalli i Salwadorze.

Tabela 2. Zestawienie działań w zakresie kapitału relacyjnego w firmie Consonni oraz 
ocena ich wpływu i skutki na rozwój firmy

Nazwa 
działania 
– kapitał 
relacyjny

sprowadzenie 
nowoczesnej 
maszyny do 
wypiekania chleba

oferta 
dostawy 
produktów 
do domu 
konsumenta

wprowadzenie 
ekskluzywnych 
rozwiązań

domowa 
receptura, 
tradycyjne 
metody wyrobu

podnoszenie 
kwalifikacji 
właścicieli 
w zagranicznych 
ośrodkach

Ocena

powolny rozwój 
na małą skalę 
w zakresie linii 
produkcyjnej

mało 
nowatorska 
metoda, 
jednakże 
poddając 
analizie 
ówczesny 
okres rozwoju 
rynku, 
poprawna

poprawnie 
sformułowane 
misja, 
wizja i plan 
rozwojowy

wyróżnienie 
marki na 
tle innych, 
sieciowych firm

działanie właściwe 
pod kątem 
możliwości 
dalszego rozwoju 
firmy
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Skutki

nakłady na 
udoskonalenie 
linii produkcyjnej 
nie były 
systematyczne, 
firma nie posiadała 
technologii 
produkcyjnych na 
międzynarodowym 
poziomie

nawiązanie 
kontaktu 
z klientem, 
umacnianie 
relacji 
i znaczenia 
marki

znaczne 
ograniczenie 
docelowej 
grupy klientów

rozpoznawalność 
marki na rynku 
w zakresie jakości 
produktów

możliwość 
zwiększenia 
w przyszłości 
profilu 
działalności 
i udoskonalenia 
produktów, jak 
i pozycji marki 
oraz renomy firmy

Źródło: opracowanie własne.

Studium trzeciego przypadku – Blikle

Pierwszy właściciel firmy Blikle pochodził ze szwajcarskiej rodziny. W 1869 roku utworzył 
cukiernię, która działa w tym samym miejscu do tej pory. W 1921 roku syn pierwszego 
właściciela przebudował lokal, który stał się najpopularniejszym ośrodkiem życia towa-
rzyskiego w Warszawie. To właśnie w tym okresie nastąpiło największe rozpowszechnie-
nie marki Blikle wśród interesariuszy. Obecny właściciel cukierni zdobył tytuł profesora 
informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, ale ciągle szkolił się w  zawodzie cukierni-
ka. Niewątpliwie dzięki nauce, jaką odebrał na Uniwersytecie, zauważył, że w obecnych 
warunkach ekonomicznych należy poszerzyć działalność, aby przetrwać na wiodącej 
pozycji na rynku. Największą zaletą okazał się wówczas kapitał relacyjny firmy, była ona 
rozpoznawana pośród wszystkich mieszkańców Warszawy. 

W latach 1990–2010 firma rozwinęła się do ośmiu cukierni w największych polskich 
miastach i do piętnastu w samej Warszawie. Niestety obecny rynek, w którym przewa-
żają korporacje, po części zniszczył markę Blikle. Właściciel jest tylko jednym z akcjona-
riuszy i nie posiada już decydującego głosu. Cukiernia obecnie generuje straty, a w skład 
firmy wchodzą obcy menedżerowie. Marka cały czas traci, w tym na jakości produktów. 
Współczesne podejście do biznesu polega głównie na maksymalizacji zysków. Firma 
Blikle nie jest już firmą rodzinną, a sam Andrzej Blikle określa obecną sytuację słowami: 
„Wytwórczość nie polega na kupowaniu tanio i sprzedawaniu drogo. Jest to proces ku-
powania materiałów za godziwą cenę, a następnie przetwarzania tych materiałów, przy 
możliwie najniższych kosztach, na produkty oferowane konsumentowi. Hazard, spe-
kulacja i cwaniactwo prowadzą jedynie do unicestwienia takich działań” [Molga 2015]. 
Kapitał relacyjny firmy zmniejszył się, a wraz z nim marka i zaufanie klientów. W konse-
kwencji może to oznaczać również upadek przedsiębiorstwa.
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Tabela 3. Zestawienie działań w zakresie kapitału relacyjnego w firmie Blikle oraz oce-
na ich wpływu i skutki na rozwój firmy

Nazwa 
działania 
– kapitał 
relacyjny

przebudowa lokalu 
i uczynienie go 
ośrodkiem życia 
towarzyskiego, 
„modnym” miejscem

szybka ekspansja 
na polskim rynku

wprowadzenie do 
firmy zewnętrznych 
menedżerów

obniżenie jakości 
produktów do 
obecnych trendów 
sieciowych

Ocena
poprawnie 
sformułowane misja 
i wizja

dobrze 
skonstruowany 
plan rozwojowy

potencjalnie 
dobre rozwiązanie 
marketingowe

posunięcie 
niekorzystnie 
wpływające na markę

Skutki

rozpoznawalność 
marki i pewnego 
rodzaju trend 
wśród młodych 
mieszkańców 
Warszawy

większa 
rozpoznawalność 
i zaufanie klientów

głównemu właścicielowi 
zostały odebrane 
prawa do zarządzania, 
firma przestała być 
przedsiębiorstwem 
rodzinnym

utrata zaufania 
klientów, znaczne 
obniżenie się kapitału 
relacyjnego; upadek 
marki

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie

Przedstawione w opracowaniu firmy rodzinne cechuje podatność na procesy globaliza-
cji, jednakże w obecnych czasach rynku korporacji nie są one w stanie w pełni funkcjo-
nować. Dzięki umiejętności przystosowania się do panujących warunków rynkowych 
pozostawały markami rozpoznawalnymi na skalę międzynarodową. Bez wątpienia 
przyczyniły się one do wzrostu oddziaływania między regionami i innymi państwami 
[Popczyk 2013, s. 17]. Globalizacja oznacza ciągły postęp technologiczny i innowacyj-
ny, a co za tym idzie sprawność przedsiębiorstw w orientacji co do zmieniających się 
realiów rynkowych. Przedstawione firmy odnosiły sukces dzięki ciągłemu doskonale-
niu swoich usług, produktów oraz relacji z  interesariuszami. Na trwałe, dzięki jakości 
produktów i indywidualnemu podejściu do klientów, umocniły swoją renomę na ryn-
ku. Wybrane przedsiębiorstwa cechuje międzynarodowa współzależność, która obja-
wia się w narodowości ich właścicieli. Mimo że nie pochodzili oni z Polski, postanowili 
na stałe związać swoje firmy z tym krajem. W przypadku ww. podmiotów wytworzyła 
się ścisła współpraca i integracja ze środowiskiem zagranicznym, która przyczyniła się 
do zapewnienia rozwoju i przetrwania przez kolejne lata na rynku gastronomicznym. 
W  przedstawionych firmach nastąpiła nierozerwalna zależność pomiędzy organiza-
cją a postępem nauki i techniki. Procesy globalizacyjne oraz opanowanie rynku przez 
wielkie spółki dla większości firm oznaczają porażkę, również dla studium przypadku 
okazały się wielkim zagrożeniem. W okresie przed 2000 rokiem właściciele doskona-
le dobrali strategie rozwoju oparte na wartościach rodzinnych, postawili sobie cele 
ekonomiczne i zatroszczyli się o interesariuszy. Studium ukazało, że istnieje zależność 
pomiędzy kapitałem relacyjnym a wynikami finansowymi. Jeżeli firma dąży do stałej 



68

Elżbieta Stolarska

i dobrej relacji z klientem, zachowania lojalności oraz udoskonala swoje procesy pro-
dukcyjne i strategię marketingową, ma szansę na utrzymanie się na rynku przez wiele 
lat. Istnieje również zależność pomiędzy kapitałem relacyjnym a kapitałem intelektu-
alnym pracowników. Zysk finansowy, zadowolenie interesariuszy i powtarzalność dzia-
łalności wyznaczają w tym przypadku poziom kapitału relacyjnego w firmie rodzinnej.

Badanie jest zgodne z jego założeniami. Wykazało, że kapitał relacyjny stanowi niezwy-
kle ważny aspekt dla firmy rodzinnej, a dobry wynik finansowy generowany jest dzięki dba-
łości o klienta. Kapitał relacyjny ma znaczący wpływ na zysk, zrównoważony rozwój i kon-
kurencyjność. Opracowanie wskazało również kolejny obszar, w którym można prowadzić 
badania, a w przyszłości poszerzyć je o wpływ największych holdingów na firmy rodzinne.
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Features of Family Business

Abstract: In the presented work, attention will be focused on discussing one of the ex-

tremely important aspects related to the functioning of family businesses in Poland, and 

therefore their specific features. Issues related to the traditional dilemma will be considered 

here, which is the issue related to whether all family enterprises exhibit similarities or are 

individualized organizational systems. The implication of this will be an attempt to build 

a catalog of these features, which can be referred to any family enterprise without excep-

tion. It will be possible to show the specificity of functioning of family businesses.
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Wprowadzenie

Firmy rodzinne stanowią niewątpliwie niezwykle ważną część gospodarki każdego 
państwa, w tym również Polski. Przede wszystkim dzięki ich funkcjonowaniu na rynku 
możliwe staje się zatrudnianie wielu osób, generowanie sporych wpływów do budżetu 
państwa z tytułu podatków i innych należności publicznoprawnych, intensyfikowanie 
działalności innowacyjnej i  zwiększanie zasięgu wdrażania nowych technologii, jak 
również poszerzanie oferty produktowej i usługowej dostępnej na rynkach lokalnych. 
Warto zaznaczyć, że według badania zrealizowanego w 2016 r. przez Instytut Biznesu 
Rodzinnego [2016, s. 27] firmy rodzinne stanowią 36% ogółu przedsiębiorstw funkcjo-
nujących na terenie Polski, wytwarzając 322 mld zł, a więc 18% polskiego PKB. W wy-
datnym stopniu odpowiadają one więc za rozwój gospodarczy kraju, przyczyniając 
się w ten sposób do wzmacniania konkurencyjności polskiej gospodarki. W związku 
z tym istotne jest omawianie różnorodnych zagadnień, które odnoszą się do funkcjo-
nowania firm rodzinnych w Polsce. Dzięki temu możliwe staje się pokazywanie tego, 
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w jaki sposób one działają, jakie cechy odróżniają je od innych firm funkcjonujących 
na rynku, jak również, jaki jest sposób zarządzania nimi. W  niniejszej pracy uwaga 
zostanie skupiona na scharakteryzowaniu aspektu dotyczącego cech firm rodzinnych. 
Wprawdzie kwestie z tym związane zostały już na szeroką skalę podjęte w literaturze 
przedmiotu [Safin 2007, ss. 21–22; Sobiecki, Kargul, Kochanowska 2013, ss. 13–36], 
to jednak istnieje pilna potrzeba uporządkowania dotychczasowych ustaleń poszcze-
gólnych autorów w tym zakresie i  tym samym wyznaczenia katalogu bezsprzecznie 
specyficznych dla każdego przedsiębiorstwa rodzinnego cech. To właśnie stanowi 
podstawowy cel prezentowanej pracy.

Należy dodać, że podstawą rozważań podjętych w niniejszym opracowaniu są ma-
teriały drukowane, w tym głównie publikacje książkowe, artykuły oraz analizy, raporty 
i badania, w których podjęta została tematyka dotycząca zarządzania firmami rodzin-
nymi. W  ten sposób w  pracy wykorzystana zostanie metoda badawcza pod postacią 
analizy danych zastanych, a więc desk research [Makowska, Boguszewski 2013, ss. 9–20].

Definicje firmy rodzinnej

O cechach firm rodzinnych jest mowa w szeregu różnych ich definicji. W związku z tym 
zasadne wydaje się przywołanie ich w tym miejscu i wskazanie najważniejszych oraz naj-
częściej zawartych w ich ramach cech biznesów rodzinnych.

Wśród wiodących definicji znajduje się zaproponowana przez Sobieckiego [2010, 
s. 35]. W jej ramach autor zaznaczył, że firmą rodzinną należy określić „podmiot gospo-
darczy, spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w którym 
wyłącznym lub dominującym bezpośrednim właścicielem jego majątku jest rodzina 
jedno- lub wielopokoleniowa. Jednocześnie nie występuje oddzielenie własności od za-
rządzania, a członkowie rodziny sami pracują w swojej firmie. Ponadto rozwój firmy jest 
w interesie rodziny (rodzina ma poczucie partycypacji w firmie, klarowne są rozwiązania 
w sferze corporate governance) i obowiązuje zasada sukcesji rodzinnej (władza i własność 
przekazywane są kolejnym pokoleniom, opierając się na kryteriach społecznych)”.

Analizując tę definicję, trzeba zauważyć, że w jej ramach wyszczególnione zostały 
podstawowe cechy firm rodzinnych. Wspomniany autor przede wszystkim stwierdził, 
że w firmach rodzinnych, w odróżnieniu od innych typów przedsiębiorstw, sfera włas-
ności oraz zarządzania są ściśle zintegrowane ze sobą, co ma związek z tym, że wyłącz-
nym bądź dominującym ich właścicielem jest jedna rodzina, której członkowie zajmu-
ją się między innymi realizacją zadań związanych z zarządzaniem. Jest to niewątpliwie 
jeden z  najważniejszych aspektów zarządzania firmami rodzinnymi, który wydatnie 
wpływa na możliwość ich odróżnienia od innych typów przedsiębiorstw działających 
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na rynku. Ponadto trzeba wspomnieć również o sukcesji rodzinnej, o której szczegóło-
wiej będzie mowa w dalszej części pracy.

Również w innych definicjach firm rodzinnych nacisk został położony na charakte-
rystyczne cechy tego typu przedsiębiorstw. Sułkowski [2004, s. 99], podobnie jak w po-
przednio zacytowanej definicji, uznał, że przedsiębiorstwo rodzinne jest podmiotem 
gospodarczym, w którym większość struktury własnościowej oraz funkcja zarządzania 
pozostają w rękach jednej rodziny. Także i w tej definicji jest więc mowa o integracji sfery 
własności oraz zarządzania w ramach firmy rodzinnej.

Zięba [2011, s. 161] natomiast wyodrębnił trzy możliwe sposoby definiowania firm 
rodzinnych. Zaliczył do nich ujęcie o charakterze:

 – szerokim – firma rodzinna to taka, w której jedna rodzina posiada przynajmniej częś-
ciową zdolność do kontrolowania jej strategicznych kierunków rozwoju oraz dąży do 
utrzymania tej zdolności w swoich rękach, co może uwidaczniać się poprzez fakt zasia-
dania członków tej rodziny w zarządzie bądź radzie nadzorczej firmy;

 – pośrednim – firma rodzinna jest podmiotem, w którym członkowie jednej rodziny 
sprawują w bezpośredni sposób kierowniczą rolę, jak również w którym co najmniej 
jeden członek takiej rodziny jest bezpośrednio zaangażowany w  codzienną działal-
ność przedsiębiorstwa; 

 – wąskim – w jego ramach zaznacza się, że za firmę rodzinną można uznać podmiot, 
w którego działalności uczestniczy więcej niż jedno pokolenie danej rodziny i w któ-
rym członkowie tej rodziny sprawują w bezpośredni sposób kierowniczą rolę oraz peł-
nią jasno określone funkcje zarządcze.

We wszystkich spośród przedstawionych tutaj ujęć definicyjnych firmy rodzinnej zo-
stało więc zaznaczone, że jednym z podstawowych aspektów związanych z funkcjono-
waniem takiej firmy jest zarządzanie nią przez członków jednej rodziny.

Warto podkreślić, że definiowanie firm rodzinnych w  literaturze przedmiotu jest 
oparte na trzech podstawowych kryteriach – własności, zarządzania oraz sukcesji doty-
czącej międzygeneracyjnego transferu tej własności oraz zarządzania. Przy tym należy 
zauważyć, że najbardziej adekwatnymi względem istoty działania firm rodzinnych kry-
teriami są te, które odnoszą się do własności oraz zarządzania. Jest tak z tego względu, 
że uznanie danego przedsiębiorstwa za firmę rodzinną staje się możliwe wówczas, gdy 
w jego ramach określona rodzina wykazuje odpowiednią wolę oraz kompetencje do kie-
rowania i kontrolowania wszelkich aspektów funkcjonowania takiej firmy. Należy tutaj 
zwrócić także uwagę na to, że definiowanie firm rodzinnych wyłącznie według kryteriów 
odnoszących się do własności i zarządzania nie jest zasadne. Może bowiem uwidaczniać 
się sytuacja, w której członkowie danej rodziny nie angażują się w zarządzanie nią, cedu-
jąc obowiązki z tym związane na zatrudnionych przez siebie menedżerów. Z uwagi na to 
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ważne jest uzupełnianie wspomnianych kryteriów o kwestie odnoszące się do sukcesji, 
która również ma silny związek z zarządzaniem przedsiębiorstwami rodzinnymi [Marjań-
ski 2012, s. 32]. Kwestie z tym związane przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Kryteria definiowania firmy rodzinnej

Kryterium Zmienne w ramach kryterium

1. Własność

- status bądź struktura własności

- współwłaściciele

- wartość udziałów

2. Zarządzanie

- liczba członków rodziny zaangażowanych w zarządzanie

- sposób podejmowania decyzji zarządczych

- kontrola firmy

3. Sukcesja

- liczba pokoleń w rodzinie

- planowane zmiany w zakresie struktury własności biznesu rodzinnego

- chęci do pozostawienia firmy w rękach rodziny

4. Wiele kryteriów - co najmniej dwa spośród wymienionych powyżej kryteriów

Źródło: [Sułkowski 2011, s. 11].

Dotychczas w  ramach literatury przedmiotu sformułowano szereg różnorodnych 
definicji firm rodzinnych, które bazowały na kryteriach odnoszących się do własności, 
zarządzania oraz sukcesji. Niektóre, najważniejsze spośród nich, zostały zaprezentowa-
ne w tabeli 2.

Tabela 2. Wybrane definicje firmy rodzinnej

Autor definicji Firma rodzinna to
N.C. Churchill, 
K.J. Hapten

- firma, której podstawową cechą charakterystyczną jest to, że młodsi członkowie 
rodziny posiadają ją lub przejmują nad nią kontrolę od swoich krewnych

P. Davis

- firma, w ramach której jej polityka oraz kierunki i strategie rozwoju są kształtowane 
przez jedną lub maksymalnie kilka rodzin, co wynika głównie z posiadania przez te 
rodziny pewnych udziałów we własności tej firmy oraz uczestniczenia ich członków 
z zarządzaniu nią

R. Donckels, 
E. Fröhlich

- przedsiębiorstwo, w którym członkowie jednej rodziny posiadają co najmniej 60% 
kapitału

R. Donelley
- przedsiębiorstwo, w ramach którego możliwe staje się zidentyfikowanie przynajmniej 
dwóch pokoleń rodziny i w którym połączenie między tymi pokoleniami ma wydatny 
wpływ na politykę firmy oraz na interesy i cele rodziny

Q. Fleming - każdy typ działalności, w ramach której co najmniej dwóch członków jednej rodziny 
pracuje razem w tym samym przedsiębiorstwie należącym do jednego spośród nich

B.S. Hollander, 
N.S. Elman

- taka firma, która zawiera w sobie dwa wewnętrznie powiązane i mające taką samą 
ważność elementy, charakteryzujące się tym, że zdarzenie, do którego doszło w ramach 
jednego elementu, może wydatnie wpływać na drugi element i go kształtować

M.H. Stern - przedsiębiorstwo, które jest zarządzane przez członków jednej lub dwóch rodzin 
i które jest ich własnością

Źródło: [Kałuża 2009, ss. 50–52]. 
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Sumując dotychczasowe rozważania i  biorąc pod uwagę powyżej przedstawione 
definicje, trzeba podkreślić, że wśród cech charakterystycznych firm rodzinnych znaj-
duje się przede wszystkim to, że w ich ramach sfery własności oraz zarządzania są ściśle 
ze sobą zintegrowane, na co wpływ ma sprawowanie kierowniczej roli przez członków 
jednej rodziny występujących równocześnie w charakterze właścicieli. Poza tym trzeba 
wspomnieć, że w firmach rodzinnych występuje sukcesja pokoleniowa, co z kolei rodzi 
szereg różnorodnych powiązań pomiędzy poszczególnymi generacjami działającymi 
w ramach biznesu rodzinnego.

Podstawowe cechy firm rodzinnych

Znając podstawowe definicje przedsiębiorstwa rodzinnego, warto poświęcić uwagę 
podstawowym cechom firm rodzinnych, o których jest mowa w literaturze przedmiotu. 
Wśród nich Krzysztof Safin [2007, ss. 21–22] wyodrębnił:

 – utrzymywanie kapitału przedsiębiorstwa w rękach jednej, maksymalnie kilku rodzin;
 – silne dążenie do ciągłości posiadania firmy w rękach rodziny;
 – silne dążenie do niezależności i suwerenności funkcjonowania na rynku;
 – zatrudnianie w firmie członków rodzin właścicielskich;
 – specyficzny układ stosunków własnościowych;
 – realizowanie strategii związanych z sukcesją rodzinną;
 – integrację kultury organizacyjnej firmy z  kulturą rodzinną (wartości preferowane 

w rodzinie kształtują wizerunek firmy);
 – brak rozgraniczenia pomiędzy sferą firmową a rodzinną.
Z kolei według Andrzeja Marjańskiego i Łukasza Sułkowskiego [2009, ss. 156–157] do 

podstawowych cech firmy rodzinnej zalicza się:
 – współzależność pomiędzy firmą a rodziną, co uwidacznia się głównie w ramach inte-

gracji w rękach tej rodziny własności oraz funkcji zarządzania, obejmujących dominu-
jący udział w procesach decyzyjnych;

 – ścisłe powiązanie kierownictwa, w tym również kierownictwa poszczególnych struk-
tur zarządzania, z rodziną właścicieli firmy;

 – familijną strukturę organizacyjną, w której dominujące znaczenie ma pozyskiwanie 
zaufania i lojalności pracowników;

 – integrację sfery przedsiębiorczości ze sferą rodzinną, co wynika z tego, że firma bar-
dzo często staje się centrum życia rodzinnego, umożliwiając rozwój karier oraz zapew-
nienie podstaw materialnych członkom rodziny;

 – szczególną dbałość o wszelkich interesariuszy, którzy są traktowani w firmie rodzin-
nej jako jedno z podstawowych źródeł uzyskiwania przewagi konkurencyjnej;
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 – kształtowanie obrazu wewnętrznego firmy poprzez system wartości dominujący 
w danej rodzinie;

 – finansowanie działalności przedsiębiorstwa głównie z kapitałów własnych rodziny.
Wiele spośród firm rodzinnych jest notowanych na Giełdzie Papierów Wartościo-

wych w Warszawie. Wśród podstawowych kryteriów, które pozwalają na wyodrębnienie 
tych firm od pozostałych spółek notowanych na GPW, znajdują się poniższe:

 – firmy te stanowią własność rodziny bądź rodzin, które mają możliwość aktywnego 
wpływania na decyzje poprzez posiadanie znaczącego udziału akcji;

 – w takich firmach członkowie danej rodziny zasiadają w jej organach nadzorczych;
 – firmy te są własnością rodziny bądź rodzin od co najmniej 10 lat;
 – w  firmach tych zauważalna jest chęć długoterminowego władania i  zarządzania 

przez rodzinę [Niemczyk, Koliński 2011, ss. 313–314].
Należy tutaj dodać, że wprawdzie integracja sfery zarządzania i własności to jedna 

z najważniejszych cech każdej firmy rodzinnej, to jednak faktem jest, że w ramach wie-
lu przedsiębiorstw, z  uwagi na brak odpowiednich umiejętności i  kompetencji wśród 
członków rodziny, kwestie dotyczące zarządzania biznesem są przekazywane osobom 
spoza grona rodzinnego. W wielu przypadkach jest to praktyka potrzebna i niezbędna, 
aby możliwy stał się rozwój firmy i by prawidłowo funkcjonowała ona w wielu aspektach 
(organizacyjnym, kapitałowym itd.) [Sobiecki, Kargul, Kochanowska 2013, s. 15].

Firmy rodzinne mogą być wyodrębniane od pozostałych przedsiębiorstw również 
pod względem celów, które towarzyszą ich funkcjonowaniu. Dążenia te bowiem można 
zebrać w  dwie podstawowe grupy: o  charakterze moralnym i  etycznym (przetrwanie 
firmy, uzyskanie niezależności gospodarczej przez daną rodzinę, zbudowanie pozytyw-
nego wizerunku tej rodziny na rynku) oraz ekonomicznym (wzrost zysków bądź udzia-
łów w rynku). Przy tym charakterystyczne jest to, że w przedsiębiorstwach rodzinnych 
nierzadko znacznie większego znaczenia nabiera realizowanie celów moralnych oraz 
etycznych niż ekonomicznych [Safin 1993, s. 26].

Poza wymienionymi powyżej do podstawowych cech każdej firmy rodzinnej zalicza 
się również to, że może ona funkcjonować wyłącznie w  ramach kilku podstawowych 
modeli zarządzania. Zostało to przedstawione na rysunku 1.
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Rysunek 1. Model sposobów zarządzania firmami rodzinnymi

Źródło: [Gersick i in. 1997, s. 6].

Powyższy model, prezentujący możliwe sposoby zarządzania firmami rodzinnymi, 
został opracowany w latach osiemdziesiątych XX w. przez Renato Tagiuriego oraz Johna 
Davisa. W  jego ramach wyodrębniono trzy podsystemy tych firm: rodzinny, przedsię-
biorstwa (podsystem gospodarczy i zarządzania) oraz własności. By dany podmiot mógł 
być uznany za firmę rodzinną, członkowie jednej rodziny muszą funkcjonować w co naj-
mniej jednym spośród wyodrębnionych na rysunku 1 sektorów. W kontekście rozważań 
podjętych w niniejszej pracy decydujące znaczenie mają sektory:

 – 3 – dotyczący osób odpowiedzialnych za zarządzanie, które nie są ani członkami ro-
dziny będącej właścicielem firmy, ani udziałowcami tej firmy;

 – 5 – obejmujący udziałowców niebędących członkami rodziny, ale realizujących funk-
cje zarządcze;

 – 6 – odnoszący się do członków danej rodziny niebędących udziałowcami, ale odpo-
wiadających za wykonywanie obowiązków z zakresu zarządzania;

 – 7 – obejmujący osoby, które są udziałowcami i jednocześnie członkami rodziny i któ-
re realizują funkcje zarządcze w danej firmie.

Analizując powyżej omówione kwestie, trzeba więc zaznaczyć, że zarządzanie firmą 
rodzinną nie w każdym przypadku oznacza, iż zadania z tym związane są realizowane 
przez członków rodziny, w której posiadaniu znajduje się ta firma. Nierzadko zadania te 
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są bowiem cedowane na inne osoby. Jak słusznie stwierdził Davis, odnosząc się do istoty 
tego, czym jest firma rodzinna: „polityka i kierunek rozwoju [w jej ramach] są przedmio-
tem znacznego wpływu jednej lub kilku rodzin. Ten wpływ odbywa się przez własność 
i  czasami przez uczestnictwo członków rodziny w  zarządzaniu” [1983, ss. 47]. Faktem 
jednak pozostaje, że w każdej firmie rodzina właścicieli posiada pewien wpływ na sfe-
rę zarządczą, który może uwidaczniać się poprzez na przykład zasiadanie jej członków 
w  zarządzie czy radzie nadzorczej i  kontrolowanie zadań wypełnianych przez osoby 
bezpośrednio odpowiedzialne za zarządzanie. Jest to niewątpliwie jeden z elementów 
specyficznych dla przedsiębiorstw rodzinnych.

Zarządzanie firmą rodzinną może odbywać się przy uwzględnieniu szeregu róż-
nych modeli. Co istotne, duża część spośród nich jest charakterystyczna wyłącznie dla 
przedsiębiorstw rodzinnych. Wśród tych modeli można wyróżnić firmy [Jeżak, Popczyk, 
Winnicka-Popczyk 2004, ss. 35–37]:

 – o silnym nadzorze rodzicielskim, w których wprawdzie starsze pokolenie przekaza-
ło podstawowe zadania członkom młodszego pokolenia, ale jednak zachowało ono 
wpływ między innymi na kwestie związane z zarządzaniem firmą;

 – prowadzone przez matkę i  ojca, w  których zarządzanie odbywa się zarówno przy 
udziale ich dzieci, jak i osób spoza rodziny;

 – prowadzone przez rodzeństwo, co odbywa się w następstwie sukcesji przeprowa-
dzonej przez rodziców;

 – o dominujących właścicielach, którzy zajmują się wszelkimi aspektami prowadzonej 
działalności, w tym również zarządzaniem, nie planując jednak sukcesji;

 – duże firmy rodzinne, przeciętnie zarządzane przez około 10 osób pochodzących 
z jednej rodziny;

 – korzystające z pomocy osób spoza rodziny, którym przydzielane są zadania między 
innymi z zakresu zarządzania;

 – patrzące w przyszłość, w których zarządzanie z pokolenia na pokolenie przekazywa-
ne jest członkom danej rodziny i nie dopuszcza się do tej sfery osób spoza tej rodziny.

Jedną ze specyficznych cech firm rodzinnych jest niewątpliwie fakt, że prędzej czy 
później ich właściciele muszą stanąć przed problemem odnoszącym się do sukcesji, 
a więc przekazania władzy nad przedsiębiorstwem młodszym pokoleniom. Jak wynika 
z  badań zrealizowanych przez Instytut Biznesu Rodzinnego [2016, s. 26], w  Polsce tyl-
ko 14% przedsiębiorstw rodzinnych przeszło sukcesję w zakresie zarządzania. Ponadto 
ważne jest, że tylko 43% właścicieli firm rodzinnych rozmawia z potencjalnymi sukceso-
rami o kwestiach związanych z przyszłą sukcesją. Dane te pokazują, że na terenie Polski 
przedsiębiorcy rodzinni na stosunkowo małą skalę rozważają dziedziczenie ich firm przez 
kolejne pokolenia. Sytuacja taka może wynikać z  szeregu różnych czynników. Według 
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Quentina Fleminga [2000, ss. 106–107] wśród nich znajduje się brak wiedzy właścicieli 
firm rodzinnych o sukcesji i sposobach jej przeprowadzenia, brak czasu potrzebnego na 
realizację planów w  tym zakresie, obawy właścicieli przed możliwością utraty kontroli 
nad przedsiębiorstwem oraz przed ewentualnymi zmianami, które mogą wdrożyć człon-
kowie kolejnych pokoleń, jak również obawy przed możliwością wybuchu konfliktów 
rodzinnych. Co istotne, skuteczna realizacja sukcesji może wydatnie przyczynić się do 
wzrostu efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Kolejne pokolenia mogą bowiem 
wnosić własne wartości oraz doświadczenie. Z kolei w sytuacji, gdy do sukcesji nie doj-
dzie bądź gdy wywoła ona zbyt duże tarcia w kręgu firmy rodzinnej, może to implikować 
pojawianie się kolejnych problemów i przeszkód w ramach zarządzania nią.

Omawiając specyficzne cechy firm rodzinnych, trzeba jeszcze zauważyć, że bardzo 
często przedsiębiorstwa te charakteryzują się wieloletnią tradycją i  są budowane na 
konkretnych systemach norm oraz wartości, wywodzących się najczęściej ze środowi-
ska rodzinnego właścicieli. Jak słusznie zauważyła Ewa Stawicka, „relacje rodzinne są 
źródłem etycznego postępowania, wyrazem wrażliwości, szczególnie na potrzeby dru-
giego człowieka, umiejętności pracy zespołowej, poczucia wspólnoty i lojalności” [2010, 
ss. 110–111]. Wartości, na których budowane są firmy rodzinne, nie tylko kształtują ich 
kulturę organizacyjną, wpływając wydatnie na specyfikę systemu zarządzania (warto-
ści te decydują na przykład o prawidłowym, opartym na szacunku podejściu do klienta 
i wszelkich innych interesariuszy czy o zarządzaniu zasobami ludzkimi przy uwzględnie-
niu takich wartości, jak otwartość oraz zrozumienie), ale stanowią również silne motywa-
tory dla pracowników. Należy dodać, że według badania zrealizowanego przez Instytut 
Biznesu Rodzinnego [2016, s. 31] wśród najważniejszych wartości wpływających na spo-
sób zarządzania firmami rodzinnymi znajduje się jakość (28% wskazań), uczciwość (23%), 
rzetelność (17%) oraz profesjonalizm (11%).

Należy też zwrócić uwagę, że w  firmach rodzinnych mogą występować charakte-
rystyczne problemy i  zagrożenia. Wśród nich znajdują się konflikty rodzinne oraz po-
koleniowe. Mogą one uwidaczniać się we wszelkich aspektach funkcjonowania przed-
siębiorstwa i polegać na przykład na braku współdziałania ze strony członków rodziny, 
wzajemnym podważaniu kompetencji czy potęgowaniu sporów w odniesieniu do kie-
runków bądź charakteru zarządzania firmą rodzinną.

Nierzadko ogromny problem stanowią konflikty międzypokoleniowe, które wyni-
kają na przykład z odmiennej wizji zarządzania prezentowanej przez różne pokolenia 
członków rodziny, podczas gdy niezwykle istotne jest, by kolejne pokolenia rozwijały 
wizję celu, do którego zmierzali pierwotni właściciele przedsiębiorstwa rodzinnego. Tyl-
ko dzięki temu możliwe staje się osiąganie sukcesów w ramach zarządzania tym przed-
siębiorstwem i efektywne jego funkcjonowanie na rynku. Ważne w tym względzie jest 
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świadome budowanie kompetencji zarządczych przez właścicieli firmy rodzinnej wśród 
kolejnych pokoleń, tak by możliwe było skuteczne ich wprowadzanie do struktur zarzą-
dzania i by efektywnie zastępowali oni dotychczasowych pracowników. Z kolei jeśli cho-
dzi o problemy i zagrożenia dotyczące sukcesji, to mogą one uwidaczniać się na przykład 
poprzez to, że dotychczasowi właściciele firmy rodzinnej scedują określone obowiązki 
na konkretne osoby, co nie zawsze tym ostatnim może się spodobać i wywoływać na 
przykład opór podczas realizacji działań zarządczych. Należy tutaj wspomnieć również 
o możliwości przyjęcia krótko- zamiast długoterminowej perspektywy w ramach zarzą-
dzania firmą rodzinną, co może wynikać z konfliktów międzypokoleniowych i prowadzić 
na przykład do niemożności osiągnięcia przez nią celów strategicznych [Kałuża 2009, 
ss. 57–59].

W  kwestii zagrożeń typowych dla firm rodzinnych warto zwrócić uwagę, że spe-
cyficzne jest dla nich ryzyko odnoszące się do sfery związanej z sukcesją (niemożność 
przekazania firmy następnym pokoleniom, co może wywołać problemy w zarządzaniu 
tą firmą) oraz z nepotyzmem (obsadzanie ważnych stanowisk zarządczych osobami z ro-
dziny, które nierzadko nie posiadają odpowiednich kompetencji) i obcym zarządzaniem 
[Andrzejewski 2011, ss. 27–31].

Wnioski

W podsumowaniu pracy należy podkreślić, że firmy rodzinne są specyficznymi podmio-
tami gospodarczymi, o czym decyduje szereg różnorodnych czynników. Wśród nich na 
pierwszy plan wysuwa się ten, który odnosi się do faktu, że przedsiębiorstwa te są zwykle 
własnością jednej rodziny. Decyduje to o tym, że w ich ramach można dostrzec specy-
ficzny układ na linii właściciele – pracownicy, oparty bardzo często na bliskich więziach 
uczuciowych, a także integrację życia rodzinnego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 
oraz realizowanie strategii wydatnie kładących nacisk na sukcesję rodzinną i na zapew-
nianie podstaw materialnych danej rodzinie.

Specyfika funkcjonowania firm rodzinnych w  dużym stopniu uwidacznia się w  ra-
mach zarządzania nimi. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że zarządzanie to 
bardzo często leży w gestii członków jednej rodziny, choć spotykane są modele zarzą-
dzania przedsiębiorstwami rodzinnymi, w których kwestie dotyczące tego zarządzania 
powierzane są osobom spoza rodziny. W  ten sposób można wyodrębnić różnorodne 
modele zarządzania specyficzne wyłącznie dla firm rodzinnych. Wśród nich warto wspo-
mnieć o modelu związanym z silnym nadzorem rodzicielskim, modelu o dominujących 
właścicielach czy modelu, w ramach którego w sferze zarządzania właściciele firmy ro-
dzinnej korzystają z pomocy osób wywodzących się spoza ich rodziny.
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Jednym z  niewątpliwie najbardziej charakterystycznych aspektów zarządzania fir-
mami rodzinnymi jest ten związany z sukcesją. Przy czym należy zauważyć, że na terenie 
Polski sukcesja w sferze zarządzania została zrealizowana przez niezwykle niski odsetek 
przedsiębiorstw rodzinnych. Wiąże się to niewątpliwie z wieloma trudnościami i obawa-
mi formułowanymi przez właścicieli firm rodzinnych, które odnoszą się na przykład do 
możliwości wybuchu konfliktów rodzinnych w obliczu sukcesji czy utraty kontroli nad 
tworzonymi przez siebie przedsiębiorstwami. Warte podkreślenia jest też to, że firmy ro-
dzinne są zwykle zarządzane z wykorzystaniem konkretnego systemu norm i wartości, 
którego źródło znajduje się przeważnie w systemie rodzinnym. Wśród takich wartości 
dominujące znaczenie ma jakość zarządzania, jak również nacisk kładziony na uczci-
wość, rzetelność oraz pełen profesjonalizm. Trzeba jeszcze dodać, że do specyficznych 
cech firm rodzinnych zaliczyć należy również określone problemy w ramach ich funk-
cjonowania. Chodzi tutaj głównie o  konflikty rodzinne i  pokoleniowe, a  także ryzyko 
dotyczące sukcesji i nepotyzmu.

Zauważyć zatem można, że wszystkie przedsiębiorstwa rodzinne są pod pewnymi 
względami podobne (własność, zarządzanie, sukcesja, wartości, ryzyko). Pomimo tego 
warto jednak podkreślić, że każde spośród nich może wykazywać się silnym zindywiduali-
zowaniem, na co wpływ może mieć na przykład rozmiar rodziny właścicieli oraz charakter 
stosunków, jakie panują między nimi, a także branża, w jakiej funkcjonuje dana firma. Opi-
sane powyżej cechy przedsiębiorstw rodzinnych są jednak dla nich typowe, gdyż pozwa-
lają je odróżnić od pozostałych rodzajów działalności gospodarczej na rynku.
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Status prawny rodzinnych gospodarstw rolnych  
oraz ich znaczenie w rozwoju rolnictwa

Legal Status of Family Farms and Their Importance for 
Agricultural Development

Abstract: In Polish legislation, the concept of a family farm operates on the basis of con-

stitutional regulations, however, this provision does not define nor, however, indicate any 

criteria allowing to distinguish family farms from all agricultural holdings. Doubts that arise 

in this context have often been the subject of decisions made by the Constitutional Tribunal 

or the Supreme Court. The recognition of family farms as a constitutional basis for the fun-

ctioning of the agricultural system in Poland is connected with the historical development 

of agriculture. The social aspect of the solution adopted also plays an important role. Undo-

ubtedly, the legal standard set by the legislator determined the directions of development 

and influenced the specificity of agricultural holdings in Poland.

Key words: holding, family farm, farmer, agricultural system

Wprowadzenie

W  myśl postanowień wyrażonych w  art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z 2 kwietnia 1997 r. (dalej Konstytucja RP) [Dz.U. Nr 78 poz. 482] podstawą ustroju rolne-
go państwa polskiego jest gospodarstwo rodzinne. Regulacja ta odgrywa kluczową rolę 
w dyskusjach na temat statusu prawnego gospodarstw rolnych.

Definicję legalną pojęcia „gospodarstwo rodzinne” wprowadziła ustawa z 11 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego [tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.]. W myśl 
postanowień art. 5 ust. 1 ww. ustawy za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodar-
stwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzch-
nia użytków rolnych nie jest większa niż 300 ha. Za rolnika indywidualnego uważa się 
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natomiast osobę fizyczną, będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoist-
nym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzch-
nia użytków rolnych nie przekracza wskazanych 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolni-
cze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona 
jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i prowa-
dzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

Mając na uwadze wskazaną regulację, odnieść można wrażenie, że ustawodawca, 
używając określenia „gospodarstwo rodzinne”, miał w istocie na myśli gospodarstwo in-
dywidualne. Należy jednak rozważyć, czy założenie takie nie stanowi istotnego błędu. 
Podkreślenia wymaga fakt, że definicja, funkcjonująca na gruncie ustawy o kształtowa-
niu ustroju rolnego, nie zawiera żadnych odniesień do rodzinnego charakteru gospo-
darstw rolnych. Przesłanki, jakie formułuje ustawodawca, nie odnoszą się do tej cechy, 
choćby w minimalnym zakresie. Definicja ta oparta jest na pojęciu „rolnik indywidualny”, 
który nie został w żaden sposób powiązany z rodziną.

Aleksander Lichorowicz [2001, s. 28 i 29] krytycznie odniósł się do definicji gospodar-
stwa rodzinnego, podkreślając, że także z punktu widzenia techniki legislacyjnej jest to 
mało udany zabieg. W ocenie autora zastrzeżenia budzą kryteria ustalania rodzinnego 
charakteru gospodarstw rolnych, które zawarte zostały w definicji, ponieważ kryteria te 
są odmienne od stosowanych w ustawodawstwach państw Europy Zachodniej. Można 
zatem, po szczegółowej analiza cytowanej wyżej regulacji, wnioskować, że status praw-
ny gospodarstw rodzinnych nie został uregulowany.

Gospodarstwa rodzinne stanowią obecnie rozwijający się trend w rolnictwie. Szcze-
gólnie w obszarze rolnictwa ekologicznego, które wydaje się przechodzić renesans. Taki 
kierunek rozwoju widoczny jest nie tylko w  Polsce czy w  Europie, ale także na całym 
świecie. Rodzinne gospodarstwa rolne przeważają w krajobrazie rolniczym i zapewniają 
ponad 70% światowej produkcji żywności [Maass Wolfenson 2013].

Specyfika zarządzania gospodarstwem rodzinnym wynika z charakteru produkcji 
rolnej, w której istnieje pewien porządek prac, wyznaczony czynnikami przyrodniczy-
mi. Z  tego względu gospodarstwo rodzinne jest miejscem stałej gotowości rodziny 
rolnika do pracy. Należy zatem podkreślić, że celem gospodarstwa rodzinnego jest 
trwanie i rozwój [Kapusta 2013, s. 152]. 

Niniejsze opracowanie przedstawi wybrane aspekty odnoszące się do rozwoju ro-
dzinnych gospodarstw rolnych oraz określi ich charakter, głównie na podstawie analizy 
art. 23 Konstytucji RP. Rozważania o statusie prawnym rodzinnych gospodarstw rolnych 
uzupełniono o wybrane orzecznictwo, zwracając uwagę na rozstrzygnięcia Sądu Naj-
wyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Jako podstawową metodę badawczą zastoso-
wano metodę analityczną. Zakres niniejszych badań obejmuje problematykę statusu 
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prawnego gospodarstw rodzinnych oraz ich znaczenie w rozwoju rolnictwa. W tym celu 
analizie poddano akty prawne, dorobek literatury oraz orzecznictwo.

Różnorodność definicji gospodarstwa rolnego

Zaznaczyć należy, że w  obowiązującym ustawodawstwie występuje różnorodność 
definicji pojęcia „gospodarstwo rolne”. W  myśl postanowień następujących aktów 
prawnych: ustawy z  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz.U. z  2017 r. poz. 459 
ze zm.], ustawy z  20  grudnia 1990 r. o  ubezpieczeniu społecznym rolników [Dz.  U. 
z  2017  r. poz.  2336] oraz ustawy z  15 listopada 1984 r. o  podatku rolnym [Dz.U. 
z 2017 r. poz.1892] – gospodarstwo rolne to:

a) grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami 
i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, 
oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
b) każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej (działalności w za-
kresie produkcji roślinnej i zwierzęcej);
c) obszar gruntów (sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rol-
ne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 
działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 
stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby praw-
nej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przytoczone powyżej definicje nie są tożsame. Należy przede wszystkim podkreślić 
ich różnorodność, która każdorazowo stanowi duże utrudnienie w interpretacji przepi-
sów, na co wskazuje analiza orzecznictwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie 
w wyroku z 5 marca 2009 r. [I SA/OI 481/08, LEX nr 509010] uznał, że pojęcie gospodar-
stwa rolnego na gruncie ustawy o podatku rolnym różni się zasadniczo od definicji go-
spodarstwa rolnego zawartej w Kodeksie cywilnym. Jedynym elementem decydującym 
o  istnieniu gospodarstwa rolnego w  rozumieniu ustawy o  podatku rolnym są grunty 
o określonej powierzchni. Grunty te w przeciwieństwie do definicji z Kodeksu cywilne-
go nie muszą stanowić zorganizowanej całości. Oznacza to, że za gospodarstwo nale-
ży uznać grunty o  powierzchni przekraczającej 1 ha nawet wówczas, gdy nie istnieje 
między nimi żadna więź ekonomiczna (funkcjonalna). Sąd ten uznał także, że rozstrzy-
gając spór w zakresie odnoszącym się do regulacji, jaka obowiązuje na gruncie ustawy 
o podatku rolnym, należy mieć na uwadze definicję gospodarstwa rolnego stworzoną 
na potrzeby tej właśnie ustawy. Całkowicie nieuprawnione, a  wręcz niedopuszczalne 
byłoby posiłkowanie się definicją tego pojęcia z innej ustawy. Sąd Najwyższy w wyroku 
z 28 listopada 2001 r. [IV CKN 500/00, LEX nr 750011] podkreślił, że normatywne definicje 
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gospodarstwa rolnego mają charakter instrumentalny i służą do realizacji określonych 
celów społeczno-gospodarczych. Ponadto Sąd Najwyższy w postanowieniu z 9 grudnia 
2010 r. [IC CSK 210/10, niepubl.] zauważył, że ustawodawca nie rozstrzygnął wprost istoty 
gospodarstwa rolnego i nie przesądził o reżimie, według którego powinien odbywać się 
obrót gospodarstwem rolnym.

W literaturze przedmiotu pod pojęciem gospodarstwa rolnego rozumie się celowo 
zorganizowany zespół ludzi, ziemi i  innych środków produkcji, którego zadaniem jest 
wytwarzanie produktów rolnych przez uprawę roślin i  chów zwierząt [Kowalski 1996, 
s. 56 i nast.]. Stanisław Rakowski określił gospodarstwo rolne jako zbiór rzeczy i praw [Ra-
kowski 1971, s. 79], co znalazło potwierdzenie m.in. w postanowieniu Sądu Najwyższego 
z 6 lutego 2008 r. [II CSK 467/07, LEX nr 523605].

Odnosząc się do definicji rodzinnego gospodarstwa rolnego, należy podkreślić, że usta-
wa o kształtowaniu ustroju rolnego postawiła znak równości pomiędzy gospodarstwem 
rodzinnym a gospodarstwem indywidualnym, co przyczyniło się do tworzenia fikcyjnego 
obrazu w strukturze gospodarstw rolnych. Można także uznać, że definicja gospodarstwa 
indywidualnego wpływa na pojmowanie pojęcia „gospodarstwo rodzinne” i odwrotnie. 
Nie ma możliwości zinterpretowania każdego z tych pojęć samodzielnie, w oderwaniu od 
drugiego [Kurowska 2010, ss. 45–59]. Takie powiązanie prowadzi do wniosku, że zarówno 
pojęcie gospodarstwa indywidualnego, jaki i gospodarstwa rodzinnego, samodzielnie nie 
ma znaczenia i nie istnieje możliwość skonstruowania względem nich odrębnych przesła-
nek podmiotowych oraz przedmiotowych [Jeżyńska 2014, s. 4].

Istotną cechą gospodarstwa rodzinnego jest bez wątpienia udział pracy własnej oraz 
szczególny związek pracy wykonywanej z pracą kierowniczą, czyli zarządzaniem gospo-
darstwem. To oznacza, że rola czynnika ludzkiego w gospodarstwie rodzinnym jest bar-
dzo wysoka, a zarazem szczególna i specyficzna.

Specyfikę firm rodzinnych próbowano ująć w ramy teoretyczne już w latach 60. XX 
w., wyliczając typowe problemy, które, jak się wydawało, utrudniały funkcjonowanie ta-
kich firm: nepotyzm, sukcesję, rywalizację pomiędzy rodzeństwem i brak profesjonalne-
go kierownictwa [Sułkowski, Marjański 2009, s. 16].

W  opracowaniach informacyjno-statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego 
Charakterystyka gospodarstw rolnych w  2016 r. oraz Użytkowanie gruntów i  powierzchni 
zasiewów w 2016 r. przyjęte zostały następujące definicje:

a) gospodarstwo rolne – to jednostka wyodrębniona pod względem technicznym 
i  ekonomicznym, posiadająca odrębne kierownictwo (użytkownik lub zarządzający) 
i prowadząca działalność rolniczą;
b) gospodarstwo indywidualne – to gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę 
fizyczną, obejmujące: gospodarstwa o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych, go-
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spodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użyt-
ków rolnych) prowadzące produkcję rolną (roślinną i zwierzęcą) o znaczącej (określo-
nej odpowiednimi progami) skali, w tym działy specjalne produkcji rolnej.

Z powyższych opracowań wynika, że przedmiotem danych statystycznych nie są – 
jako odrębna kategoria – rodzinne gospodarstwa rolne. Informacji o  nich należy szu-
kać pod hasłem „gospodarstwo indywidualne”. Oznacza to, że w  praktyce Głównego 
Urzędu Statystycznego zastosowanie znajduje definicyjne przyrównanie rodzinnego 
gospodarstwa z gospodarstwem indywidualnym (jak to ma miejsce na gruncie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego).

Znaczenie regulacji konstytucyjnej

Mając na uwadze normę prawną wyrażoną w Konstytucji RP, a przede wszystkim jej cha-
rakter, należy zastanowić się także nad funkcją, jaką ona spełnia. W myśl Konstytucji RP 
podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne, co oznacza, że jest ono zasadni-
czym, choć nie jedynym jego elementem. 

Należy także zauważyć, że art. 23 Konstytucji RP nie stanowi szczególnej formy 
ochrony gospodarstw rolnych. Zgodnie bowiem z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP własność, 
inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają takiej samej ochronie. 

Konsekwencją normy wyrażonej w art. 23 Konstytucji RP jest przede wszystkim ukie-
runkowanie ustawodawcy, który tworząc rozwiązania prawno-rolne, powinien mieć 
na uwadze gospodarstwa rodzinne, a  wprowadzane regulacje mają zapewniać takim 
gospodarstwom warunki do rozwoju. W  literaturze przedmiotu wyrażono pogląd, że 
wszystkie działania ustawodawcze wspierające gospodarstwa rodzinne nie mogą naru-
szać prawa własności i prawa dziedziczenia oraz zasady wolności gospodarczej. W dok-
trynie podkreśla się, że zasady wyrażone w  Konstytucji RP powinny być uszanowane 
przy wprowadzaniu przepisów regulujących status prawny gospodarstw rodzinnych 
w innych aktach prawnych [Zdziennicki 2017, s. 62].

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 31 stycznia 2001 r. [P 4/99, OTK 2001, Nr 1, poz. 5] 
uznał, że treść art. 23 Konstytucji RP stanowi wytyczną dla organów władzy państwowej. 
Oznacza to także nienaruszalność postanowień art. 21 Konstytucji RP, tj. praw dziedzi-
czenia. Rodzinny charakter gospodarstwa rolnego nie uzasadnia wprowadzenia innego 
mechanizmu przejścia własności, w  przypadku śmierci właściciela, niż dziedziczenie. 
Trybunał Konstytucyjny podkreślił także, że gospodarstwo rodzinne powinno stanowić 
efektywną formę gospodarowania, pozwalającą prowadzić produkcję rolną w celu nie 
tylko zapewnienia „godziwego” utrzymania rodziny rolnika, ale także najpełniejszego 
zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.
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Mając powyższe na uwadze, przyjmuje się pogląd, że art. 23 Konstytucji RP to norma, 
która ma charakter „normy programowej”, określającej nie regułę postępowania, ale op-
tymalizacyjną [Banaszak 2012, s. 50 i nast.]. Ponadto art. 23 zd. 2 Konstytucji RP podkreśla 
nienaruszalność zasad określonych w art. 21 i 22 Konstytucji RP, co oznacza, że w ustroju 
rolnym w Polsce jest miejsce dla gospodarstw o charakterze rodzinnym, ale także dla go-
spodarstw większych, nastawionych na metody przemysłowe [Lichorowicz 2001, s. 124].

Art. 23 Konstytucji RP ma charakter gwarancyjny. Nakazuje utrzymanie w polskim rol-
nictwie takiej struktury, która zapewnia gospodarstwom rodzinnym charakter „podstawy 
ustroju rolnego”. Podkreślił to Trybunał Konstytucyjny w swoim uzasadnieniu do wyroku z 7 
maja 2014 r. [K 43/12, OTK-A 2014, Nr 5, poz. 50, pkt 4.2.4]. Ponadto wskazał on, że gospodar-
stwem rodzinnym jest gospodarstwo, którego własność pozostaje w rękach jednej rodziny. 
Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 31 stycznia 2001 r. zauważył, że istnienie 
gospodarstw rodzinnych w systemie gospodarczym państwa nie jest celem samym w so-
bie [por. także: Kurowska 2010, s. 55]. Gospodarstwo rodzinne pełni także funkcję socjalną. 
Jest powiązane z systemem ulg i preferencji o charakterze gospodarczym [Jeżyńska 2014, ss. 
16–17]. Duży wpływ na kształt rolnictwa w obowiązującym ustawodawstwie ma szczególna 
regulacja podatkowa, tj. ustawa o podatku rolnym, w której określone zostały ulgi i zwolnie-
nia podatkowe, stanowiące kluczowy element opodatkowania gospodarstw rolnych.

W  teorii silnie akcentuje się, że rodzinne gospodarstwo rolne, to takie, które jest 
własnością lub współwłasnością jednej rodziny, niezależnie od tego, czy jest to rodzina 
jedno-, czy wielopokoleniowa [Garlicki 2005, s. 30 i nast.]. Na tym tle wyłaniają się ce-
chy rodzinnego gospodarstwa rolnego. Podstawową jego właściwością jest udział pracy 
własnej właściciela i  członków jego rodziny. Kolejną, równie istotną cechą, jest wyko-
rzystanie dochodów zarówno na cele produkcyjno-gospodarcze, jak i potrzeby ekono-
miczne rodziny [Górecki 2011, s. 17]. Należy zatem podkreślić, że rodzinne gospodarstwo 
rolne ma charakter gospodarstwa domowego. W  takich gospodarstwach istnieje po-
wiązanie pomiędzy rozwojem rodziny a rozwojem gospodarstwa [Kurowska 2010, s. 17]. 
Zapewnia ono utrzymanie rodzinie rolnika [Winczorek 2008, s. 63].

Powyższe rozważania pozwalają wnioskować, że rola rodzinnych gospodarstw rol-
nych zawsze była znacząca i nadal taka pozostaje. Tego typu gospodarstwa spełniają 
też ważne funkcje społeczne. Na tym tle właśnie kształtuje się szczególny status rolnika 
w polskim ustawodawstwie.

Stan obecny i przyszłość gospodarstw rodzinnych

Obecnie mówi się o wielofunkcyjności gospodarstw rolnych. Podkreśla się także znacze-
nie własności dla rozwoju firm rodzinnych [Wach 2017, ss. 206–208]. Należy wyróżnić tę 
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ważną społeczno-ekonomiczną rolę [Winnicka-Popczyk 2014, s. 209], która bez wątpie-
nia odnosi się także do gospodarstw rolnych. 

Wśród funkcji, jakie pełni gospodarstwo rolne, na pierwszym miejscu wymienić na-
leży funkcję produkcyjną. Może ona polegać na wytwarzaniu żywności i produktów nie-
żywnościowych. Właściwy przykład niosą rodzinne gospodarstwa ekologiczne, które 
spełniając oczekiwania konsumentów, podążają za zmianami w tzw. agrobiznesie oraz 
systemie dystrybucji towarów [Kowalewska 2017, ss. 385–386]. Funkcja ta należy do naj-
starszych i, odnosząc się historycznie, do najczęściej realizowanych właśnie w gospo-
darstwach rodzinnych. Z reguły wiąże się ona z wykorzystaniem naturalnych zasobów.

Kolejna ważna funkcja, którą spełniają rodzinne gospodarstwa rolne, określana jest 
mianem agroprzedsiębiorczości (funkcja gospodarcza). W  swoim założeniu funkcja ta 
wiąże się z uznaniem, że działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą. Na grun-
cie obowiązującego w Polsce ustawodawstwa takiej tezy postawić nie można. Do rol-
nika nie stosuje się przepisów podatkowych, które odnoszą się do przedsiębiorcy. Na 
gruncie ustaw szczególnych pojawiają się różne określenia czynności gospodarczych 
podejmowanych przez gospodarstwa, np.: produkcja rolna, produkcja rolnicza, rolnicza 
działalność wytwórcza, prowadzenie gospodarstwa rolnego. Brakuje nowoczesnego 
określenia działalności rolniczej uwzględniającej aktywne współistnienie odpowied-
nio zorganizowanej jednostki produkcyjnej, podmiotu prowadzącego działalność przy 
wykorzystaniu składników takiej jednostki oraz efektu końcowego, jakim jest produkt 
rolny przeznaczony do obrotu gospodarczego [Budzinowski 1985, s. 167]. Wprowadze-
nie zmian, które uwzględniłyby ten kierunek, oznaczałoby w polskim ustawodawstwie 
reformę rolnictwa na dużą skalę. Prawdopodobnie musiałoby nastąpić wyodrębnienie 
dużych gospodarstw rolnych i  pozostawienie tych mniejszych jako rodzinnych (indy-
widualnych) oraz rozgraniczenie ich pod kątem opodatkowania. W Europie Polska jest 
potentatem – drugie miejsce po Rumunii – z liczbą blisko 2,4 mln gospodarstw rodzin-
nych. Wśród ogólnej liczny gospodarstw w Unii Europejskiej wynoszącej prawie 13,4 mln 
udział Polski wynosi 18%. 

Omawiając dane statystyczne, należy jeszcze raz podkreślić, że obrazując stan po 
stronie gospodarstw rodzinnych, należy posłużyć się danymi odnoszącymi się do gospo-
darstw indywidualnych. Tak ujmuje je Główny Urząd Statystyczny. Poniższe zestawienie 
(tabela 1) dotyczy ujęcia liczbowego gospodarstw rolnych ogółem i gospodarstw indy-
widualnych w 2013 i w 2016 r. w Polsce.
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Tabela 1. Zestawienie liczby gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2013 i 2016

Rok Liczba gospodarstw rolnych ogółem Liczba gospodarstw indywidualnych

2013 1 429 006 1 425 386

2016 1 410 704 1 406 575

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. Tablice część 1 2017.

Z przedstawionych danych wynika, że liczba gospodarstw rolnych ogółem oraz licz-
ba gospodarstw indywidualnych w 2013 r. i w 2016 r. pozostały na zbliżonym poziomie. 
Odnotowano jedynie niewielki spadek na poziomie: 18 302 w odniesieniu do liczby go-
spodarstw rolnych ogółem i 18 811 w stosunku do liczby gospodarstw indywidualnych. 
Zarówno w 2013 r., jak i w 2016 r. procentowy udział gospodarstw indywidualnych w go-
spodarstwach rolnych ogółem wynosi ponad 99%. 

Liczba gospodarstw rolnych, w  tym indywidualnych, zależy od wielu czynników, 
m.in. ukształtowania terenu, warunków klimatycznych, zaplecza socjalnego czy polityki 
prowadzonej przez samorząd województwa. Poniżej (tabela 2) zaprezentowano dane 
liczbowe dotyczące poszczególnych województw w 2013 r. i 2016 r. z podziałem na licz-
bę gospodarstw rolnych ogółem i liczbę gospodarstw indywidualnych.

Tabela 2. Gospodarstwa rolne w latach 2013 i 2016 w poszczególnych województwach

Województwa

2013 2016

ogółem
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne

ogółem
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne

Polska 1 429 006 1 425 386 1 410 704 1 406 575

dolnośląskie 59 544 59 072 55 993 55 553

kujawsko-pomorskie 65 115 64 828 63 830 63 523
lubelskie 178 135 177 985 179 994 179 801
lubuskie 21 256 21 025 20 236 20 012
łódzkie 128 309 128 185 124 032 123 898
małopolskie 142 874 142 757 139 923 139 765
mazowieckie 212 159 211 896 212 917 212 602
opolskie 26 753 26 531 26 919 26 682
podkarpackie 132 823 132 684 132 851 132 631
podlaskie 79 083 79 010 81 181 81 083
pomorskie 39 956 39 733 39 049 38 777
śląskie 58 981 58 865 54 503 54 361
świętokrzyskie 90 241 90 201 85 308 85 243
warmińsko-mazurskie 41 928 41 697 43 165 42 862
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Województwa

2013 2016

ogółem
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne

ogółem
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne

wielkopolskie 122 788 122 255 121 157 120 584
zachodniopomorskie 29 062 28 663 29 646 29 198

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. Tablice część 1 2017.

Z zaprezentowanych danych przede wszystkim wynika, że w 2016 r. w porównaniu 
z  2013 r. w  większości województw liczba gospodarstw ogółem i  liczba gospodarstw 
indywidualnych spadła, ale w minimalnym zakresie. W pięciu województwach (mazo-
wieckim, opolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim) liczba ta 
natomiast minimalnie wzrosła. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że liczba 
gospodarstw ogółem i liczba gospodarstw indywidualnych w 2016 r. w odniesieniu do 
2013 r. została utrzymana na bardzo zbliżonym poziomie.

Do województw, w których funkcjonuje najwięcej gospodarstw rolnych, w tym in-
dywidualnych, zaliczają się: lubelskie, małopolskie i  mazowieckie. Wśród nich w  2016 
r. najwięcej, bo aż 212 917 gospodarstw rolnych, wśród których 212 602 gospodarstw 
indywidualnych, położonych było w  województwie mazowieckim. Najmniejszą liczbę 
gospodarstw rolnych i tym samym gospodarstw indywidualnych odnotowano w woje-
wództwach: lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim. Tu liczba tych gospodarstw nie 
przekroczyła 30 000.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że polskie rolnictwo opiera 
się obecnie na dwóch grupach gospodarstw: dużych, które w praktyce funkcjonują jak 
przedsiębiorcy, oraz małych o charakterze rodzinnym. Takie ich rozróżnienie jest również 
zasadne z punktu widzenia ogólnych tendencji w rozwoju gospodarczym.

Rodzinne gospodarstwa można uznawać (jak inne firmy rodzinne) za specjalny typ 
przedsiębiorstw o unikalnych zaletach mogących przesądzać o istotnej przewadze kon-
kurencyjnej tych podmiotów. Członkowie rodziny, pracując razem, dbają i troszczą się 
o siebie nawzajem i o pracowników w stopniu o wiele większym, niż ma to miejsce w fir-
mach nierodzinnych [Winnicka-Popczyk 2016, s. 13].

Rodzinne gospodarstwa rolne cechuje elastyczność i  odporność na zmieniające się 
warunki rynkowe. Należy z tych cech uczynić dominującą zaletę. W ostatnich latach wzrósł 
bowiem popyt konsumpcyjny na tradycyjną żywność, naturalne produkty i wyroby spo-
żywcze, przede wszystkim od zaufanych dostawców, co stanowi wyraźny nurt w rozwoju 
rolnictwa rodzinnego, w  tym rolnictwa ekologicznego. Rodzinne gospodarstwa rolne, 
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szczególnie te ekologiczne, wpisują się w zyskujący na znaczeniu nurt dbałości o środo-
wisko naturalne i zrównoważony rozwój. Ekologiczne metody produkcji stosowane przez 
rodzinne gospodarstwa rolne mogą być szczególnie efektywne w przezwyciężaniu wy-
zwań w dziedzinie środowiska, do których zaliczyć należy m.in. zanieczyszczenie i utratę 
różnorodności biologicznej.

Pomimo braku spójności definicyjnej, a także z uwagi na rozproszenie norm praw-
nych odnoszących się do rolnictwa w różnych obszarach regulacyjnych, należy zauwa-
żyć, że nie wpływa to ujemnie na kształt rolnictwa rodzinnego i jego rozwój. Bez wąt-
pienia duże znaczenie miała do tej pory Wspólna Polityka Rolna w sferze państw Unii 
Europejskiej, która zapewniała także zaplecze finansowe dla tych gospodarstw. Ponadto 
Wspólna Polityka Rolna w swoim modelowym ujęciu opierała rozwój rolnictwa na ro-
dzinnym gospodarstwie rolnym. Od czerwca 2013 r. nadano jej nowy kierunek, wpro-
wadzając reformę, która ma pomóc rolnikom zagwarantować długoterminowe dostawy 
wysokiej jakości żywności, uczynić sektor rolnictwa bardziej stabilnym i zachować róż-
norodność europejskich terenów wiejskich, tradycji i praktyk rolniczych.

Do zmian, które mogą zagrażać dominacji modelu rolnictwa rodzinnego w Euro-
pie, zaliczyć można niektóre nowe technologie – takie jak systemy informacji geo-
graficznej na potrzeby prac polowych i hodowli zwierząt gospodarskich. Są one na 
tyle skomplikowane, że duże gospodarstwa korporacyjne mogą okazać się lepiej 
przygotowane do używania ich ze względu na korzystanie z  wyspecjalizowanego 
personelu informatycznego i oprogramowania oraz posiadanie łatwiejszego dostę-
pu do niezbędnego finansowania. Co więcej, jak wynika z  badań Eurostatu, około 
30% wszystkich rolników ma co najmniej 65 lat i prowadzi przeważnie bardzo małe 
gospodarstwa rolne, a wsparcie dla rolnictwa rodzinnego jest skorelowane z żywot-
nością obszarów wiejskich. Przejęcie istniejących już gospodarstw rodzinnych przez 
kolejne pokolenia uwarunkowane jest bez wątpienia walorami socjalnymi i ekono-
micznymi. Obszary wiejskie muszą się stać atrakcyjnymi miejscami nie tylko do pra-
cy, ale także do mieszkania. Obecnie zaledwie 6% rolników stanowią osoby poniżej 
35 roku życia.

Konkludując, należy wyraźnie zasygnalizować, że gospodarstwa rodzinne nie po-
winny stanowić przedmiotu regulacji przypadkowej, „na marginesie” innego aktu nor-
matywnego. Z całym przekonaniem uznać można, że zasługują na odrębną regulację. 
Bez wątpienia uwzględnienia wymaga element „rodzinności” przy konstruowaniu 
norm prawnych odnoszących się do rodzinnych gospodarstw rolnych, podnosząc to 
jako niewątpliwy atut.

Dążenie do ujednolicenia statusu prawnego rodzinnych gospodarstw rolnych 
podyktowane jest także regulacjami, jakie mają miejsce w  innych państwach Unii  
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Europejskiej. Przyczyniłoby się to do wyeliminowania wielu niejasności, na istnienie któ-
rych wskazuje cytowane wyżej orzecznictwo.
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Entrepreneurship and Management Competition as 
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Abstract: The article is a contribution to the discussion on contemporary support for entre-

preneurship in Poland and its development. The discussion, which is being discussed more 

and more, concerns mainly activities addressed to starting-up entrepreneurs and students 

of economic universities. It seems that education in the field of entrepreneurship should be 

undertaken earlier, i.e. already in the upper-secondary schools, because it is when young 

people make the decision to start a business. For this purpose, the author has developed 

the project “Entrepreneurship and Management Competition”, which aims to increase eco-

nomic knowledge among high school students across Poland. In addition to the presen-

tation of the project, the article contains the results of research carried out among project 

participants, in which the didactic values of the project are positively evaluated. 

Key words: entrepreneurship, economic knowledge, competition, entrepreneurial attitude 

and behavior

Wprowadzenie

Działania wspierające przedsiębiorczość są niezwykle ważne dla rozwoju gospodarczego 
kraju, a szczególnie obszarów peryferyjnych, które są pomijane przez dużych inwestorów. 
Dyskusje podejmowane przez praktyków gospodarczych, a także badaczy przedsiębiorczo-
ści stanowią potwierdzenie tego znaczenia. Wraz z  rosnącym zainteresowaniem pojawia 
się jednak pytanie o to, jak ma wyglądać owo wsparcie przedsiębiorczości, aby służyło jej 
rozwojowi. Już na wstępie pojawia się problem pojmowania przedsiębiorczości. W wąskim 
znaczeniu przedsiębiorczość jest przecież utożsamiana z procesem zakładania i rozwijania 
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nowego przedsięwzięcia gospodarczego [Santarelli, Vivarelli 2007, ss. 455–488]. Przy takim 
podejściu badacze skupiają się więc na procesie przedsiębiorczym, w którym zidentyfikowa-
ne możliwości biznesowe są wykorzystywane przez funkcjonujące przedsiębiorstwo. Szerzej 
postrzegana przedsiębiorczość wiąże się z określonymi postawami oraz organizacją zasobów 
[Bridge, O’Neil, Martin 2009, ss. 39–44], albo też postrzegana jest w trzech kategoriach jako 
[Piecuch 2010, s. 37]: proces, postawa i zachowanie. 

Przedsiębiorczość jako proces polega na przekształceniu pomysłu w działającą firmę 
w sposób proaktywny i pokonujący ryzyko [Bratnicki 2008, ss. 17–22]. Jest to szczególny 
sposób myślenia i  działania uczestników organizacji gospodarczej, którzy kreują i  wy-
korzystują szanse rynkowe dla zapewnienia trwałości (długowieczności) organizacji i  jej 
rozwoju [Bratnicki 2002, ss. 26–27]. Według Howarda Stevensona i Carlosa Jarillo przedsię-
biorczość to proces, w którym jednostki poszukują okazji biznesowych, w celu ich wyko-
rzystania niezależnie od zasobów, jakimi w danym momencie dysponują [1990, ss. 17–27]. 

Przedsiębiorczość jako postawa w odniesieniu do konkretnej osoby oznacza wystę-
powanie takich cech, jak: optymizm, aktywność, umiejętność podejmowania decyzji 
i działania w trudnych warunkach, konsekwencja i odporność psychiczna [Wilkin 2008, 
ss. 57–66]. Jest więc związana z aktywnością i innowacyjnością oraz skłonnością do po-
dejmowania ryzyka. 

Zachowanie to z kolei sposób postępowania w jakiejś sytuacji, który można sprowadzić 
do sposobu bycia, działania czy reakcji na bodźce [Wielki słownik języka polskiego 2007]. 

Zgodnie z  propozycją Uda Brixiego, Rolfa Sternberga i  Heiko Stubera [2012, 
ss. 105–131] przedsiębiorczości można przypisać dwa znaczenia:

1. posiadanie i  zarządzanie przedsiębiorstwem na własny rachunek i  związane 
z tym ryzyko;
2. zachowania przedsiębiorcze charakteryzujące się dostrzeganiem i  wykorzysty-
waniem szans biznesowych w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami.
Przy takim podejściu działania wspierające przedsiębiorczość powinny być kierowane 

na te dwa obszary, czyli szeroko rozumianą pomoc na starcie i późniejszym funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa oraz rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych. Pierwszy obszar 
dość szeroko opisywany jest w  literaturze [zob. Godlewska-Majkowska 2009, ss. 89–289] 
i pojawia się w praktycznych działaniach, prowadzonych przez różnego rodzaju instytucje: 
uczelnie, firmy doradcze, agendy państwowe. Analizowana jest rola i miejsce doradcy [zob. 
Antoszkiewicz 2014, ss. 139–152] oraz w różnoraki sposób pomysły biznesowe startujących 
przedsiębiorców [zob. Laszuk 2015, ss. 77–89]. W nieco mniejszym zakresie, jak się wydaje, 
występuje wsparcie dotyczące drugiego obszaru, czyli kreowania postaw i zachowań przed-
siębiorczych [zob. Kurczewska 2013, ss. 65–75; Lemańska-Majdzik 2008, ss. 136–146]. Należy 
zauważyć, że suma wszelkich działań kierowanych na przedsiębiorczość jest znacząca pod 
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względem ponoszonych nakładów, dlatego dla jej skuteczności wydaje się istotne szuka-
nie rozwiązań i form doradztwa. Interesująca wydaje się być inicjatywa uczelni ekonomicz-
nych (konsorcjum uczelni) proponujących rozwiązania w tym obszarze i wykorzystujących 
doświadczenia innych krajów [Klimek i in. 2017, ss. 332–340]. Propozycja kierowana jest jed-
nak do wąskiej grupy adresatów, której towarzyszyć powinna szeroka edukacja. Edukację 
w zakresie przedsiębiorczości w różnym zakresie podejmuje się na uczelniach, w szerokim 
zakresie na kierunkach ekonomicznych [zob. Kokocińska, Nowak 2014, ss. 66–67], a poprze-
dza się ją nauczaniem od 2002 r. w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu „Podstawy 
przedsiębiorczości” [Andrzejczak 2008, s. 5]. Dylematy związane z tym kształceniem stają 
się przedmiotem rozważań nie tylko w środowisku akademickim, ale także instytucji, któ-
rych zadaniem jest stymulowanie rozwoju gospodarczego kraju. Tu również należy bazować 
na osiągnięciach innych krajów europejskich, wykorzystując współpracę polskich i  zagra-
nicznych uczelni. Problematyka podejmowana jest już przez kilka ośrodków akademickim 
i między innymi przez badaczy przedsiębiorczości z Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu [Kokocińska, Nowak 2014, s. 10]. Efekty ich pracy, wykorzystujące doświadczenia in-
nych krajów europejskich, szczególnie Hiszpanii, stanowią ciekawą propozycję programów 
edukacyjnych służących kształtowaniu kreatywności oraz mogą być pomocne w praktyce 
biznesowej startujących przedsiębiorców (gry i symulacje biznesowe) [zob. Kokocińska, No-
wak 2014, ss. 79–169]. Propozycje te mają służyć głównie edukacji studentów, ale też pogłę-
biać wiedzę programu „Podstaw przedsiębiorczości” [zob. Musiałkiewicz 2015; Niesłuchow-
ski 2012] adresowanego do uczniów szkół średnich. Już wtedy niektórzy podejmują decyzje 
o uruchamianiu działalności gospodarczej i to zaraz po skończeniu szkoły. 

Celem artykułu jest ocena wkładu projektu Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia w edukację dla przedsiębiorczości (EDP). Do oceny tej wykorzystano badania ankie-
towe przeprowadzone przez autora wśród uczestników Olimpiady podczas Zawodów 
I Stopnia, które odbyły się w szkołach 12 grudnia 2017 r.

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania – 
prezentacja projektu z obszaru edukacji nieformalnej dla 
przedsiębiorczości

Edukacja w  zakresie przedsiębiorczości zdaniem Krzysztofa Wacha [2013, s. 248], jest 
niezwykle istotna w budowaniu przedsiębiorczego społeczeństwa i przedsiębiorczej go-
spodarki. Rosnąca rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów 
oznacza ciągłe wyzwania edukacyjne w tym obszarze [Kuratko 2005, s. 575]. 

Edukację dla przedsiębiorczości można podzielić na edukację formalną i nieformal-
ną, w tym kształcenie ustawiczne przez całe życie, zgodnie z koncepcją lifelong learning 
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[Najda-Janoszka, Wach 2008, ss. 45–58]. Edukacja formalna realizowana jest na trzech 
szczeblach edukacji: elementarnej (do 14 roku życia), średniej i akademickiej. Edukacja 
nieformalna to wszelkiego typu kursy i szkolenia dla przedsiębiorców, ale także szeroko 
pojęte samodoskonalenie. Zarówno w zakresie formalnej, jak i nieformalnej edukacji wy-
różnić można co najmniej trzy komponenty, które są realizowane w ramach poszczegól-
nych przedmiotów szkolnych (akademickich) oraz kursów i szkoleń [Wach 2014, ss. 25–26]:

a) przedsiębiorczość indywidualna – edukacja w zakresie przedsiębiorczego dynamizmu;
b) przedsiębiorczość biznesowa – edukacja biznesowa;
c) otoczenie przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna i edukacja finansowa.

Edukacja w  zakresie przedsiębiorczego dynamizmu promuje przedsiębiorcze po-
stawy, takie jak innowacyjność, kreatywność, komunikatywność i  intraprzedsiębior-
czość, opierając się na naukach behawioralnych (psychologia, socjologia, pedagogika, 
antropologia, kultoroznawstwo) i  wiążąc się z  inicjatywami przedsiębiorczymi [Kurek, 
Rachwał, Szubert 2012, s. 61–88]. Jej celem jest wyposażenie ucznia (studenta czy ab-
solwenta) w umiejętność generowania pomysłów i zdolność ich realizacji [zob. Moreno, 
Wach 2014, ss. 11–32].

Edukacja biznesowa dostarcza wiedzy przede wszystkim na temat uruchamiania 
przedsięwzięć gospodarczych, a  jej zadaniem jest przygotowanie adresatów do po-
dejmowania własnej działalności skutkującej wzrostem gospodarczym [Kurek, Rachwał 
2010, s. 127–142; Rachwał 2010, ss. 139–156; Daszkiewicz 2014, ss. 165–178]. Edukacja bi-
znesowa nazywana również bywa edukacją menedżerską, promującą wiedzę z obszaru 
teorii, koncepcji, procesów decyzyjnych i zarządzania przedsiębiorstwem, a opiera się 
na naukach o zarządzaniu [Marona, Głuszczak 2014, ss. 187–201].

Edukacja ekonomiczna zwiększa wiedzę na temat otoczenia przedsiębiorstwa w wy-
miarze mikro (konkurencyjnym) i makro (ogólnym), jego zmienności i nieprzewidywal-
ności [zob. Wach 2014, ss. 20–22]. Edukacja finansowa, której znaczenie wzrosło w okre-
sie kryzysu finansowego, dostarcza wiedzy o  finansach w  przedsiębiorstwie, rynkach 
i inwestycjach kapitałowych.

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania jest projektem z obszaru edukacji nie-
formalnej, opracowanym przez autora tego artykułu, a  jego organizatorem jest Wy-
dział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej [zob. OP!Z]. Są to zawody posiadające 
status olimpiady poprzez spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej [Rozporządzenie MENiS z  29 stycznia 2002]. Ich adresatami są uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych w  całej Polsce, a  za zgodą Przewodniczącego Olimpiady 
w  zawodach mogą wziąć udział uczniowie szkół niższego szczebla (zdarzały się takie 
przypadki). Głównym celem Olimpiady jest zwiększenie zainteresowania problematy-
ką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej służącej zrozumieniu 
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zachodzących procesów gospodarczych. Ma ona również rozbudzić i wzmocnić wśród 
młodzieży postawy oraz zachowania przedsiębiorcze i zachęcić do studiowania na kie-
runkach ekonomicznych. Program i  reguły rywalizacji w  zawodach określa Regulamin 
OPiZ [Brzeziński 2016, ss. 107–113]. Każda edycja ma swój temat przewodni, z czym wią-
żą się cele szczegółowe, jak również dominacja pytań z obszaru „tytularnego”, jednak 
podstawowym celem pozostaje poszerzenie wiedzy z przedsiębiorczości i zarządzania 
przedsiębiorstwem. Projekt ma także stanowić wsparcie rozwoju uczniów szczególnie 
uzdolnionych (laureaci Olimpiady).

Olimpiada to trójstopniowe zawody, które mają charakter indywidualny, z udziałem 
bezpłatnym i dobrowolnym, składające się z następujących etapów:

a) Zawody I stopnia – eliminacje szkolne,
b) Zawody II stopnia – eliminacje okręgowe,
c) Zawody Centralne – finał.

Zawody I Stopnia są przeprowadzane w zgłoszonych do rywalizacji szkołach, a za-
kres tematyczny pytań obejmuje program przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” 
oraz znajomość zagadnień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem i  znajomość 
bieżących wydarzeń życia gospodarczego. Test złożony jest z  50 pytań zamkniętych 
[zob. Brzeziński 2017], na którego rozwiązanie przewidziane zostało 60 minut. Zawody 
II Stopnia odbywają w siedmiu okręgach, w Szkołach i Uczelniach Partnerskich i mają 
wyłonić 50-osobowy skład finału (Zawodów Centralnych). Uczestniczy w nim około 20% 
uczniów, którzy w poprzedniej rundzie uzyskali najlepsze wyniki, a 50 z nich awansu-
je do Zawodów Centralnych. Najlepszy wynik w tej rywalizacji oznacza zdobycie tytułu 
zwycięzcy Olimpiady. W rywalizacji uczestniczą także szkoły – i  tu przewidziano dwie 
kategorie rywalizacji. To rywalizacja o tytuł „Szkoły Przedsiębiorczej” (z największą licz-
bą uczestników w Zawodach I Stopnia) oraz tytuł „Najlepsza szkoła” (z największą liczbą 
punków uzyskanych przez uczniów danej szkoły w Zawodach Centralnych).

Olimpiadzie towarzyszą eventy w ramach stałego cyklu „Ludzie sukcesu biznesowe-
go”, z udziałem wybranych przedsiębiorców, takich jak Andrzej Blikle, Zbigniew Grycan 
czy Zbigniew Jakubas. Odbyło się również spotkanie z człowiekiem sukcesu sportowego 
i  najbardziej popularnym polskim sportowcem Adamem Małyszem. Wydarzenia tego 
typu mogłyby być, jak się wydaje, wkładem w  kreowanie postaw i  zachowań przed-
siębiorczych. Podobny cel mają warsztaty z przedsiębiorczości przeprowadzane przez 
przewodniczącego Olimpiady w  trzech zwycięskich szkołach, gdzie prezentowane 
i analizowane są problemy oraz dylematy startu „nowych” przedsiębiorców. W trakcie 
dwóch pierwszych edycji organizowany był kurs i konkurs szybkiego pisania na kompu-
terze „Olimpijczyk”, podczas którego przez trzy miesiąca uczestnicy rywalizowali online, 
pisząc przygotowane przez autora teksty ekonomiczne (10 tekstów po 2 tys. znaków).
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W tabeli 1 zestawiono poszczególne edycje, ich tematy, liczebność uczestników i za-
sięg terytorialny projektu Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Tabela 1. Tematy, liczebność uczestników i zasięg terytorialny kolejnych edycji OPiZ

Edycja Temat Liczba uczestników [tys.] Liczba województw

I OPiZ Mała firma 1,6 8

II OPiZ Firma rodzinna 2,1 11

III OPiZ Ludzie w organizacji 2,7 15

IV OPiZ Finanse w przedsiębiorstwie 4,8 16

V OPiZ
Turbulentne otoczenie 
przedsiębiorstwa

4,7 16

VI OPiZ
Przedsiębiorca we 
współczesnej gospodarce

5,3 16

Źródło: Opracowanie własne.

Od IV edycji projekt jest ogólnopolski, a w V OPiZ wprowadzona została nowa katego-
ria – Częstochowski Olimpijczyk – która stanowi regionalną wersję rywalizacji uczniów ze 
szkół dawnego województwa częstochowskiego. Należy dodać, że OPiZ wpisuje się w po-
dobne działania, jakie są przeprowadzane przez funkcjonujące olimpiady ekonomiczne 
z Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej (OWE) i Olimpiadą Przedsiębiorczości (OP) na czele. 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana od 1987 r. przez Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne [OWE – Olimpiada Wiedzy]. OWE realizuje zadania zlecone przez 
Ministerstwo Edukacji Ekonomicznej, a w dotychczasowych trzydziestu edycjach Olim-
piady wzięło udział ponad 300 tys. uczniów. 

Olimpiada Przedsiębiorczości funkcjonuje od 2005 r. jako wspólna inicjatywa Funda-
cji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu uczelni ekonomicznych: 
SGH w Warszawie i Uniwersytetów Ekonomicznych w: Katowicach, Krakowie, Poznaniu, 
we Wrocławiu [Olimpiada Przedsiębiorczości]. W  tej Olimpiadzie uczestniczy około 
15 tys. uczniów w każdej edycji. Podobnie jak w przypadku OPiZ i w powyższych Olim-
piadach rywalizacja odbywa się na trzech poziomach zawodów.

OPiZ – ocena wkładu edukacyjnego przez uczestników 
projektu – badania własne

Badania przeprowadzono wśród uczestników Zawodów I Stopnia (5,3 tys.), które odbyły 
się 12 grudnia 2017 r. w szkołach zgłoszonych do rywalizacji. Narzędziem badawczym był 
samodzielnie opracowany kwestionariusz pytań. Wybór respondentów został dokona-
ny w sposób losowy, poprzez losowy wybór szkół, gdzie wysłano ankiety, a tam losowy 
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uczestnik, po zawodach, wypełniał kwestionariusz. Wysłanych zostało 300 ankiet, z któ-
rych odesłano 285, a z powodu braku kompletnych odpowiedzi ostatecznemu opraco-
waniu poddano 269 kwestionariuszy. Uczestniczący w badaniu to uczniowie wszystkich 
klas, z różnych ośrodków miejskich i szkół o zróżnicowanych pozycjach w rankingach. Są 
więc uczniowie z wiodących szkół, takich jak: XII LO w Szczecinie, XIV LO we Wrocławiu 
czy XIV LO w Warszawie, a także z niewielkich miejscowości, czego przykładem są Żarki 
(woj. śląskie) oraz Zielona (woj. mazowieckie).

Wśród 26 pytań w ankiecie zadano te istotne z punktu widzenia nauczania przedsię-
biorczości, które nurtują wielu badaczy – o pochodzenie cech przedsiębiorczych i geny 
przedsiębiorcze (tabela 2).

Tabela 2. Pochodzenie cech przedsiębiorczych

Czy uważasz, że przedsiębiorczości (jako cech, umiejętności) można się nauczyć: Odp.

Tak 54%
Część cech przedsiębiorczych można nabyć w procesie nauczania 39%

Nie, gdyż przedsiębiorcą trzeba się urodzić 8%

Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa ankietowanych uważa, że przedsiębiorcze cechy są nabywane (54%). 
Wysoki odsetek (39%) jest przekonany, że przynajmniej część cech można zdobyć w pro-
cesie nauczania. Niewielki udział (8%) mają respondenci wskazujący na uwarunkowania 
genetycznie czy twierdzący, że przedsiębiorcą trzeba się urodzić. Jeśli więc przedsię-
biorczości można się nauczyć, zapytano o istotne dla tego celu opracowania – pytanie 
o obszary nauczania (tabela 3).

Tabela 3. Obszary nauczania przedsiębiorczości

Nauczanie przedsiębiorczości powinno: Odp.

Służyć głównie kształtowaniu cech i postaw przedsiębiorczych 41%
Skupić się głównie na wiedzy związanej z: uruchamianiem biznesu, oceną okazji rynkowych, 
wykonalnością przedsięwzięcia, planowaniem finansowym

36%

Być głównie metodą, która „wykracza poza wiedzę” i „wymaga praktycznego działania” 23%

Źródło: opracowanie własne.

Największe (41%) są oczekiwania odnośnie do działań skierowanych na przyszłych 
przedsiębiorców, służących kształtowaniu cech i postaw, które będą wpływały na za-
chowania przedsiębiorcze. Co trzeci ankietowany (36%) widzi tu pomoc przy plano-
waniu i ocenie pomysłów biznesowych oraz procedur startowych. Wyraźny jest także 
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odsetek (23%), oczekujących doradztwa po stronie praktycznego działania przedsię-
biorcy. Wsparcie przedsiębiorczości dotyczące mechanizmów funkcjonowania jest 
wskazywanie w sumie przez 59% uczestników, ale pozostały udział (41%) to zwolenni-
cy „pracy nad osobą” przedsiębiorcy.

Pytania w  testach konkursowych oceniane były dobrze we wszystkich edycjach 
Olimpiady, a w VI OPIZ ponad 75% ankietowanych uznało je za interesujące. Te dotyczą-
ce problematyki przedsiębiorczości oceniono jak w tabeli 4.

Tabela 4. Ocena podejmowanej problematyki przedsiębiorczości w teście konkursowym

Tematyka przedsiębiorczości w teście: Odp.

Zachęciła mnie do zainteresowania tym obszarem 45%
Poszerzyła moją wiedzę z tego obszaru 39%

Zachęciła mnie do studiowania literatury z tego obszaru 12%

Rzuciła nowe światło na własną działalność gospodarczą 24%

Utwierdziła mnie w planowaniu własnej działalności gospodarczej 17%

Nie miała wpływu na mój stosunek do biznesu 19%

Źródło: opracowanie własne.

W ocenie respondentów problematyka przedsiębiorczości miała pozytywny wpływ aż na 
81% próby. Prawie połowę (45%) zachęciła do zainteresowania tą tematyką i poszerzyła wie-
dzę u 39% uczniów. Co dziesiąty ankietowany (12%) poczuł potrzebę studiowania literatury 
z tego obszaru. Pozytywniej zaczęli też postrzegać działalność gospodarczą, gdyż co czwarty 
(24%) zaczął inaczej patrzeć własny biznes, a 17% utwierdziło się w wyborze ścieżki przed-
siębiorczej. Istotna była także samoocena dotycząca osobowości przedsiębiorczej (tabela 5).

Tabela 5. Przedsiębiorczość ankietowanych

Czy uważasz się za osobę przedsiębiorczą: Odp.

Tak, gdyż staram się zawsze realizować wszelkie plany, nawet bardzo ambitne 68%
Nie wiem 23%

Nie 9%

Źródło: opracowanie własne.

Aż 68% respondentów uznało się za osoby przedsiębiorcze. To bardzo wysoki od-
setek, tym bardziej że program nauczania „Podstaw przedsiębiorczości” [Musiałkie-
wicz 2015] zawiera zajęcia z  samooceny i wskazywania swoich mocnych stron, zatem 
te odpowiedzi nie mogą być nieprzemyślane. Co czwarta osoba (23%) nie ma zdania na 
ten temat, a tylko 9% nie dostrzega w sobie przedsiębiorczego ducha. To wysokie przed-
siębiorcze usposobienie może mieć wpływ na plany zawodowe związane z wyborem 
ścieżki przedsiębiorczej, co pokazano w tabeli 6.
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Tabela 6. Plany przedsiębiorcze respondentów

Czy rozważać stać się przedsiębiorcą: Odp. 

Tak, zaraz po skończeniu szkoły 17%

Tak, zaraz po skończeniu studiów 41%
W bliżej nieokreślonej przyszłości 20%

Nie, gdyż wolę zostać dobrze zarabiającym pracownikiem 22%

Źródło: opracowanie własne.

Większość respondentów zamierzać podejmować wyzwania przedsiębiorcze, a tyl-
ko co piąty (22%) planuje funkcjonować na rynku pracy jako pracobiorca osiągający 
satysfakcję z  wysokich wynagrodzeń. Pozostali, czyli 78%, planuje zostać przedsię-
biorcami i  co ciekawe 17% zaraz po „po maturze”. Działalność gospodarczą zamierza 
podjąć po skończeniu studiów 61%, z czego 41% bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu 
wyższej uczelni. Co piąty uczestnik (20%) taką decyzję podejmie po zdobyciu pewne-
go doświadczenia, funkcjonując w innych przedsiębiorstwach. Dodać należy, iż badania 
przeprowadzane przez autora w poprzednich edycjach pokazały, że dla połowy uczest-
ników olimpiady doświadczeniem tym będą studia ekonomiczne, co w większości przy-
padków posłuży za przygotowanie do własnego biznesu.

Podsumowanie

Przeprowadzona ankieta pokazała, że trwająca już szósty rok Olimpiada Przedsiębior-
czości i  Zarządzania wpisuje się w  działania edukacyjne dla przedsiębiorczości. Próba 
badawcza, na której przeprowadzono badania, wydaje się być reprezentatywna dla po-
kolenia nastolatków w Polsce. Dokonana przez nich ocena pytań konkursowych, które 
zostały uznane za trudne, ale interesujące i za takie, które przyczyniły się do zwiększenia 
zainteresowania tematyką przedsiębiorczości, zwiększyła wiedzę z tego obszaru. Wyniki 
pokazały optymistyczne podejście respondentów do uruchamiania własnych firm i co 
ciekawe, większość z nich uważa się za osoby przedsiębiorcze. Zdaniem respondentów, 
poza spodziewanymi oczekiwaniami w postaci doradztwa dotyczącego startu firm i roz-
wiązywania problemów zarządczych przedsiębiorców, działania wspierające należy kie-
rować także na osobę potencjalnego przedsiębiorcy dla kreowania postaw i zachowań 
przedsiębiorczych.

Testy niewykorzystane w zawodach szkolnych pozostają w szkołach i za zgodą auto-
ra są wykorzystywane na zajęciach z przedsiębiorczości. Istotna jest także dyskusja nad 
pytaniami po każdych zawodach, a stawiane pytania na fanpage’u FB [Olimpiada Przed-
siębiorczości i  Zarządzania, profil Facebook] mają charakter merytoryczny i  stanowią 
kolejny wkład w EDP. Ponadto wszystkie testy z ubiegłych edycji zostały opublikowane 
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w formie podręcznika [Brzeziński 2017], którego można używać na zajęciach w szkołach, 
a także na uczelniach. Prezentowany projekt wpisuje się w działania z obszaru edukacji 
(nieformalnej) dla przedsiębiorczości w komponencie edukacji ekonomicznej i finanso-
wej oraz edukacji biznesowej.
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Ekosystem jako poszerzona perspektywa postrzegania 
przedsiębiorczości

Ecosystem as the Extended Perspective for Perception  
of Entrepreneurship

Abstract: The emergence of the concept of ‘entrepreneurial ecosystem’ is the result of the appli-

cation of the metaphor of ‘ecosystem’ in relation to the problem of entrepreneurship. The use of 

the concept of ‘ecosystem’ is considering entrepreneurship in the categories of the coordinated 

set of elements, constituting a whole, as a set of components constituting a whole conditioned 

by a logical order of the constituents. The study is the author’s reflection on the perspective of 

perception of entrepreneurship. Its objective is to indicate the sources of the issue, to present the 

outline of the concept of ‘entrepreneurial ecosystem’ and also to draw attention to the specificity 

of the insight into entrepreneurship through the lens of the properties of the complex system.

Key words: entrepreneurship, system approach, ecosystem, network, entrepreneur, economic 

development

Wprowadzenie

Jak słusznie podkreśla profesor Ewa Stańczyk-Hugiet [2015], tradycyjne myślenie napro-
wadza na postrzeganie w organizacjach rywali walczących o dominację i profity. Współ-
cześnie organizacje działają jednak w bardziej złożonych warunkach, czego pokłosiem 
jest często innowacyjna integracja konkurencji i współpracy. Zmieniający się charakter 
konkurowania prowadzi do sytuacji, w  której eksponowanie wyłącznie konkurowania 
między indywidualnymi organizacjami nie jest adekwatne do współczesnych wyzwań 
praktycznych. Te specyficzne, złożone relacje dobrze opisują ekosystemy. Obecnie ob-
szar ten podlega intensywnym eksploracjom. Podejmowane są próby ustalenia cha-
rakterystycznych zachowań przedsiębiorstw w sieci międzyorganizacyjnej, jak i szerzej 
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rozumianej sieci jako całości. Poziomem analizy przestaje być sektor, a staje się nim cały 
ekosystem biznesu.

Jednocześnie jednym z kluczowych faktów, które wyłonili Jayshree Suresh i R. Ram-
raj [2012, ss. 95–102] jest potrzeba istnienia modelu przedsiębiorczości ujmującego 
w sposób holistyczny wszystkie czynniki wpływające na sukces bądź porażkę szeroko 
rozumianej przedsiębiorczości. Choć można zaakceptować fakt, iż owe czynniki w spo-
sób oczywisty wpływają na przełożenie wysiłków przedsiębiorcy na sukces, analiza ich 
wpływu w ramach jednolitej struktury umożliwia systemowe (metodyczne i holistycz-
ne) rozumienie czynników wspierających i ograniczających przedsiębiorczość.

Z  pewnością potwierdzić można powszechną dostępność znacznej liczby opraco-
wań naukowych dotyczących przedsiębiorczości, które publikowane są od początku 
XX  wieku. W  literaturze tej eksponuje się znaczenie przedsiębiorców dla rozwoju go-
spodarczego, ponieważ na udaną przedsiębiorczość wpływają ich indywidualne cechy. 
Czynniki kontekstowe zajmują w  tych opracowaniach znacznie mniej miejsca [Zahra, 
Wright, Abdelgawad 2014, ss. 479–500], choć omawiane są szeroko w kontekście prob-
lematyki małych i  średnich przedsiębiorstw [np.: Sipa, Gorzeń-Mitka, Skibiński 2015, 
ss. 445–453]. W tych okolicznościach warto zwrócić uwagę na rozwijające się zaintere-
sowania „ekosystemem przedsiębiorczości”. Wyłonienie tego pojęcia stanowi efekt za-
stosowania metafory ekosystemu w  odniesieniu do problematyki przedsiębiorczości. 
Wykorzystanie koncepcji ekosystemu to traktowanie przedsiębiorczości w kategoriach 
skoordynowanego układu elementów, tworzącego całość jako zbiór składników uwa-
runkowanych logicznym uporządkowaniem części składowych. Jak podkreślają Martin 
Andersson i Sierdjan Koster, struktura ekosystemu determinuje, kto staje się przedsię-
biorcą, w  jaki sposób percepcja jednostki wspiera decyzje przedsiębiorcze na okre-
ślonym obszarze i  w  jaki sposób określone sfery wpływają na działania przedsiębior-
cze i rezultaty funkcjonowania ekosystemu [Andersson, Koster 2011, ss. 179–201; Autio 
i  in. 2014, ss. 1097–1108]. W tym kontekście na podkreślenie zasługuje fakt, iż w coraz 
większej liczbie zagranicznych prac naukowych z zakresu przedsiębiorczości zidentyfi-
kować można podejście systemowe i perspektywę interdyscyplinarną w analizie [Qian, 
Acs, Stough 2013, ss. 559–587].

Opracowanie jest autorską refleksją na temat ekosystemu jako poszerzonej perspek-
tywy postrzegania przedsiębiorczości. Jego celem jest wskazanie źródeł przedmioto-
wego zagadnienia, przedstawienie zarysu koncepcji ekosystemu przedsiębiorczości, 
a  także zwrócenie uwagi na specyfikę spojrzenia na przedsiębiorczość przez pryzmat 
cech systemu złożonego.
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O otoczeniu i ekosystemie biznesu jako pojęciach 
kluczowych dla koncepcji ekosystemu przedsiębiorczości

Analizując przedmiotową problematykę, na wstępie warto zwrócić uwagę na wpływ oto-
czenia jako istotnej determinanty przedsiębiorczości w rozumieniu jej ekosystemu. Wielu 
badaczy skupia się wyłącznie na cechach przedsiębiorcy, takich jak inteligencja, osobo-
wość czy talent [McClelland 1961; Joyce, Gomathi 2010, ss. 259–282]. Na podkreślenie 
zasługuje jednak fakt, iż oprócz cech indywidualnych istotny jest także charakter oto-
czenia przedsięwzięcia utożsamianego z przedsiębiorczością [Gartner 1985, ss. 696–706]. 
Według Malcolma Gladwella [2008] nie wystarczy w związku z tym analiza samych ludzi 
sukcesu, ale konieczne jest także zrozumienie ich otoczenia. Wspomniana myśl dotyczy 
rozważań odnoszących się do łączenia sukcesu przedsiębiorczego z otoczeniem, a nie 
osobistymi cechami przedsiębiorcy. Jak wspomina Gladwell [2008], biolodzy często roz-
mawiają o „ekologii” organizmu, twierdząc na przykład, że najwyższy dąb w lesie jest naj-
wyższy nie dlatego, że wyrósł z najtwardszego żołędzia. Jest on najwyższy także z innych 
powodów, związanych ze środowiskiem, w  którym rośnie, np. żadne inne drzewo nie 
blokowało mu dostępu do światła, ziemia dookoła była żyzna, zwierzęta nie szkodziły 
jego rozwojowi, a żaden drwal nie ściął owego dębu, zanim osiągnął on dojrzałość.

W powyższym kontekście wyłania się obraz i  istota ekosystemu. Według Słownika 
Wyrazów Obcych PWN [2007] „ekosystem” to słowo z zakresu nauk biologicznych, odno-
szące się do fragmentu przyrody stanowiącego funkcjonalną całość, w której zachodzi 
wymiana między jej częścią żywą (biocenoza) a nieożywioną (biotop). Biotop to miejsce, 
siedlisko, w którym występuje pewien określony zespół czynników zewnętrznych, wpły-
wających pośrednio i bezpośrednio na żyjące tam organizmy, to środowisko życia bioce-
nozy. Biocenoza zaś to zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych żyjących w określo-
nym środowisku, w którym stosunki ilościowe utrzymują się mniej więcej na tym samym 
poziomie. Wskazać tu zatem można znaczące podobieństwa do warunków funkcjono-
wania przedsiębiorstw. Biocenoza i biotop w kontekście organizacyjnym mogą być po-
strzegane jako podmiot gospodarczy i  jego otoczenie. Ekosystem zaś to funkcjonalna 
całość, w której zachodzi wymiana między przedsiębiorstwem a otoczeniem.

Ekosystemy społeczne i gospodarcze nie stanowią takich ekosystemów jak naturalne. 
Oba typy tworzą jednak populacje zdolne do samoorganizacji i samorozwoju w podobny, 
sprawny sposób, w postać złożonych, przystosowujących się systemów, związanych z wza-
jemnymi relacjami składników oraz zdolnością do adaptacji „wewnątrz” i ewolucji „wraz” ze 
zmieniającym się otoczeniem [Chan 2001]. Ekosystemy są w stanie pozyskać nowe zasoby 
dla wzrostu oraz osiągać dynamiczne zrównoważenie poprzez wewnętrzne, samokory-
gujące zmiany strukturalne, a nie przez interwencję jakichkolwiek scentralizowanych ciał 
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w układzie góra–dół czy jakiejkolwiek interwencji zewnętrznej, tak typowej dla systemów 
tradycyjnych [Smorodinskaya i in. 2017, ss. 5245–5254].

Choć słowo „ekosystem” posiada swoje lingwistyczne źródło w  ekologii w  rozu-
mieniu biologicznym, użycie tego terminu w kontekście innowacji (immanentnych dla 
przedsiębiorczości) nie powinno być kojarzone z  naturalnym porządkiem Darwina. 
Odzwierciedla ono raczej rosnącą złożoność organizacyjną systemów gospodarczych, 
która ukazuje tworzenie nowego, bardziej wyrafinowanego porządku społecznego, 
opartego na koordynacji sieciowej [MacGregor, Carleton 2012]. Warto zauważyć, że 
sieci i ich ekosystemy kształtują nowoczesny tryb produkcji, formując gospodarki za-
równo bardziej spójne w konfrontacji z wyzwaniami stawianymi przez wysoki poziom 
niepewności generowanej przez dynamicznie zmieniające się otoczenie, jak i bardziej 
innowacyjne, co wpływa na ich większą konkurencyjność i  samopodtrzymywanie 
[Smorodinskaya i in. 2017, ss. 5245–5254].

Ekosystemy w  odniesieniu do problematyki biznesu zostały pierwotnie opisane 
przez Paolę Dubini [1989, ss. 1–26], która nazywała je „środowiskami”. Scharakteryzowa-
ła je poprzez występowanie firm rodzinnych, różnorodnych aktywności gospodarczych, 
silnej infrastruktury biznesowej, a także osiągalność środków na inwestycje, wspierającą 
kulturę przedsiębiorczości oraz istnienie polityki publicznej intensyfikującej kreowanie 
nowych przedsięwzięć gospodarczych.

James F. Moore [1996, s. 26], którego uznać można za osobę po raz pierwszy 
wprowadzającą pojęcie „ekosystemu” do literatury z  zakresu zarządzania przedsię-
biorstwem, definiuje go jako społeczność wspieraną przez pozostające w  interakcji 
organizacje i jednostki ludzkie – żywe organizmy świata biznesu. Owa społeczność ge-
neruje dobra i usługi dla klientów, którzy także są elementami ekosystemu. Organizmy 
będące członkami tego systemu to także dostawcy, wiodący producenci, konkurenci 
i  inni interesariusze. W  dłuższym czasie następuje koewolucja ich zdolności i  ról, by 
organizmy te podążały w kierunku wyznaczonym przez jedną firmę lub większą liczbę 
przedsiębiorstw centralnych. Utrzymując swe przywództwo, mogą one zmieniać się 
z upływem czasu, jednak funkcja lidera ekosystemu oceniana jest przez społeczność, 
ponieważ pozwala on członkom wychodzić naprzeciw wspólnym wizjom, aby zacho-
wać kompatybilność inwestycji i odnajdywać dla siebie role umożliwiające wzajemne 
wsparcie. Zdaniem J.F. Moore’a [1996, ss. 75–86] organizacji biznesowych nie powinno 
się w uproszczeniu określać członkami sektora, ale rozpatrywać je należy jako część 
ekologii inkorporującej różne sektory.

W  podobny sposób Marco Iansiti i  Roy Levien [2004, s. 8] definiują sieci bizneso-
we – jako ekosystemy zorganizowane wokół kluczowych gatunków, charakteryzujące 
się znaczną liczbą luźno połączonych uczestników, którzy polegają na sobie, dążąc do 
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wspólnej efektywności i przetrwania. Definicje ekosystemów jako sieci organizacji zna-
leźć można także w opracowaniach innych autorów [np: Autio, Thomas 2014; Jacobides, 
MacDuffie, Tae 2015]. 

Procesy zachodzące w  strukturach społecznych oparte są na decyzjach i  działa-
niach jednostek lub ich grup, które realizują cele, wchodząc w  interakcje z  innymi 
jednostkami. Stąd też dostrzega się powiązanie nauk ekonomicznych i  nauk przy-
rodniczych w odniesieniu do podejścia systemowego [Wilczyński 2011, ss. 377–388]. 
Ekosystem biznesowy postrzegać należy jako związek organizacji i  przedsiębiorstw. 
Odpowiada on pojęciu wspólnoty ekonomicznej, utrzymywanej przez wzajemne in-
terakcje indywidualne i grupowe.

Współczesna forma gospodarek może być nazywana ekosystemową, aby podkre-
ślić kluczową rolę sieciowości i dynamicznych połączeń między aktorami (włączając 
w  to więzi międzyludzkie), umożliwiających aktywność w  rozproszonej, nieliniowej 
przestrzeni. Jako rezultat wyłania się zorientowany na innowacje kontekst. Kontekst 
ten implikuje inkluzywne otoczenie instytucjonalne [Acemoglu, Robinson 2012] lub, 
upraszczając, kulturę układów wygrany–wygrany (win–win) na rynku politycznym 
i ekonomicznym oraz jej konfrontację z wyzwaniami stawianymi przez globalną kon-
kurencję [Smorodinskaya i in. 2017, ss. 5245–5254].

Systemowe ujęcie przedsiębiorczości

Termin „ekosystem przedsiębiorczości” stworzony został w celu odniesienia się do ele-
mentów znajdujących się w otoczeniu przedsiębiorców, które wspierają ich w drodze 
do sukcesu związanego ze wzrostem nowych przedsięwzięć gospodarczych (lub prze-
ciwnie – stanowią przeszkody). Na podkreślenie jednak zasługuje fakt, iż nie jest pod-
trzymana analogia z ekosystemami naturalnymi i biologicznymi w zakresie wszystkich 
szczegółów. Koncepcja ta jednak okazuje się niezwykle użyteczna w procesie wskazy-
wania elementów bezpośrednio istotnych dla przedsiębiorczego łańcucha wartości. Na 
podkreślenie zasługuje również fakt, iż w naturze ekosystemy nakładają się na siebie i ta 
właśnie cecha charakteryzuje także ekosystemy gospodarcze, w tym ekosystemy przed-
siębiorczości. Za przykład posłużyć może klimat, który stanowi globalny systemem po-
krywający się z  lokalnymi systemami pogodowymi. Analogicznie lokalny ekosystem 
przedsiębiorczości stanowi część większego – regionalnego, krajowego, międzynarodo-
wego czy wręcz globalnego ekosystemu. Pomimo faktu, iż cała aktywność gospodarcza 
sprowadza się do działań lokalnych, nie ma powodu, by twierdzić, że najbardziej ade-
kwatne granice ekosystemu pokrywają się z  jednostkami administracyjnymi czy geo-
graficznymi [Bruns, Bosma, Sanders 2017, ss. 31–54].
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Jedno z  pierwszych użyć terminu „ekosystem przedsiębiorczości” przypisuje się 
Boydowi Cohenowi, który zdefiniował go jako powiązaną grupę aktorów w  lokalnej 
(w sensie geograficznym) społeczności, oddaną zrównoważonemu rozwojowi poprzez 
wsparcie nowych przedsięwzięć [2006, ss. 1–14]. Coimbatore K. Prahalad [2005, s. 65] 
zaproponował definicję, według której ekosystem umożliwia jednostkom, przedsiębior-
stwu i  społeczeństwu efektywne łączenie ukierunkowane na generowanie bogactwa 
i  dobrobytu. Szczególnym atrybutem ekosystemu jest łączenie interesariuszy, którzy 
często kierują się odmiennymi celami i oczekiwaniami. Wątek odmiennych celów i ocze-
kiwań przywodzi na myśl stwierdzenia charakterystyczne dla liberalnego podejścia eko-
nomii klasycznej, a konkretnie koncepcję Adama Smitha z 1776 roku [por. Smith 2003] 
sugerującą, iż kierujący się odrębnymi, indywidualnymi celami uczestnicy życia gospo-
darczego, dążąc do ich realizacji, przyczyniają się do wspólnego dobrobytu bez koniecz-
ności zaistnienia jakiejkolwiek interwencji zewnętrznej.

Ekosystemy przedsiębiorczości to kombinacje składników społecznych, politycz-
nych, gospodarczych i kulturowych w obrębie regionu, które wspierają rozwój i wzrost 
innowacyjnych start-upów oraz zachęcają nowych przedsiębiorców i innych aktorów 
do podejmowania ryzyka rozpoczęcia, finansowania i wszelkiego innego wsparcia no-
wych przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku [Spigel 2015, ss. 49–72]. Erik Stam i Ben 
Spigel [2017, s. 1] definiują ekosystem przedsiębiorczości jako zespół indywidualnych 
aktorów i czynników koordynowanych w ten sposób, że umożliwiają one produktyw-
ną przedsiębiorczość na określonym terytorium. Colin Mason i Ross Brown [2014, s. 5] 
definiują zaś ekosystem przedsiębiorczości w nieco bardziej szczegółowy sposób, jako 
zespół powiązanych przedsiębiorczych aktorów (zarówno potencjalnych, jak i już ist-
niejących), przedsiębiorczych organizacji (np. firm, funduszy venture capital, aniołów 
biznesu, banków), instytucji (uniwersytetów, agencji sektora publicznego) i procesów 
przedsiębiorczych (wskaźnik powstawania nowych firm, liczba firm o wysokim wzro-
ście, poziom ambicji przedsiębiorczych), które formalnie i nieformalnie łączą się, aby 
powiązać, pośredniczyć i  nadzorować funkcjonowanie lokalnego środowiska przed-
siębiorczego. Istnieją także definicje, w  których szczególną rolę odgrywają szanse 
przedsiębiorcze. Haifeng Qian i współpracownicy [2013, ss. 559–587] definiują ekosy-
stem przedsiębiorczości jako ekonomiczne, społeczne i  instytucjonalne oraz wszyst-
kie inne ważne czynniki, które interaktywnie wpływają na kreowanie, odkrywanie 
i eksploatację szans przedsiębiorczych. 

Efektywność ekosystemu przedsiębiorczości postrzegana jest jako uzależniona od 
interakcji między trzema komponentami: jednostkami, organizacjami i  instytucjami. 
Jednostki oddzielane są tu od organizacji, stanowiąc niezwykle ważny element eko-
systemu, co wynika z  faktu, iż w  chwili rozpatrywania szansy rynkowej nie wszystkie 
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jednostki powiązane są z  przedsiębiorstwami [Qian, Acs, Stough 2013, ss. 559-587]. 
Przedsiębiorca zajmuje centralne miejsce w ekosystemie przedsiębiorczości, stanowiąc 
jego kluczowego aktora w procesie budowania i utrzymania ekosystemu. Podejście to 
znajduje odzwierciedlenie w definicji National System of Entrepreneurship prezentowa-
nej przez Zoltana J. Acsa, László Szerba i  Erkko Autia [2014, s. 479]. Ekosystem przed-
siębiorczości w tym ujęciu to dynamiczna, osadzona instytucjonalnie interakcja między 
przedsiębiorczymi postawami, zdolnościami i aspiracjami jednostek, która prowadzi do 
alokacji zasobów przez tworzenie i realizację nowych przedsięwzięć.

Zdaniem Daniela Isenberga [2010, ss. 41–50] rewolucja przedsiębiorcza nie jest wy-
nikiem specyficznego działania jednej osoby czy efektem pojedynczego pomysłu, lecz 
wynikiem kolektywnej wizji grupy interesariuszy oddanych promocji przedsiębiorczości, 
tworzących ekosystem dla urzeczywistnienia ich wizji. Zaproponował on model ekosy-
stemu składający się z 13 czynników: przywództwa, rządu, kultury, opowieści o sukcesie, 
kapitału ludzkiego, kapitału finansowego, organizacji przedsiębiorców, edukacji, infra-
struktury, klastrów, sieci, usług wspierających i początkowych klientów. Interesariuszy 
ekosystemu Isenberg [2010] postrzega jako filary, na których spoczywa cała struktura 
przedsiębiorczości.

Obraz ekosystemu przedsiębiorczości warto uzupełnić o koncepcję, którą przedsta-
wili Suresh i Ramraj [2012, ss. 95–102]. Model ekosystemu przedsiębiorczości w tym uję-
ciu stworzono, opierając się na 8 systemach wsparcia oraz czynnikach wpływających na 
strukturę systemu:

 · wsparcie moralne – składa się na nie rola odgrywana przez najbliższą rodzinę przed-
siębiorcy: ojca, matkę, rodzeństwo, partnera, teściów, krewnych, przyjaciół itp.;
 · wsparcie finansowe – pochodzi od najbliższej rodziny, banków, funduszy venture ca-

pital, przyjaciół, krewnych, teściów, instytucji edukacyjnych, aniołów biznesu, małych 
inwestorów z rynku kapitałowego, zagranicznych instytucji finansowych, organizacji 
rządowych oraz kredytu udzielanego przez dostawców;
 · wsparcie sieciowe – odnosi się do organizacji branżowych, wspierających określone 

gałęzie przemysłu, organizacji absolwentów, sieci społecznych online, przyjaciół, sieci 
dostawców i sprzedawców;
 · wsparcie rządowe – pochodzi z  klastrów, programów edukacyjnych, inkubatorów 

przedsiębiorczości, infrastruktury oraz procedur prawnych;
 · wsparcie technologiczne – jest ono dostarczane przez rządowe centra inkubacji (in-

kubatory przedsiębiorczości), nowe technologie opracowane w instytucjach edukacji, 
importowaną wiedzę i know-how, pulę talentów dostępną lokalnie;
 · wsparcie rynkowe – odnosi się do okazji rynkowych, raportów rządowych i stowarzy-

szeń handlowych, wsparcia dostawców i lojalności klientów, a także targów i wystaw;
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 · wsparcie społeczne – w formie dyplomów (certyfikatów) wydawanych przez stowa-
rzyszenia handlowe, akceptacji ewentualnego niepowodzenia przedsięwzięcia i eks-
pozycji medialnej; uznanie społeczne to także element wsparcia społecznego;
 · wsparcie środowiskowe – dotyczy osiągalności zasobów naturalnych i  warunków 

klimatycznych.
Przejście do systemowego ujęcia przedsiębiorczości pobudza zainteresowanie miej-

scem przedsiębiorcy w tym spojrzeniu. Na szczególną uwagę zasługują pierwsze trzy 
drogi wsparcia: moralne, finansowe i sieciowe. Zauważyć tu można szczególną rolę jed-
nostek ludzkich należących do sieci społecznej przedsiębiorcy [szerzej: Tomski 2016]. 
Pomimo systemowego podejścia, traktującego całościowo problematykę przedsiębior-
czości, kolejny raz podkreśla się znaczenie człowieka. Przedsiębiorczość jest powiąza-
na z cechami i zachowaniami osób przedsiębiorców, ich skłonnością do podejmowania 
ryzyka, nieustannym poszukiwaniem wyzwań, chęcią osiągania sukcesów oraz zdol-
nością do innowacji. Przedsiębiorczość bowiem, jak podkreśla Jan Stachowicz [2015, ss. 
627–639], można definiować, dyskutować i oceniać jako proces ukonstytuowany w sieci 
następujących po sobie działań ludzi, zespołów, a szerzej – systemów społecznych or-
ganizacji. Przedsiębiorczość jest zatem procesem (siecią) złożonym z wielu działań. Nie-
zależnie jednak od sposobu postrzegania przedsiębiorczości, centralną rolę odgrywa 
w niej człowiek (przedsiębiorca), który wchodząc w interakcje z otoczeniem (reprezento-
wanym przez innych ludzi należących do organizacji i instytucji tworzących ekosystem), 
urzeczywistnia i ożywia funkcjonowanie całego ekosystemu. Potencjał biotyczny przed-
siębiorcy zaś to jedna ze zmiennych charakteryzujących ekosystem przedsiębiorczości, 
podlegająca jednocześnie nieustannej konfrontacji z siłami oddziaływania innych jed-
nostek, organizacji, instytucji i rządu.

Badając aplikacyjność ekosystemu przedsiębiorczości w  kreowaniu „zrównoważo-
nej doliny” Cohen wskazał 9 głównych czynników, stanowiących kluczowe komponenty 
[2006, ss. 1–14]. Należą do nich: sieć nieformalna, sieć formalna, uniwersytety, rząd, usługi 
specjalistyczne i wspierające, usługi inwestycyjne i pula talentów. Wskazania te, powstałe 
niemal u progu rosnącej popularności koncepcji ekosystemów, zdecydowanie w znacz-
nej części odnoszą się do ludzi – poczynając od sieci formalnych i nieformalnych, zaś na 
reprezentantach wskazanych instytucji i organizacji kończąc. W rozważaniach dotyczą-
cych ekosystemu przedsiębiorczości wspomina się zatem o klastrach oraz ich pozytyw-
nym wpływie na tworzenie przedsięwzięć, co wynika z ich unikalnego charakteru zwią-
zanego z  koegzystencją konkurencji i  kooperacji [Romero, Montoro  2008, ss.  315–329; 
Haviernikova, Okręglicka, Lemańska-Majdzik 2016, ss. 82–92]. Mariano Bernardez [2009] 
wskazał, iż ekosystemy przedsiębiorczości zapoczątkowały znaczący wzrost gospodar-
czy w  Argentynie, USA, Izraelu, Indiach, Chinach i  Meksyku pomimo niesprzyjających 
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warunków ekonomicznych i społecznych. Wykazał on także, w jaki sposób każdy z eko-
systemów przedsiębiorczości rozrósł się wokół specyficznych kompetencji: w  zakresie 
turystyki, gastronomii i hotelarstwa w przypadku Palermo (Argentyna), oprogramowa-
nia i przemysłu wysokich technologii w Dolinie Krzemowej (USA), finansów w przypadku 
Wall Street i Londynu, produkcji przemysłowej w przypadku Chin, a także outsourcingu 
inżynierii i procesów biznesowych w Indiach.

Jak twierdzi John A. Mathews [2001], każdy sektor zbudowany jest z  ekosystemów 
wymagających wiedzy, umiejętności technicznych oraz wsparcia finansowego. Ekosyste-
my tworzą środowisko wspierające działania przedsiębiorcze. Stwierdzić można w  tych 
okolicznościach, za Nataliyą Smorodinskayą i jej współpracownikami [2017], iż wyłania się 
obraz sieciowego trybu aranżowania aktywności biznesowej i nadzoru gospodarczego, 
który umożliwia przedsiębiorstwom i  regionom doskonalenie sterowania innowacjami, 
wzrostem i osiągać korzyści wynikające z gwałtownych zmian technologicznych.

Koncepcja składników ekosystemu przedsiębiorczości 
w kontekście specyfiki systemu złożonego

Według Erika Stama [2015, ss. 1759–1769] składnikami ekosystemu przedsiębiorczości są 
warunki strukturalne i systemowe. Pierwsze zawierają okoliczności społeczne (instytucje 
formalne i nieformalne) i fizyczne umożliwiające bądź ograniczające interakcje między-
ludzkie. Dodatkowo ma w tym przypadku znaczenie dostęp do egzogennego popytu 
na nowe dobra i usługi. Dostęp do kupujących dobra i usługi może być jednak bardziej 
zależny od względnej pozycji ekosystemu niż od wewnętrznych warunków ekosystemu. 
Warunki te można postrzegać jako podstawowe źródła tworzenia wartości w ekosyste-
mie przedsiębiorczym. Jednak aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób te fundamentalne 
przyczyny prowadzą do osiągnięcia efektu, niezbędny jest wgląd w mechanizm działania 
warunków systemowych prowadzących do aktywności o charakterze przedsiębiorczym. 
Do tego typu okoliczności zalicza się: sieci przedsiębiorców, przywództwo, finansowanie, 
talenty, wiedzę i  usługi wspierające. Stanowią one rdzeń ekosystemu, bowiem przede 
wszystkim obecność tych składników i interakcja między nimi determinuje sukces ekosy-
stemu. Sieci przedsiębiorców umożliwiają przepływ informacji, pozwalając na efektyw-
ną dystrybucję pracy i kapitału. Przywództwo wskazuje kierunki aktywności i dostarcza 
wzorów do naśladowania dla całego ekosystemu przedsiębiorczości. Stanowi jednocześ-
nie czynnik kluczowy dla budowania i utrzymania zdrowego ekosystemu. Niezbędne jest 
zaangażowanie „widocznych” liderów przedsiębiorczości, którzy oddani są dla regionu. 
Dostęp do finansowania to element kluczowy dla inwestycji w niepewne projekty o dłu-
goterminowym horyzoncie. Najlepiej, by finansowanie zapewnione było przez aktorów 



122

Piotr Tomski

posiadających wiedzę na temat przedsiębiorczości [Kerr, Nanda 2009, ss. 124–149]. Praw-
dopodobnie najważniejszym elementem efektywnego ekosystemu przedsiębiorczości, 
jak podkreśla Stam [2015, ss. 1759-1769], jest obecność zróżnicowanej, doświadczonej 
siły roboczej (talenty [Lee, Florida, Acs 2004, ss. 879–891]). Istotne źródło szans dla przed-
siębiorczości stanowi natomiast wiedza, pochodząca zarówno z organizacji prywatnych, 
jak i publicznych [Audretsch, Lehmann 2005, ss. 1191–1202]. Ostatni warunek systemo-
wy – usługi wspierające dostarczane przez różnorodnych pośredników, może w znacz-
nym stopniu ograniczyć bariery wejścia dla nowych projektów i zmniejszyć czas wpro-
wadzania na rynek inwestycji [Zhang, Li 2010, ss. 88–109].

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, iż ekosystem przedsiębiorczości po-
strzegać można przez pryzmat ekosystemu biznesowego. Ten zaś, jak podkreśla Artur 
Wilczyński [2011, ss. 377–388], posiada cechy złożonego systemu adaptacyjnego. Zmie-
niająca się struktura owego ekosystemu złożona z  licznych oddziałujących wzajemnie 
organizacji zyskuje swą adaptacyjność poprzez wyzwalanie trzech cech powiązanych 
z  koncepcją teorii złożoności, tj.: samoorganizacji, emergencji i  koewolucji [szerzej: 
Vuori 2005, s. 909]. Samoorganizacja jest dynamicznym i  dostosowującym procesem, 
w  którym systemy samodzielnie uzyskują i  zachowują strukturę (w  ujęciu przestrzen-
nym, czasowym i funkcjonalnym) bez zewnętrznego wpływu (polecenia, manipulacja, 
ingerencja, nacisk). Zjawisko emergencji w złożonym systemie adaptacyjnym opiera się 
na założeniu, że niewielka zmiana w  jednej części systemu przyniesie nieoczekiwane 
zmiany w innych jego częściach. Emergencja to powstawanie jakościowo nowych form 
i  zachowań wynikające z  oddziaływań między prostszymi elementami. Trzecią cechą 
ekosystemu biznesowego jest koewolucja, w której organizacje (agenci) współistnieją 
ze sobą. Koewolucja ma charakter dynamiczny i jest procesem ciągłych i jednoczesnych 
interakcji, które pomagają agentom w procesie adaptacji oraz ewolucji w ramach syste-
mu. Koewolucja występuje na poziomie mikro, na którym organizacje ustalają relacje 
pomiędzy przedsiębiorstwem a  otoczeniem [Anderson 1999, s. 220; Wilczyński 2011, 
ss. 377–388]. Graficzne ujęcie koncepcji kluczowych elementów, wyników i rezultatów 
ekosystemu przedsiębiorczości w  kontekście cech systemu złożonego przedstawiono 
na rysunku 1.



123

Ekosystem jako poszerzona perspektywa postrzegania przedsiębiorczości

Rysunek 1. Kluczowe elementy, wyniki i rezultaty ekosystemu przedsiębiorczości

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stam 2015, ss. 1759–1769 oraz Peltoniemi 2006, s. 14.

Elementy ekosystemu przedsiębiorczości w tym ujęciu generowane są przez różne-
go rodzaju organizacje (agentów), między którymi zachodzą zjawiska permanentnych 
interakcji. Organizacje te uzyskują i  zachowują określoną strukturę, podlegając zjawi-
sku samoregulacji. Wynikiem działania przedmiotowego systemu zaś jest wyłanianie 
się działań przedsiębiorczych związanych immanentnie z  odkrywaniem, kreowaniem 
i eksploatacją szans. Ostatecznym, mierzalnym rezultatem funkcjonowania ekosystemu 
przedsiębiorczości jest zagregowane tworzenie wartości. Organizacje członkowskie eko-
systemu przedsiębiorczości (generujące elementy ekosystemu) tak samo jak członkowie 
każdego ekosystemu biznesowego zdolne są do podejmowania świadomych, niezależ-
nych decyzji. Przedsiębiorstwa ukierunkowane są na innowacyjność i sukces w sensie 
komercyjnym, oczekując jednocześnie wykorzystania innych członków i  ich zdolności. 
Cały ekosystem dostosowuje się do jego otoczenia, które ma zmienny charakter. W swej 
istocie zatem ekosystem przedsiębiorczości jest strukturą dynamiczną, która podlega 
ewolucji w czasie. Stąd też istotnym elementem prezentowanego modelu są sprzęże-
nia zwrotne między kreowaniem wartości a elementami ekosystemu oraz aktywnością 
przedsiębiorczą a elementami ekosystemu.

Podsumowanie

Przez ostatnich 20 lat istota i idea terminu „ekosystem” stawała się wszechobecna w dys-
kusjach dotyczących strategii przedsiębiorstw. Jego wyłonienie się jest odzwiercied-
leniem rosnącego zainteresowania współzależnościami między organizacjami. Wraz 
z  zainteresowaniem pokrewnymi koncepcjami, takimi jak modele biznesu, platformy, 
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kooperencja, sieci, systemy technologiczne, łańcuchy dostaw czy sieci wartości – pojęcie 
ekosystemów znacząco przyciąga uwagę i doprowadza do skupienia na nowych mode-
lach tworzenia i przechwytywania wartości.

Systemy ekologiczne i  ekonomiczne posiadają wiele cech wspólnych. Charaktery-
zują się bowiem siecią złożoną z elementów wzajemnie powiązanych, w której zacho-
dzą procesy dynamiczne. Oba wspomniane systemy uznaje się za otwarte, w których 
dochodzi do interakcji biotycznych i oddziaływania czynników abiotycznych. Systemy 
ekonomiczne i ekologiczne posiadają jednak czynnik różniący je. Jest nim aspekt ludz-
ki, który kształtuje zachowania i wyraża się w systemach ekonomicznych i społecznych 
jako wartość. Dodatkowym atrybutem takiego ujęcia przedsiębiorczości jest uznanie 
wybitnej roli przedsiębiorców w budowaniu ekosystemu i utrzymaniu go, przy współ-
pracy z innymi interesariuszami istotnymi dla ekosystemu [Stam 2015].

Podejście to promuje badania nad aktywnością przedsiębiorczą jako indywidualnym 
zachowaniem osadzonym w lokalnym kontekście [Szerb i in. 2013] na niekorzyść badań 
skupionych na odizolowanych działaniach przedsiębiorczych [Wright, Stigliani  2012, 
ss.  3–22]. W  tym ujęciu ma także miejsce rozszerzenie podejścia systemowego do in-
nowacji o powstawanie nowych firm jako odzwierciedlanie działań przedsiębiorczych 
i innowacyjnych, w przeciwieństwie do skupiania się wyłącznie na istniejących firmach 
[Qian, Acs, Stough 2013, ss. 559–587]. Podejście to jest także odzwierciedleniem koniecz-
ności połączenia przedsiębiorczości z regionalnymi systemami innowacji obejmującymi 
regiony, innowacje, sieci, uczenie się i interakcje.

Ekosystemy to interesujący poznawczo obszar eksploracji w zakresie nauk o zarzą-
dzaniu. Można je rozpatrywać jako systemy złożone, jednak należy pamiętać, że cechy 
systemów złożonych stwarzają czasami trudności na drodze do ich zrozumienia [Hmelo- 
-Silver, Pfeffer 2004, ss. 127–138]. Składają się one z wielu warstw organizacyjnych, któ-
re często zależne są od lokalnych interakcji [Ferrari, Chi 1998, ss. 1231–1256; Wilensky, 
Resnick 1999, ss. 3–19]. Istota relacji między tymi poziomami nie może być postrzega-
na jako intuicyjnie oczywista. Ekosystem może być analizowany w różnorodny sposób. 
Analiza może być realizowana na kontinuum z poziomu indywidualnego organizmu do 
poziomu otoczenia jako całości [Wilensky, Resnick 1999, ss. 3–19]. Interesującym przy-
padkiem ekosystemu jest niewątpliwie ekosystem przedsiębiorczości.

Reasumując, stwierdzić można, że wykorzystanie podejścia systemowego w odnie-
sieniu do przedsiębiorczości jest kolejnym krokiem na drodze do lepszego zrozumienia 
tej problematyki. Pozwala ono na rozpoznanie kontekstu przedsiębiorczości [Stam 2015]. 
Podejście to generuje także wskazówki umożliwiające identyfikację najsłabszych powią-
zań, które w największym stopniu ograniczają efektywność całego ekosystemu przed-
siębiorczości [Acs, Autio, Szerb 2014, ss. 476–449]. Na podkreślenie zasługuje także fakt, 
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iż holistyczne podejście do przedsiębiorczości, skupione na roli ekosystemu i procesów 
jego rozwoju, adaptacji i  podtrzymania, stanowi kolejny krok w  działaniach prowa-
dzonych w ramach europejskiej polityki ukierunkowanej na rozwój przedsiębiorczości 
[Stam, Nooteboom 2011, ss. 421–438; Acs, Autio, Szerb 2014, ss. 476–449].
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Wstęp

Przedsiębiorstwa rodzinne odgrywają istotną rolę w wielu gospodarkach na świecie [za 
Anderson, Reeb 2003; Gersick, McCollom, Lansberg 1997; Shanker, Astrachan 1996]. We-
dług badań prezentowanych w raporcie z projektu „Statystyka firm rodzinnych” [Insty-
tut Biznesu Rodzinnego 2017] podmioty rodzinne stanowią 92% wszystkich przedsię-
biorstw w Polsce1. Zainteresowanie przedsiębiorstwami rodzinnymi wzrosło w ostatnich 

1 Uznając definicję firmy rodzinnej przyjętej w badaniu: „Większość udziałów jest w posiadaniu osoby (osób) 
fizycznej, która założyła firmę albo nabyła udziały w firmie lub w posiadaniu jej małżonka, rodziców, dzieci 
albo bezpośrednich spadkobierców dzieci.”
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latach na skutek specyficznej sytuacji w  naszym kraju po transformacji gospodarczej, 
która miała miejsce pod koniec lat 90. XX wieku. 

Przedsiębiorczość rodzinna stanowi dziedzinę interdyscyplinarną i jest punktem za-
interesowań m.in. psychologii, socjologii, zarządzania, ekonomii czy polityki społecznej. 
To zróżnicowane podejście do tematyki biznesu rodzinnego stało się podstawą do nie-
zwykle rozbudowanej terminologii, której podstawą jest oczywiście definicja przedsię-
biorstwa rodzinnego. Pytanie „czym jest firma rodzinna?” postawiono już w 1988 roku, 
w pierwszym wydaniu czasopisma „Family Business Review” [Lansberg, Perrow, Rogol-
sky 1988, ss. 1–8]. Dysputy na ten temat są nieodłącznym elementem niemalże każdego 
spotkania badaczy przedsiębiorczości rodzinnej. Bardzo szerokie spektrum porównaw-
cze definicji stosowanych przez badaczy biznesu rodzinnego przedstawiła Więcek-Janka 
[2013, ss. 33–35]. Skupiając się na definicji przedsiębiorczości rodzinnej, należałoby za-
pytać również, czym jest rodzina sama w sobie. Przedstawicielem tradycyjnego podej-
ścia jest J. Szczepański, który rodzinę określa jako „grupę złożoną z osób połączonych 
stosunkiem małżeństwa i  stosunkiem rodzice-dzieci” [1972, s. 149]. W  przedstawionej 
definicji alternatywne formy rodzinny zostają zdyskredytowane jako jednostka społecz-
na. W dzisiejszych czasach tradycyjne pojęcie rodziny jako jednostki społecznej nabiera 
nowego znaczenia, jak chociażby rodziny patchworkowe, związki osób tej samej płci, 
związki pozamałżeńskie itd.

Przedsiębiorczość rodzinna funkcjonuje na styku trzech sfer: biznesu, rodziny i włas-
ności. Stanowi to podstawę teoretycznego modelu trzech kół, który prezentowany jest 
na rysunku 1. Model ten dotyczy zatem sfery systemu rodzinnego, własnościowego oraz 
gospodarczego. System rodzinny stanowi grupę członków rodziny i kolejnych pokoleń, 
które winny być ukierunkowane na realizację celów służących rodzinie. System własnoś-
ciowy łączy w sobie dwie grupy właścicieli – należących do rodziny właścicielskiej, jak 
i osoby z nimi niespokrewnione. System gospodarczy natomiast obejmuje swoim zasię-
giem środowisko wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa. W zależności od pozycji, 
pełnionej funkcji, a  jak pokażą poniższe badania, także i  prezentowanego pokolenia, 
interpretacja konfliktów i priorytetów pojawiających się na styku tych trzech sfer będzie 
wyglądać nieco inaczej. 
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Rysunek 1. Model trzech okręgów

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tagiuri, Davis [1992].

Do konfliktów w przedsiębiorstwach rodzinnych najczęściej dochodzi na styku sfer 
prezentowanych powyżej: rodzina–firma, rodzina–własność, własność–firma. Ich pod-
stawą są przede wszystkim czynniki emocjonalne, rzadziej racjonalne. Mogą być następ-
stwem rywalizacji pomiędzy rodzeństwem, dążenia sukcesorów do całkowitej domina-
cji, nieporozumień małżeńskich, rozproszenia własności i  zarządzania między kilkoma 
członkami rodziny. Dodatkowo istotnymi przyczynami leżącymi u podłoża konfliktów 
w firmach rodzinnych są niewystarczające zasoby, różnice poglądowe odnośnie celów 
i wizji funkcjonowania firmy, sposobów ich osiągania, hierarchii wartości, pomysłów na 
rozwiązania proceduralne bądź techniczne, nieporozumienia i błędy w procesie komu-
nikacji [Adams, Galans 2008].

W tradycyjnym rozumieniu konflikt rozumiany jest jako zjawisko negatywne. Ostat-
nie lata udowadniają, że konflikty w pracy mogą być również pozytywnym, a czasami 
równeż pożądanym zjawiskiem w metodach, które opierają dynamikę działania zespo-
łu poprzez zarządzanie przez konflikt. Negatywne podejście do konfliktu zakłada za-
burzenia komunikacji w zespole, brak zaufania, lojalności i otwartości jego członków. 
W niniejszej pracy autorzy skupiają się na różnicach pokoleniowych w postrzeganiu 
konfliktów. W prezentowanym ujęciu autorzy rozumieją konflikty w zgodzie ze szkołą 
stosunków międzyludzkich jako zjawisko naturalne, nieuniknione, a także takie, któ-
re może w konstruktywny sposób sprzyjać uczeniu się pokoleń od siebie nawzajem. 
W przypadku konfliktu pokoleń, należy zwrócić uwagę na daną granicę oddzielającą 
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dwie zbiorowości dorastających w  zupełnie różnym otoczeniu, w  różnych okresach 
historycznych, nierzadko także na różnych poziomach przestrzeni społecznej [Maro-
dy 1989]. Autorzy w swoich badaniach ograniczyli się do konfliktów towarzyszących 
procesowi sukcesji, a zatem porównaniu poddano grupy na styku rodzice–dzieci, któ-
re wyznaczać będą specyficzny typ konfliktów i krąg ludzi w nie uwikłanych. M. Sche-
ler [2008] zwraca uwagę, że w konfliktach rodzinnych ojców i synów, dziadków i wnu-
ków jest „coś tragicznego”. Jego zdaniem dorośli przekazują swoim dzieciom wnioski 
wyciągnięte na podstawie własnych przeżyć nie po to, aby podkreślać swoją przewagę 
w doświadczeniu życiowym, lecz aby uchronić je przed nieudanymi wysiłkami i trud-
nościami, na które sami byli narażeni. Młodsze pokolenie natomiast „chce i musi być 
rozrzutne, musi wydatkować nadmiar sił”, a zatem powtarzanie błędów popełnianych 
przez rodziców czy chęć dążenia do własnych wniosków jest nieunikniona. Ciągłe 
zmiany technologiczne, społeczne i gospodarcze są przyczyną coraz większych różnic 
między światem młodszego pokolenia, a rodzicami czy dziadkami. Pokolenie starsze, 
uważane za bardziej doświadczone i mądrzejsze, dokonujące jedynie słusznych wy-
borów staje się mitem. Warto tu przytoczyć koncepcję M. Mead [2000], która wyjaśnia 
pojawienie się „luki pokoleniowej” spowodowanej poprzez rewolucję naukowo-tech-
niczną, zmiany społeczne wpływające na zakłóceniu przekazywania norm i wartości 
rodzinnych. W aspekcie sukcesji problem ten wydaje się być szczególnie istotny. Zgod-
nie z przewidywaniami M. Mead, starsze pokolenie będzie musiało pogodzić się z nie-
zależnością pokoleń młodszych. Z koncepcji tej wynika również, że im więcej donio-
słych przemian społeczno-ekonomicznych i cywilizacyjnych oddziela pokolenia, tym 
w mniejszym stopniu dzieci podobne są do rodziców. Rodzice będą zatem uczyć się 
nowych wzorców kulturowych od swoich dzieci. 

Mówiąc o pokoleniach należy również wspomnieć o nomenklaturze stosowanej do 
określania ich typów. Według podziału amerykańskiego wyróżnia się pokolenie Baby 
Boomers (BB) (urodzeni przed 1961 r.), pokolenie X (urodzeni w latach 1961–1983), po-
kolenie Y (urodzeni w latach 1984–1997) i pokolenie Z (urodzeni po 1998). Bezpośred-
nie przełożenie powyższego podziału na polskie warunki byłoby jednak błędem, ze 
względu na wojny, ustrój społeczno-gospodarczy i transformacje gospodarcze w Pol-
sce. Przykładem niech będą Baby Boomers, którzy w Polsce przeżyli II wojnę światową. 
Pokolenie X w  Polsce to dzieci socjalizmu, które podejmowały swoją karierę w  mo-
mencie transformacji gospodarczej. Millenialsi, jak zwykło się nazywać pokolenie Y, 
dorastali w warunkach wolnego rynku, doświadczają globalizacji i stają przed szansa-
mi, o których poprzednie pokolenia mogły jedynie pomarzyć [Kotarbiński 2017]. Cha-
rakteryzując podejście poszczególnych pokoleń do konfliktów i  ich rozwiązywania, 
pokolenie BB określane jest jako to, które nie lubi takich sytuacji i unika ich, gdyż nie 
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są przyzwyczajeni do procesu ich oceny czy analizy. W znacznej mierze działają w spo-
sób zadaniowy, bez rozpatrywania alternatyw, które zapewnią lepszy rezultat. Gene-
racja X oczekuje osiągania wyznaczonych celów i  konkretnych rezultatów działania. 
Relacje międzyludzkie są dla nich bardzo ważne, zarówno te rodzinne, jak i biznesowe. 
Pokolenie Y to osoby otwarte na wyzwania, realizujące multitasking, czyli wykonywa-
nie wielu zadań w jednym czasie. Millenialsi to generacja, dla której niezwykle istotna 
jest pozytywna motywacja, a także różnorodność wykonywanych zadań w pracy, co 
zapobiega nudzie. Generację Z dopiero poznajemy jako potencjalnych pracowników. 
Kotarbiński ocenił ich w następujący sposób: „na swój sposób uzależniają się od wie-
dzy w Internecie, są podatni na fakenews czy postprawdę i nie zawsze potrafią oce-
nić wiarygodność informacji jakimi się posługują. Cenią sobie wysoko niezależność, 
elastyczność, work-life balance, ale są również głodni sukcesu poszukując prostych 
rozwiązań skomplikowanych problemów czy gotowych recept na wszystko” [Kotar-
biński 2017]. Przedsiębiorstwa rodzinne stają przed wyzwaniem pogodzenia przedsta-
wicieli dwóch lub więcej pokoleń i ich interesów. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie 
różnic ich dzielących oraz obszarów wspólnych zainteresowań. Proces sukcesji może 
być przykładem budowania zespołu, gdzie wieloletnie, praktyczne doświadczenie 
nestorów łączy się z  umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii, in-
nowacyjnych pomysłów i kreatywnego podejścia do pracy młodszego pokolenia. Klu-
czowa jest jasna komunikacja wyznaczająca wspólny cel, którym powinna być oczy-
wiście kontynuacja funkcjonowania firmy rodzinnej i realizacja wspólnych wartości. 

Rysunek 2. Rodzaje konfliktów występujących w przedsiębiorstwach rodzinnych

Źródło: Powichrowska, Wojtas [2017, s. 63].

W badaniach przeprowadzonych przez Powichrowską i Wojtas [2017], zdecydowana 
większość konfliktów występujących w firmach rodzinnych to konflikty interpersonalne 
(60%), powstające między osobami o rozbieżnych, niezgodnych poglądach (rysunek 2.). 
Do konfliktów tego rodzaju dochodzi najczęściej w mikro i małych przedsiębiorstwach. 
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Metodyka badań

W  badaniu wzięło udział 56 respondentów, którzy byli przedstawicielami przedsię-
biorstw rodzinnych2. Tym samym kwestionariuszem ankiety zbadano zarówno nesto-
rów, jak i  sukcesorów przedsiębiorstw, co miało za zadanie sprawdzić podejście obu 
pokoleń do tych samych zagadnień. W  dziesięciu przypadkach zbadanie młodszego 
pokolenia było niemożliwe ze względu na zbyt młody wiek potencjalnego sukcesora. 
Na potrzeby prezentacji porównawczej podejścia sukcesorów i nestorów, 10 wyników 
jednostronnego wypełnienia ankiety zostało odrzuconych. Najstarsza zbadana firma 
została założona w 1885 roku i działa do dziś w branży jubilerskiej. Jednak zdecydowa-
na większość to przedsiębiorstwa założone po roku 1990. 

Ankietowanych zapytano, na którym z  pięciu poziomów definicyjnych przedsię-
biorstwa rodzinnego [Więcek-Janka, Lewandowska 2017] sklasyfikowaliby swoją firmę. 
Należy pokreślić, iż ankietowani dokonując wyboru, zapoznali się z definicją dotyczącą 
każdego poziomu modelu definicyjnego. Ponad połowa wszystkich badanych przed-
siębiorstw to przedsiębiorstwa klasyfikujące się na trzecim poziomie definicyjnym, 
czyli jednopokoleniowe firmy rodzinne. Przedsiębiorstwa na tym poziomie charak-
teryzują się zaangażowaniem przynajmniej jednej osoby w  zarządzanie operacyjne 
i współplanowanie strategiczne. Drugą dość liczną grupą, która stanowiła 28% bada-
nych przedsiębiorstw, to firmy rodzinne u progu sukcesji. Wyniki zostały przedstawio-
ne na rysunku 3. Warty podkreślenia jest fakt, że w przypadku tego pytania nestorzy 
i sukcesorzy danej firmy zawsze wskazywali tę samą odpowiedź.

2 Prezentowane dane stanowią część badań pilotażowych pracy doktorskiej realizowanej przez mgr inż. Martę 
Pawłowską pod opieką dr hab. Karola Andrzejczaka oraz dr inż. Ewy Więcek-Janki.
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Rysunek 3. Klasyfikacja badanych przedsiębiorstw do poszczególnych pozio-
mów definicyjnych

Poziom 1 – Wielopokoleniowa firma rodzinna (Firmy rodzinne, które zrealizowały przynajmniej jeden 

transfer międzypokoleniowy).

Poziom 2 – Firma rodzinna u  progu sukcesji (Zaangażowanie przynajmniej dwóch osób w  codzienne 

zarządzanie i zaangażowanie członków rodziny w działania zarządu ze sprecyzowaną intencją sukcesji).

Poziom 3 – Jednopokoleniowa firma rodzinna (Zaangażowanie przynajmniej jednej osoby w zarządzanie 

operacyjne w przedsiębiorstwie i współplanowanie strategiczne).

Poziom 4 – Przedsiębiorstwa z tożsamością rodzinną (Samouznanie firmy za rodzinną. Uznaje się za ro-

dzinne te przedsiębiorstwa, które w praktyce są prowadzone przez członków rodziny).

Poziom 5 – Przedsiębiorstwa potencjalnie rodzinne (Większość głosów jest w posiadaniu osoby (osób) fi-

zycznej, która założyła firmę albo nabyła udziały w firmie, lub w posiadaniu jej małżonka, rodziców, dzieci 

albo bezpośrednich spadkobierców dzieci).

Źródło: opracowanie własne.

W badaniu zapytano respondentów także o to czy zastanawiali się nad przyszłoś-
cią przedsiębiorstwa. W przypadku nestorów pytanie dotyczyło aspektu przekazania 
firmy kolejnemu pokoleniu, zaś sukcesorów w aspekcie przejęcia przedsiębiorstwa. Na 
to pytanie nestorzy w 42 przypadkach (z 46) odpowiadali pozytywnie. Natomiast jedy-
nie 36 sukcesorów odpowiedziało „tak”, co wydaje się być wynikiem, mimo wszystko, 
wysokim biorąc pod uwagę fakt, że wedle badań prezentowanych w raporcie „Staty-
styka firm rodzinnych” [2017] blisko 80% przedsiębiorców nie planuje sukcesji w ogó-
le. Kontynuacją tego pytania było dookreślenie na jakim etapie w przedsiębiorstwie 
rodzinnym znajduje się obecnie przekazanie władzy (w oparciu o model 4W). Wyniki 
przedstawiono na rysunku 4.
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Rysunek 4. Etap przekazania władzy w przedsiębiorstwie rodzinnym

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z  prezentowanymi danymi, nestorzy zastanawiają się nad daną sytuacją 
zdecydowanie wcześniej niż potencjalni sukcesorzy. Ciekawa jest sytuacja dotycząca 
odpowiedzi „ustalamy warunki przekazania władzy”, gdzie sukcesorzy mogą sobie nie 
zdawać z tego sprawy, że jakieś ustalenia zostały poczynione lub nie uznają ich za ważne 
bądź po prosty się z nimi nie zgadzają. W jednym z przypadków nestor określił, że pro-
ces przekazywania władzy już trwa, jednak odpowiedzi sukcesorów wskazały, że dany 
następca nie jest tego świadomy. 

Odnosząc się do konfliktów, o które byli pytani przedstawiciele obu pokoleń, należy 
podkreślić, że ich typy zostały wyselekcjonowane na podstawie literatury przedmiotu 
przez autorkę badania. Ankietowani mieli za zadanie określić częstotliwość występo-
wania danego typu konfliktu z  13 wymienionych konfliktów towarzyszących sukcesji 
w  ich otoczeniu rodzinnym. W  artykule przedstawiono jedynie wybrane typy konflik-
tów – całość badań będzie dostępna w pracy doktorskiej, której badania są podstawą. 
Pierwszym z typów był konflikt o czas poświęcany na pracę (brak czasu dla rodziny). Jak 
widać na rysunku 5. nestorzy zauważają kłótnie rodzinne o brak czasu dla rodziny zde-
cydowanie częściej niż sukcesorzy. Jest to zrozumiałe, gdyż sukcesorzy początkowo nie 
poświęcają zbyt wiele czasu na biznes rodzinny, a co za tym idzie, nie są świadkami kłót-
ni rodzinnych o czas poświęcany na pracę. Tego typu problemy pojawiają się najczęściej 
wśród rodziców, pokolenia starszego. 
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Rysunek 5. Częstotliwość występowania konfliktu o czas poświęcany na pracę (brak 
czasu dla rodziny)

Źródło: opracowanie własne.

Kolejny typ konfliktu dotyczył częstotliwości przenoszenia konfliktów powstałych na 
gruncie rodziny na działalność przedsiębiorstwa. Wśród nestorów najczęściej wskazy-
waną odpowiedzią było „co najmniej raz na pół roku”, co zilustrowano na rysunku 6., 
a zatem można przypuszczać, że wykazują potencjalną możliwość przenoszenia proble-
mów domowych do firmy. Sukcesorzy natomiast nie zauważają tego zjawiska w tak nasi-
lonym stopniu jak nestorzy, jednak ciekawe jest wskazanie jednego z nich – „co najmniej 
raz w tygodniu lub częściej”.

Rysunek 6. Częstotliwość przenoszenia konfliktów rodzinnych na działalność 
przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.
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Inny rodzaj konfliktów, którego częstotliwość występowania mieli ocenić respon-
denci dotyczył wyboru następcy (sukcesora). Zgodnie ze wskazaniami zarówno nesto-
rów, jak i potencjalnych sukcesorów, najczęstszy wybór padał na odpowiedź „nie poja-
wiają się w ogóle lub bardzo rzadko” (rysunek 7). Jest to sytuacja o tyle niepokojąca, że 
można ją dwojako zrozumieć: 

 – przedsiębiorcy są bardzo dobrze przygotowani do przekazania przedsiębiorstwa 
młodszemu pokoleniu i wiedzą, kto będzie sukcesorem – a zatem nie ma konfliktów 
o wybór następcy,

 – przedsiębiorcy nie zastanawiają się nad tym, kto będzie ich następcą, ponieważ nie 
planują jeszcze procesu sukcesji, co deklarowane odpowiedzi w pytaniu o etap przeka-
zania władzy w przedsiębiorstwie rodzinnym mogłyby potwierdzać.

Rysunek 7. Konflikt o wybór następcy (sukcesora)

Źródło: opracowanie własne.

Czas na wdrożenie kolejnego pokolenia jest bardzo ważny, aby sukcesora odpo-
wiednio przygotować do przyszłej roli i  aby przekonać się czy wybór nestorów jest 
słuszny. Sam sukcesor również musi się określić czy odpowiada mu przyszła funkcja. 
Na powyższy etap nakładają się, oprócz kwestii ekonomicznych, jeszcze rodzinne 
i  emocjonalne, ponieważ pierwsza decyzja jaką musi podjąć nestor to stwierdzenie 
czy na następcę wybierze kogoś spośród kręgu rodzinnego, czy raczej przekaże wła-
dzę osobie spoza rodziny.

Inny warty wspomnienia konflikt do oceny dotyczył finansów i  ich przeznaczania 
z budżetu domowego na rozwój przedsiębiorstwa i inwestycje. Wyniki przedstawia ry-
sunek 8., gdzie można zauważyć, że 43% nestorów wskazało, że takie problemy mają 
miejsce. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była jednak opcja „nie pojawiają się 
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w ogóle lub bardzo rzadko”. Można przypuszczać, że przy ocenie konfliktów istnieje ba-
riera psychiczna przed „ujawnianiem” sytuacji problemowych występujących w domu. 

Rysunek 8. Konflikt o finanse przeznaczane z budżetu domowego na rozwój 
przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

Inne pytanie dotyczyło źródeł konfliktów występujących w badanym przedsiębior-
stwie rodzinnych. Ankietowani mieli wskazać ich wagę na pięciostopniowej skali. Odpo-
wiedzi na to pytanie przedstawia rysunek nr 9.

Rysunek 9. Najistotniejsze źródła konfliktów

Źródło: opracowanie własne
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Najczęstsze wskazania „bardzo istotne źródło konfliktu” uzyskał wśród nestorów 
„brak komunikacji lub zła komunikacja”. Wśród sukcesorów natomiast były to aż 4 przy-
padki: „brak poszanowania sukcesora wśród kadry starszej stażem”, „bagatelizowanie 
młodszego pokolenia”, „nierównowaga płac członków rodziny a  pracowników spoza 
rodziny na podobnych stanowiskach” oraz podobnie jak nestorzy „brak komunikacji lub 
zła komunikacja”. 

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa rodzinne narażone są na występowanie konfliktów częściej niż ich 
nierodzinne odpowiedniki z  powodu specyfiki działalności biznesu, przenikania się 
sfer rodzinnej i  biznesowej oraz trudności w  ustaleniu reguł ich współdziałania tych 
sfer. Najczęściej konflikty odbierane są jako sytuacje niechciane, zagrażające funkcjo-
nowaniu przedsiębiorstwa, jednak jak wskazują badania naukowców z  tej dziedziny, 
często są także źródłem innowacji, motorem postępu i dynamizacji działania [Piersiala, 
Nowakowska-Grunt 2014]. 

Rozpoznanie mocnych i  słabych stron konkretnego konfliktu, zdefiniowanie ogól-
nych oraz specyficznych problemów, a także konstruktywne ich rozwiązywanie może 
zapewnić firmom rodzinnym prawidłowe funkcjonowanie w nowoczesnej gospodarce 
i osiąganie przewagi konkurencyjnej. Na podstawie zaprezentowanych wyników badań 
autorskich można wysunąć wnioski, że częstotliwość występowania konfliktów w przed-
siębiorstwach rodzinnych nie jest wysoka. 

Opracowane wyniki są jedynie zaczątkiem prowadzonych badań. Przeprowadzenie 
dalszych analiz i badań w tym zakresie należy uznać za uzasadnione i ważne zarówno 
dla środowiska naukowego, jak również dla praktyki gospodarczej. Dalszy kierunek ba-
dań dotyczyć będzie opracowania wskaźnika skuteczności i  efektywności sposobów 
rozwiązywania konfliktów.
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Społeczna odpowiedzialność firm rodzinnych notowanych 
na GPW w Warszawie na przykładzie spółek 
zakwalifikowanych do indeksu RESPECT

Corporate Social Responsibility of Family Firms Listed  
on the Warsaw Stock Exchange on the Example  
of Companies Qualified for the RESPECT Index

Abstract: Social Responsible firms try to meet the expectations of diverse stakeholders in 

a balanced way. Such companies in their activities take into account social and ecological 

aspects. The concept of such a way of acting has its supporters and opponents. Opponents 

suggest that the company should first and foremost meet the expectations of its owners, 

striving to maximize value. Proponents of the concept of CSR activities believe that by en-

gaging in such activities, the company achieves various benefits that in the long term con-

tribute to maximizing the value of the company. Research on the scope of involvement of 

family businesses in activities related to corporate social responsibility does not give a clear 

answer to the question whether the level of involvement of family enterprises in this type 

of activities is different than other enterprises. The aim of the study is to analyze the pre-

sence of family businesses in the RESPECT index, which was created by the Warsaw Stock 

Exchange. The index groups companies rated as socially responsible. The article discusses 

the potential consequence of the company’s involvement in socially responsible activities 

and analyzes the CSR activities carried out by family companies in the RESPECT index.

Key words: family firms, CSR, stakeholder value

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnie uwzględniają w swoich działaniach aspek-
ty społeczne i ekologiczne, starając się w zrównoważony sposób spełniać oczekiwania 
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różnorodnych interesariuszy. Koncepcja takiego sposobu działania ma swoich zwo-
lenników i przeciwników. Przeciwnicy sugerują, iż przedsiębiorstwo powinno przede 
wszystkim realizować oczekiwania swoich właścicieli, dążąc do maksymalizacji warto-
ści. Zwolennicy koncepcji działalności społecznie odpowiedzialnej uważają, iż poprzez 
angażowanie się w takie działania przedsiębiorstwo osiąga różnorodne korzyści, które 
w długim terminie przyczyniają się do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, przez 
co w harmonijny sposób można pogodzić oczekiwania akcjonariuszy i interesariuszy. 
Badania dotyczące  zakresu zaangażowania firm rodzinnych w działania związane ze 
społeczną odpowiedzialnością biznesu nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi na 
pytanie, czy stopień zaangażowania firm rodzinnych w tego typu działania jest inny niż 
pozostałych przedsiębiorstw. Celem opracowania jest analiza obecności firm rodzin-
nych w  indeksie RESPECT, który został stworzony przez GPW w Warszawie i  grupuje 
spółki oceniane jako społecznie odpowiedzialne. W artykule przedyskutowano poten-
cjalne konsekwencje zaangażowania firmy w  działalność społecznie odpowiedzialną 
oraz dokonano analizy działań w  zakresie CSR dokonywanych przez firmy rodzinne 
będące w indeksie RESPECT.

Społeczna odpowiedzialność biznesu a wartość 
przedsiębiorstwa

We współczesnej literaturze ekonomicznej najczęściej jako główny cel działalności przed-
siębiorstwa wskazuje się dążenie do maksymalizacji wartości [Damodaran 2017]. Przy 
czym może być ona rozumiana dwojako: albo jako maksymalizacja wartości dla akcjonariu-
szy (shareholders value) lub maksymalizacja wartości dla interesariuszy (stakeholder value). 

W  pierwszym przypadku priorytetem działalności przedsiębiorstwa są oczekiwania 
jego akcjonariuszy. Dla firm, których akcje są notowane na rynkach finansowych, realiza-
cja tego priorytetu będzie oznaczała podejmowanie działań ukierunkowanych na wzrost 
ceny akcji. Rosnąca cena akcji będzie przyczyniała się do wzrostu bogactwa i zadowolenia 
wszystkich akcjonariuszy niezależnie od ich udziału w kapitale akcyjnym spółki. Cele po-
średnie, służące realizacji celu głównego, związane będą w dużej mierze z wynikami finan-
sowymi osiąganymi przez spółkę (odpowiednio wysoka stopa zwrotu z kapitału własne-
go, wyniki finansowe osiągane przez firmę oraz perspektywy ich wzrostu w przyszłości).

W  przedsiębiorstwach próbujących realizować postulat maksymalizacja wartości 
przedsiębiorstwa dla interesariuszy (stakeholder value), istotna staje się funkcja, jaką 
przedsiębiorstwo spełnia nie tylko dla akcjonariuszy, ale także interesariuszy, czyli 
wszystkich podmiotów związanych z  jego działalnością: właścicieli, pracowników, lo-
kalnej społeczności, kontrahentów itp. Wartość firmy w takim rozumieniu jest związana 
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nie tylko z  realizacją postulatu maksymalizacji wartości dla właścicieli, ale raczej mak-
symalizacji wartości, jaką firma stanowi dla ogółu jej interesariuszy. Przedsiębiorstwo 
postrzegane jest nie tylko jako organizacja zapewniająca realizację ekonomicznych i fi-
nansowych celów jego właścicieli, ale szerzej jako podmiot stanowiący ważny element 
otoczenia społeczno-gospodarczego, który spełnia wiele różnorodnych funkcji i  jest 
użyteczny dla licznych interesariuszy. Takie rozumienie misji przedsiębiorstwa znajduje 
odzwierciedlenie w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate 
Social Responsibility). Według tej koncepcji przedsiębiorstwo w swoich działaniach po-
winno uwzględniać czynniki społeczne, ekonomiczne i związane ze środowiskiem natu-
ralnym [Rudnicka 2012].

W  literaturze znaleźć można rozbieżne zdania dotyczące wpływu aktywności w  ra-
mach społecznej odpowiedzialności na wartość firmy. Według zwolenników CSR, 
uwzględnienie celów i  oczekiwań różnorodnych interesariuszy w  długiej perspektywie 
będzie przyczyniać się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, będzie więc korzystne dla 
wszystkich interesariuszy (w tym właścicieli), przeciwnicy koncepcji CSR zwracają uwagę 
na rozbieżność istotnych dla właścicieli celów finansowych z oczekiwaniami interesariuszy 
i uważają, że przedsiębiorstwo powinno dążyć do maksymalizacji wartości dla akcjona-
riuszy (shareholder value) bez względu na cele innych interesariuszy  [Marcinkowska 2011].

Kompleksowa analiza korzyści związanych z działaniami przedsiębiorstw w zakresie 
społecznej odpowiedzialności powinna uwzględniać następujące obszary: makroeko-
nomiczne korzyści społeczne i ekonomiczne, korzyści rozpatrywane w ramach otocze-
nia społeczno-ekonomicznego przedsiębiorstwa, korzyści związane z  działaniami na 
rzecz pracowników, korzyści wynikające z działań firmy związanych z ochroną środowi-
ska naturalnego, korzyści dla pozostałych interesariuszy [Bartkowiak 2011]. 

Zawężając analizę korzyści płynących z  postaw i  zachowań społecznie odpowie-
dzialnych jedynie do samej organizacji, można wymienić m.in. [Marcinkowska 2010]: 
wzrost wartości przedsiębiorstwa, poprawę reputacji, nowe możliwości biznesowe, 
wzrost lojalności pracowników i  klientów, wyższą wydajność, oszczędności kosztowe, 
wyższe ceny, niższy koszt kapitału, lepszą zdolność pozyskiwania kapitału. 

Firmy społecznie odpowiedzialne, dzięki swoim działaniom na rzecz społeczności 
lokalnej i  innych interesariuszy, zyskują pozytywny wizerunek, budując swoją dobrą 
reputację. Przekłada się to na lepsze relacje biznesowe, co pozwala często na łatwiej-
sze nawiązywanie współpracy i stwarza możliwości dalszego rozwój przedsiębiorstwa. 
Dobra reputacja firmy zwiększa lojalność klientów. Dbałość o  pracowników, działania 
umożliwiające ich samorealizację i rozwój zwiększają satysfakcję i mogą przyczynić się 
do wzrostu wydajności i zmniejszenia się fluktuacji kadr. Dobra opinia o firmie jako solid-
nym pracodawcy przyciąga również lepszych kandydatów do pracy. Reputacja firmy jest 
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niesłychanie ważna w relacjach z  instytucjami finansowymi i  inwestorami. Pozytywne 
postrzeganie firmy pozwala łatwiej i taniej pozyskiwać kapitał, zarówno w postaci kre-
dytu, jak i w przypadku emisji papierów wartościowych (akcji czy obligacji). Wszystkie te 
efekty mają wpływ na wyniki finansowe generowane przez przedsiębiorstwo – przyczy-
niając się do obniżki kosztów albo wzrostu przychodów, w efekcie pozytywnie wpływa-
ją na wyniki przedsiębiorstwa i ostatecznie na jego wartość. Mając to na uwadze, firmy 
powinny postrzegać wydatki związane z wdrażaniem działań społecznie odpowiedzial-
nych jako swego rodzaju inwestycję, która w  efekcie powinna przynieść pozytywne 
efekty także w wymiarze finansowym.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach rodzinnych 
będących w publicznym obrocie

Analizując aktywność firm rodzinnych notowanych na rynku publicznym w zakresie CSR, 
warto zwrócić uwagę na ich cechy specyficzne, wyróżniające je spośród innych przedsię-
biorstw. Po pierwsze, w literaturze poświęconej firmom rodzinnym dominującą perspek-
tywą stała się analiza zachowań tych firm, zakładająca, że ich właściciele dążą do maksy-
malizacji bogactwa socjo-emocjonalnego (socioemotional wealth – SEW), wynikającego 
z  posiadania (i  ewentualnie zarządzania) przedsiębiorstwem [Berrone, Cruz i  Gomez- 
-Mejia 2012], a  nie, jak w  przypadku innych przedsiębiorstw, maksymalizacji wartości 
rynkowej. Wymieni wyżej autorzy sugerują, że maksymalizacja SEW może się dokonać 
poprzez realizację celów w pięciu obszarach. Pierwszy obszar związany jest z utrzyma-
niem przez rodzinę kontroli nad przedsiębiorstwem. Drugi obszar dotyczy utożsamiania 
się członków rodzinny z przedsiębiorstwem, kolejny związany jest z  budowaniem silnych 
więzi społecznych. Czwarty obszar odnosi się do więzi emocjonalnych pomiędzy człon-
kami rodziny zaangażowanymi w zarządzania/pracę w przedsiębiorstwie. Ostatni obszar 
obejmuje dążenie do zapewnienia ciągłości rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa – 
a  więc dotyczy tworzenia warunków do przeprowadzenia sukcesji wewnątrzrodzinnej 
[Berrone, Cruz i Gomez-Mejia 2012]. Realizacja powyższych celów w części obszarów wy-
magała będzie podjęcia działań w obszarze CSR (budowanie silnych więzi społecznych, 
zapewnienie dobrych relacji pomiędzy członkami rodziny pracującymi w firmie).

Po drugie, w  notowanych na rynku publicznym firmach rodzinnych wyzwaniem 
staje się umiejętna polityka w zakresie ładu korporacyjnego (a więc także obszar nale-
żący do CSR). Wejście na rynek publiczny jest związane z pozyskaniem nowych akcjo-
nariuszy, którzy będą chcieli mieć możliwość kontrolowania decyzji podejmowanych 
w  spółce (np. poprzez swoich przedstawicieli w  Radzie Nadzorczej) oraz pośrednio 
wpływu na sposób zarządzania firmą. Zazwyczaj może występować naturalna obawa 
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akcjonariuszy mniejszościowych – o to, iż posiadająca większościowy pakiet rodzina 
może wykorzystać ten fakt do czerpania indywidualnych korzyści kosztem przedsię-
biorstwa i akcjonariuszy mniejszościowych (np. wyprowadzanie zysków poprzez za-
wyżanie wynagrodzeń czy niekorzystne umowy pomiędzy spółką a  rodziną czy in-
nymi firmami należącymi do rodziny). Właściwe budowanie relacji pomiędzy rodziną 
a akcjonariuszami mniejszościowymi jest kluczowe dla sposobu postrzegania przed-
siębiorstwa przez inwestorów [Perz 2017]. Chcąc maksymalizować SEW, dbając jedno-
cześnie o wizerunek firmy w oczach inwestorów zewnętrznych, właściciele przedsię-
biorstw rodzinnych muszą przykładać szczególną rolę do umiejętnego prowadzenia 
działań w zakresie corporate governance.

Spółki społecznie odpowiedzialne na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie

W ostatnich latach coraz więcej inwestorów, podejmując decyzje dotyczące alokacji swo-
ich aktywów na rynkach papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa, 
zwraca uwagę na czynniki pozafinansowe. Strategie te  noszą nazwę inwestowania etycz-
nego lub inwestowania społecznie odpowiedzialnego – SRI (social responsible investing). 
Najczęściej stosowane kryteria pozafinansowe odnoszą się do zachowań spółki dotyczą-
cych środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego – kryterium EFG (Eniviroment, So-
cial, Governance). Dwie najbardziej popularne strategie polegają na [Wolska i Czerwonka 
2013] eliminowaniu z  portfela spółek (screening negatywny), które nie spełniają okre-
ślonych standardów etycznych (w kontekście czynników społecznych, środowiskowych 
czy dotyczących nadzoru korporacyjnego) albo odwrotnie: inwestowaniu w spółki, które 
charakteryzują się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w działania społeczne lub eko-
logiczne (Best-in-Class). Według ostatniego badania, przeprowadzonego w  13 krajach 
europejskich przez Europejskie Forum ds. Zrównoważonego Inwestowania [European 
SRI Study 2016], strategia eliminacji w Europie jest stosowana w przypadku zarządzania 
aktywami o  wartości 10 bilionów Euro, co stanowi 48% ogółu aktywów zarządzanych 
profesjonalnie. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inwestorów społecznie odpo-
wiedzialnym inwestowaniem, giełdy zaczęły tworzyć specjalne indeksy grupujące spółki 
spełniające określone standardy etyczne. W 2009 roku Giełda Papierów Wartościowych 
w  Warszawie utworzyła indeks RESPECT, w  którego skład wchodzą spółki społecznie 
odpowiedzialne, charakteryzujące się dodatkowo wysoką jakością raportowania, odpo-
wiednim poziomem relacji inwestorskich i ładu informacyjnego. Spółki zakwalifikowane 
muszą spełniać szereg kryteriów [www.odpowiedzialni.gpw.pl]. Po pierwsze, są to spółki 
o największej płynności, czyli takie które wchodzą w skład jednego z indeksów: WIG20, 
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mWIG40, sWIG80. Po drugie, spółki oceniane są pod kątem jakości ładu korporacyjnego 
(corporate governance). Ocena jest dokonywana przez Giełdę Papierów Wartościowych 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Najważniejszym dokumen-
tem charakteryzującym te zasady jest przewodnik: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
GPW 2016 [GPW 2016]. Nie jest to wprawdzie zbiór zasad, który bezwzględnie i w całości 
musi być wdrożony przez spółki notowane na GPW. Spółki zobowiązane są do stosowa-
nia zasady: stosuj lub wyjaśnij (comply or explain). Oznacza to, że spółki w szczegółowy 
sposób muszą się wytłumaczyć, dlaczego nie zamierzają stosować określonych zapisów 
zawartych w  kodeksie dobrych praktyk. Po trzecie, na podstawie wypełnianych przez 
przedsiębiorstwach ankiet, ocenie podlegają działania spółek w  zakresie CSR. Analizą 
objęte są trzy obszary działań społecznie odpowiedzialnych [www.odpowiedzialni.gpw.
pl]: czynniki środowiskowe (zarządzanie środowiskowe, bioróżnorodność, ograniczenie 
oddziaływania środowiskowego, aspekty środowiskowe produktów/usług), czynniki 
społeczne (BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, dialog z interesariuszami, relacje z do-
stawcami, raportowanie społeczne) i czynniki związane z władztwem korporacyjnym (za-
rządzanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, kodeks postępowania, audyt wewnętrzny 
i system kontroli, relacje z klientami). Spółki, które pozytywie przejdą wszystkie trzy eta-
py weryfikacji, zostają włączone do indeksu RESPECT. Zgodnie z założeniami tego pro-
jektu, skład indeksu jest aktualizowany raz do roku. W tabeli 1 zamieszczono listę spółek 
wchodzących w skład indeksu RESEPECT w latach 2009–2017. 

Tabela 1. Spółki zakwalifikowane do indeksu RESPECT (stan na koniec kolejnych lat)

Rok Spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT

2009
Apator, Bank PBH, Barlinek, Ciech, Citi Handlowy, Elektrobudowa, Grupa Lotos , Grupa Żywiec, Ing Bank 
Śląski, Kghm Polska Miedź, Mondi Świecie, PGNiG, Pkn Orlen, Telekomunikacja Polska, Zakłady Azotowe 
w Tarnowie – Mościcach,  Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”

2010
Apator, Bank PBH, Barlinek, Ciech, Citi Handlowy, Elektrobudowa, Grupa Lotos , Grupa Żywiec, Ing Bank 
Śląski, Kghm Polska Miedź, Mondi Świecie, PGNiG, Pkn Orlen, Telekomunikacja Polska, Zakłady Azotowe 
w Tarnowie – Mościcach,  Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”

2011

Apator, Barlinek, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bre Bank, Budimex, DM IDM,  Elektrobudowa, Fabryka 
Farb i Lakierów Śnieżka, Grupa Lotos, Grupa Żywiec, Ing Bank Śląski, Kghm Polska Miedź, Kredyt Bank, 
LW Bogdanka, Mondi Świecie SA, Netia, PBG, PGE, PGNiG SA, PKN ORLEN SA, Telekomunikacja Polska SA, 
Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

2012

Apator, Bank BPH, Bank Handlowy, Bank Millennium, Budimex, Elektrobudowa, Grupa Lotos, Ing Bank 
Śląski, Jastrzębska Społka Węglowa,  Kghm Polska Miedź, Kredyt Bank, LW Bogdanka, Netia, PGE, PGNiG 
SA, PKN ORLEN SA, PZU, Telekomunikacja Polska SA, Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach, Zespół 
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

2013

Apator, Bank BPH, Bank Handlowy, Bank Millennium, BZ WBK, Budimex, Elektrobudowa, GPW, Grupa 
Azoty, Grupa Lotos, Ing Bank Śląski, Jastrzębska Społka Węglowa,  Kghm Polska Miedź,  Netia, Pelion, 
PGE, PGNiG SA, PKN ORLEN SA, PZU, Rafako, Telekomunikacja Polska SA, Tauron, Zespół Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA
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2014

Apator, Bank BPH, Bank Handlowy, Bank Millennium, BZ WBK, Budimex, Elektrobudowa, Energa, GPW, 
Grupa Azoty, Grupa Lotos, Ing Bank Śląski, Jastrzębska Społka Węglowa,  Kghm Polska Miedź,  Lubelski 
Węgiel Bogdanka, Orange Polska, PGE, Pelion, PGNiG SA, PKN ORLEN SA, PZU, Rawlplug, Tauron, Zespół 
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

2015

Apator, Bank BPH, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, BZ WBK, Budimex, 
Elektrobudowa, Energa, GPW, Grupa Azoty, Grupa Lotos, Ing Bank Śląski,  Kghm Polska Miedź,  
Lubelski Węgiel Bogdanka, Orange Polska, PGE, Pelion, PGNiG SA, PKN ORLEN SA, PZU, Tauron, Zespół 
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

2016

Apator, Bank Handlowy, Bank Pekao, Bank Millennium,  BZ WBK, Budimex, Elektrobudowa, Energa, 
Fabryka Mebli Forte, GPW, Grupa Azoty, Grupa Lotos, Ing Bank Śląski,  Kghm Polska Miedź,  Lubelski Węgiel 
Bogdanka, Orange Polska, PCC Rokita, PGE, Pelion, PGNiG SA, PKN ORLEN SA, PZU, Tauron, Trakcja, Zespół 
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

2017

Agora, Apator, Bank Handlowy, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Millennium,  BZ WBK, 
Budimex, Elektrobudowa, Energa, Fabryka Mebli Forte, GPW, Grupa Azoty, Grupa Lotos, Ing Bank Śląski, 
Inter Cars, Jastrzębska Spółka Węglowa,  Kghm Polska Miedź,  Lubelski Węgiel Bogdanka, mBank, 
Orange Polska, PCC Rokita, PGE, PGNiG SA, PZU, Tauron, Trakcja, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA

Źródło: opracowanie własne na podstawie komunikatów GPW S.A., http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/.

Analizując skład indeksu w latach 2009–2017, można zauważyć, iż w gronie spółek 
uznanych za społecznie odpowiedzialne dominują spółki o  największej kapitalizacji, 
najczęściej są to spółki z  istotnym udziałem Skarbu Państwa (Grupa Lotos, KGHM Pol-
ska Miedź, PKN Orlen, PZU, PGE, Tauron, PGNiG, Energa). Liczną grupę stanowią również 
instytucje finansowe (Bank Handlowy, BOŚ, Bank Pekao, BZ WBK, Bank Millennium, ING 
Bank Śląski, mBank). Skład indeksu jest w miarę stabilny, duża grupa spółek znajdowała 
się w indeksie prawie w całym okresie 2009–2017. Może to świadczyć o konsekwentnej 
realizacji strategii CSR w dużej grupie przedsiębiorstw. 

Społecznie odpowiedzialne firmy rodzinne w indeksie 
RESPECT

Wśród firm rodzinnych, które obecnie nadal są notowane na GPW w Warszawie, w indek-
sie RESPECT znalazły się następujące spółki: Rawlplug (rok 2014), Fabryka Mebli Forte 
(lata 2016–2017) oraz Inter Cars (rok 2017). Krótkie informacje o przedsiębiorstwach zo-
stały zaprezentowane w tabeli numer 2.
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Tabela 2. Charakterystyka firm rodzinnych wchodzących w skład indeksu RESPECT

Najwięksi udziałowcy Udział rodziny 
w zarządzaniu

Wartość rynkowa 
(13.02.2018) 
miliardy PLN

Fabryki Mebli Forte Maciej Formanowicz  (przez spółkę 
zależną): 32,44%

Tak (Maciej 
Formanowicz – Prezes 

Zarządu)
1,25

Inter Cars Krzysztof Oleksowicz: 26,30%

Tak (Krzysztof 
Oleksowicz: członek 

zarządu, Maciej 
Oleksowicz: Prezes 

Zarządu)

4,17

Rawlplug Rodzina Koelner (przez spółki zależne): 
60,34%

Tak: Radosław Koelner: 
Prezes Zarządu, Krystyna 
Koelner: Przewodnicząca 
RN, Przemysław Koelner: 

członek RN)

0,31

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu www.gpwinfostrefa.pl.

We wszystkich wymienionych spółkach rodzina ma największy udział w kapitale spół-
ki, przedstawiciele rodziny pełnią też funkcje zarządcze. W tabeli numer 3 zaprezentowano 
definicje działalności CSR w poszczególnych przedsiębiorstwach. Każde z przedsiębiorstw 
nieco inaczej rozumie istotę działań w zakresie społecznej odpowiedzialności, odmiennie 
akcentując kluczowe obszary działań. W przypadku Fabryki Mebli Forte podkreślona zo-
stała waga działań związanych z potrzebami lokalnej społeczności i angażowania się fir-
my w prace związane z poprawą życia mieszkańców. Najszerszy zakres działań w zakresie 
CSR został zarysowany w firmie Inter Cars, wydaje się, że w centrum zainteresowania firmy 
znajdują się jej pracownicy, pojawiła się również deklaracja dotycząca wyznaczania stan-
dardów i prowadzenia działań edukacyjnych związanych z CSR. 

Tabela 3. Istota działalności w zakresie CSR według poszczególnych spółek

Fabryki Mebli Forte 

„FORTE to aktywny uczestnik życia społecznego. Jednym z podstawowych filarów naszej 
odpowiedzialności jest prowadzenie dialogu i partnerskiej współpracy z otoczeniem. 
Chcemy być obecni w miejscach, w których prowadzimy swoją działalność produkcyjną, 
dlatego istotną część prowadzonych przez nas projektów stanowi wsparcie inicjatyw na 
rzecz lokalnych społeczności. Angażujemy się w liczne działania na rzecz poprawy życia 
mieszkańców w zakresie rozwoju i promocji edukacji, kultury, ekologii oraz inne – zgodne 
z ich potrzebami i oczekiwaniami”.

Inter Cars 

„Wyznaczamy standardy i edukujemy w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Wspieramy 
rozwój społeczny i gospodarczy. Szanujemy naszych pracowników, zapewniając 
im godne warunki pracy. Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o wartości 
i indywidualne potrzeby pracowników. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
oraz odbiorców naszych produktów i usług. Prowadzimy działalność biznesową w oparciu 
o zaufanie i partnerstwo. Prowadzimy rzetelną komunikację i odpowiedzialne działania 
marketingowe. Tworzymy i rozwijamy produkty oraz usługi w odpowiedzi na nowe 
wyzwania społeczne i środowiskowe. Dbamy o środowisko naturalne”.
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Rawlplug 

„Rawlplug, w swojej działalności uwzględnia potrzeby i interesy lokalnych społeczności 
oraz buduje z nimi pozytywne relacje. Jesteśmy otwarci i wrażliwi na potrzeby otoczenia, 
dlatego aktywnie angażujemy się w rozwiązywanie problemów społecznych. Wierzymy, 
że odpowiedzialność społeczna, jaką się kierujemy we wszystkich obszarach naszej 
działalności, jest gwarantem stałego rozwoju Grupy. Rozwój ten jest ściśle związany 
z satysfakcją naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Jesteśmy 
skuteczniejsi i osiągamy lepsze wyniki biznesowe, gdy mogą oni łączyć swoje cele 
zawodowe z osobistymi pasjami”.

źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych spółek, 

http://ww2.forte.com.pl/pl/index/spoleczenstwo, dostęp: 10.02.2018, http://inwestor.intercars.com.pl/

pl/o-spolce/odpowiedzialny-biznes/, dostęp: 10.02.2018, https://sustainable.rawlplug.com/pl/csr/, do-

stęp: 10.02.2018.

Przedsiębiorstwo Rawlplug, podobnie jak i Forte, deklaruje chęć budowania pozy-
tywnych relacji z lokalną społecznością, firma podkreśla swoje przekonanie dotyczące 
pozytywnego wpływu działań związanych z CSR na pozycję ekonomiczną przedsiębior-
stwa. Zdaniem firmy, efektem działań w zakresie CSR będzie stały rozwój firmy i lepsze 
wyniki biznesowe.

W  tabeli numer cztery zaprezentowano wybrane inicjatywy spółek związane 
z ich aktywnością w zakresie lokalnej społeczności, pracowników i środowiska na-
turalnego.

Tabela 4. Przykłady działań realizowanych przez firmy rodzinne w różnych obszarach CSR

Działalność na rzecz społeczeństwa

Forte: dwa priorytety – działalność na rzecz edukacji i wychowania, prowadzenie Fundacji Nasza Droga, wspierającej 
młodzież z  powiatu ostrowskiego, działalność na rzecz rozwoju kultury i  sztuki (sponsoring lokalnych wydarzeń 
kulturalnych i sportowych).

Inter Cars: finansowanie warsztatów dla szkół (umożliwienie edukacji praktycznej), doposażenie placówek 
oświatowych, budowa placów zabaw, finansowanie akcji charytatywnych (poprzez wspieranie fundacji), szkolenia 
dla współpracujących warsztatów

Rawlplug: działalność dobroczynna na rzecz dzieci i  młodzieży, wsparcie finansowe dla Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, Fundacji Zdążyć z Pomocą i UNICEF Polska, Domów Dziecka we Wrocławiu, pomoc potrzebującym na świecie 
(Sudan, Egipt, Syria)

Działalność na rzecz środowiska

Forte: działania na rzecz ograniczenia zużycia surowców i materiałów, działania na rzecz minimalizacji ilości 
wytwarzanych odpadów i ich negatywnych oddziaływań na środowisko, redukcja emisji substancji do powietrza, 
edukacja ekologiczna

Inter Cars: projekt Bioserwis, przekonanie i zachęcenie warsztatów do świadomego i zgodnego ze standardami 
gospodarowania odpadami, odbiór odpadów warsztatowych 

Rawlplug: wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001, edukacja 
ekologiczna pracowników, redukcja emisji CO2, redukcja ilości odpadów

Działalność na rzecz pracowników



154

Paweł Perz

Forte: możliwość indywidualnego rozwoju pracowników, dofinansowanie kosztów edukacji, prowadzenie 
przedszkola firmowego, rozwijanie i doskonalenie narzędzi komunikacji wewnętrznej, dodatkowe procedury BHP, 
inspirowanie aktywności pozazawodowej pracowników (sekcje sportowe, wydarzenie kulturalne, zawody)

Inter Cars: sponsoring aktywności sportowych pracowników, działania na rzecz integracji pracowników

Rawlplug: programy rozwoju osobistego pracowników, finansowanie szkoleń, utworzenie Biura Zarządzania 
Projektami (koordynacja szkoleń i wprowadzenie kultury projektowej), wsparcie finansowe aktywności sportowej 
pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych spółek, 

http://ww2.forte.com.pl/pl/index/spoleczenstwo, dostęp: 10.02.2018, http://inwestor.intercars.com.pl/

pl/o-spolce/odpowiedzialny-biznes/, dostęp: 10.02.2018, https://sustainable.rawlplug.com/pl/csr/, do-

stęp: 10.02.2018.

Analizowane przedsiębiorstwa prowadziły liczne działania na rzecz społeczeństwa, 
ochrony środowiska i  pracowników. Charakter tych działań jest bardzo zróżnicowany 
i wynika z indywidualnych priorytetów poszczególnych przedsiębiorstw, które to czę-
sto są pochodną specyfiki ich działalności. Grupa Rawlplug składa się z 13 spółek, dzia-
łających na 4 kontynentach, ze względu na swój międzynarodowy charakter prowadzi 
działalność charytatywną w  różnych częściach świata (Egipt, Sudan, Filipiny). Fabryka 
Mebli Forte posiada zakłady produkcyjne w Polsce i stara się działać na rzecz społecz-
ności lokalnej skupionej w gminach, w których znajdują się jej zakłady. Forte i Rawplug 
są producentami, stąd ich priorytetami w działalności na rzecz ochrony środowiska są 
kwestie związane z emisją zanieczyszczeń czy odpadami produkcyjnymi; Inter Cars jako 
firma handlowa stara się podejmować działania skierowane do swoich klientów, mające 
ich skłaniać do zachowań proekologicznych. Efekty działań podejmowanych przez firmy 
mogę być natychmiastowe i łatwo mierzalne (np. obniżka kosztów) lub długoterminowe 
i trudno mierzalne (budowanie pozytywnej reputacji firmy, lepsze relacje z klientami).

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnie w  swoich działaniach uwzględniają 
aspekty społeczne i ekologiczne, starając się w zrównoważony sposób spełniać ocze-
kiwania właścicieli, pracowników, lokalnej społeczności, a  także innych podmiotów 
powiązanych z  firmą. Według zwolenników CSR, uwzględnienie celów i  oczekiwań 
różnorodnych interesariuszy w długiej perspektywie będzie przyczyniać się do wzro-
stu wartości przedsiębiorstwa, będzie więc korzystne dla wszystkich interesariuszy 
(w tym właścicieli). Firmy społecznie odpowiedzialne dzięki swoim działaniom na rzecz 
społeczności lokalnej i  innych interesariuszy zyskują pozytywny wizerunek, budując 
swoją dobrą reputację. Przekłada się to na lepsze relacje biznesowe, co często pozwa-
la na łatwiejsze nawiązywanie współpracy i stwarza dogodne możliwości do rozwoju 
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przedsiębiorstwa. Dobra reputacja firmy zwiększa lojalność klientów. Dbałość o  pra-
cowników, działania umożliwiające ich samorealizację i rozwój zwiększają satysfakcję 
i mogą przyczynić się do wzrostu wydajności i zmniejszenia się fluktuacji kadr. Pozytyw-
ne postrzeganie firmy pozwala łatwiej i  taniej pozyskiwać kapitał. W  efekcie działania 
w zakresie CSR mogą pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa i osta-
tecznie na jego wartość. Mając to na uwadze, firmy powinny postrzegać wydatki związa-
ne z wdrażaniem działań społecznie odpowiedzialnych jako swego rodzaju inwestycję, 
która w efekcie powinna przynieść pozytywne efekty także w wymiarze finansowym.
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Abstract: This article is empirical in its nature, presenting the results of research on innova-

tion financing in Polish family businesses conducted in 115 entities from the list of “Forbes 

Diamonds 2016” (Polish version). The author formulates issues and research hypotheses in 

the context of the possibility of functioning and development of family businesses in the 

economy that aspires to be referred to as knowledge-based. The research is a questionna-

ire with the use of CATI and CAWI techniques. The empirical material obtained was analy-

zed using logistic regression and linear regression. The results of the study conclude that 

family businesses are able and willing to invest in innovation to meet the ambitions of 

a  knowledge-based economy. The study adds to theoretical and practical knowledge in 

this field and is aimed at family entrepreneurs, central and local governments and business 

environment institutions. This article is particularly targeted at the potential successors of 

family ventures.
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Wprowadzenie

W warunkach gospodarki aspirującej do miana opartej na wiedzy podnoszenie konku-
rencyjności poprzez rozwijanie wiedzy, będącej źródłem innowacji, stanowi kluczowy 
czynnik sukcesu biznesu. Nakłady finansowe na badania i rozwój stanowią warunek ge-
nerowania tej wiedzy. Celem badań było zidentyfikowanie czynników finansowania ak-
tywności innowacyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych znajdujących się na liście Lau-
reatów „Diamentów Forbesa 2016”. Oprócz opisanych w literaturze barier finansowania 
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działalności gospodarczej, obserwuje się w przedsiębiorstwach rodzinnych awersję do 
ponoszenia nadmiernego ryzyka finansowego z uwagi na możliwość zagrożenia bezpie-
czeństwa materialnego rodziny właścicielskiej. Może to stanowić podstawę uznania, że 
firmy rodzinne cechuje niska elastyczność dostosowania do szybko zmieniających się 
warunków otoczenia, coraz bardziej zglobalizowanego i konkurencyjnego. O ile zwięk-
sza się liczba opracowań naukowych na temat innowacji i  ich finansowania w  ogóle, 
rośnie także zainteresowanie specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych 
– najwięcej publikacji dotyczy sukcesji, zarzadzania strategicznego, natury i  sposobu 
definiowania tego typu podmiotów gospodarczych, ich roli społecznej i ekonomicznej 
[Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk 2004, Sułkowski 2004] – o tyle problem angażowania 
się firm rodzinnych w aktywność innowacyjną i finansowanie tej aktywności jest jeszcze 
słabo opisany w literaturze światowej i krajowej. Stanowi obszar z pogranicza finansów, 
innowacyjności oraz zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym (młodą specjalnością 
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu). W studiach literatury obcej jak i polskiej autorka nie 
napotkała opracowań celowo poświęconych finansowym aspektom innowacji w firmach 
rodzinnych jako specyficznych podmiotach (luka badawcza). Trudno zatem o przegląd 
poglądów, jak również identyfikację punktów odniesienia oraz analizy porównawcze 
w zakresie uzyskanych wyników empirycznych.

W  literaturze zagranicznej opinie na temat samej innowacyjności firm rodzinnych 
są podzielone. Z  jednej strony uważa się, że postawy innowacyjne są przekazywane 
następnemu pokoleniu w  drodze sukcesji, a  same innowacje generuje rodzina. 
Z drugiej strony podkreśla się, że przedsiębiorstwa rodzinne częściej trzymają się jednak 
sprawdzonych, utartych wzorców działania [Litz 2000, Colli 2002, Aronoff, Ward 1994]. 
Analiza piśmiennictwa badaczy amerykańskich i  europejskich, ale także australijskich 
i azjatyckich, dotyczącego głównie (lecz nie wyłącznie) dużych przedsiębiorstw rodzinnych, 
umożliwiła autorce zidentyfikowanie podstawowych czynni ków, wpływających na 
ich aktywność innowacyjną, w  tym nakłady na inwestycje w  badania i  rozwój, którymi 
okazały się: własność rodzinna i struktura nadzoru korporacyjnego, elementy kulturowe 
(rozumiane zarówno jako typ kultury przedsiębior czej, jak również kultury etnicznej) 
czy cechy otoczenia sektorowego. Studia literaturowe oraz dotychczasowe badania 
zagraniczne dowodzą, że przedsiębiorstwa rodzinne są w  wysokim stopniu naturalnie 
usposobione do wprowadza nia innowacji z uwagi na ich długoterminową perspektywę 
działania, natomiast ich intensywność i efektywność zależą od umiejętnego zarządzania 
rodzinną wła snością, będącego w  stanie pogodzić interesy biznesu z  korzyściami dla 
rodziny [Winnicka-Popczyk 2015, ss. 183–197].
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Hipotezy badawcze

Analiza literatury oraz wyników dotychczasowych badań uprawniły autorkę do sformu-
łowania następujących hipotez:

(H1)  – Firmy rodzinne stanowią liczącą się populację przedsiębiorstw z listy „Dia-
menty Forbesa 2016”;
(H2)  – Nakłady badanych przedsiębiorstw rodzinnych na innowacje są intensywne; 
(H3)  – Głównym źródłem finansowania innowacji w badanych firmach rodzinnych 
są środki własne oraz fundusze unijne; 
(H4)  – W badanych firmach istnieją czynniki ściśle związane ze specyfiką firm ro-
dzinnych, które są skorelowane z intensywnością nakładów finansowych na innowa-
cje: (H4a) – pozytywnie, (H4b) – negatywnie.

Populacja badanych przedsiębiorstw – opis  
i uzasadnienie wyboru

Zestawienia najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju – 
„Diamentów Forbesa” opracowuje firma Bisnode Polska w  porozumieniu z  redakcją 
miesięcznika „Forbes” od 2006 roku. W edycji z 2016 r. wyróżnione zostały 1 932 firmy, 
które podzielono na trzy kategorie według kryterium przychodów ze sprzedaży: firmy 
małe o  przychodach 5–50 mln zł – 1 309 podmiotów (w  tym 409 rodzinnych); firmy 
średnie o 50–250 mln zł przychodów – 468 podmiotów (w tym 108 rodzinnych); firmy 
duże o przychodach powyżej 250 mln zł – 155 podmiotów (w tym 26 rodzinnych).

Powyższe firmy złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego w 2015 
roku, które posłużyły Bisnode Polska do stworzenia bazy blisko 2 tys. przedsiębiorstw, 
zasługujących na przyznanie pozytywnego ratingu wiarygodności. Decydujące kryteria 
wiarygodności obejmowały: rentowność (na podstawie wskaźników EBIT i ROA); wysoką 
płynność bieżącą i  niezaleganie z  płatnościami (zweryfikowane w  Krajowym Rejestrze 
Długów); dodatni wynik finansowy oraz wartość kapitałów własnych; w  2014 roku 
osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln złotych; funkcjonują 
w  sferach produkcji, handlu, usług. Przedsiębiorstwa wyceniono metodą szwajcarską, 
łączącą elementy majątkowe i dochodowe [Starzyk 2016].

Autorka ustaliła udział firm rodzinnych w poszczególnych grupach listy „Diamenty 
Forbesa 2016” (firmy małe, średnie, duże) oraz zaproponowała model opisujący 
finansowanie innowacji w  przedsiębiorstwach z  wymienionej wyżej bazy. Wyodrębniła 
409 małych, 108 średnich oraz 26 dużych firm rodzinnych – łącznie 543 podmioty. 
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W  tym celu posłużyła się dokumentacją Krajowego Rejestru Sądowego, a  za kryteria 
identyfikacyjne przyjęła udział członków rodziny przynajmniej we własności lub udział 
członków rodziny we własności i  zarządzaniu. Ponadto rodzinny charakter firmy 
zweryfikowany został podczas badania ankietowego. 

Metoda i przebieg badań

Cały proces badawczy przebiegał w  okresie czerwiec – sierpień 2016 r. Posłużono się 
metodą ankietową, a  informacje na temat założonego zakresu badawczego uzyskano 
dzięki zastosowaniu narzędzia – kwestionariusza ankiety, opracowanego przez autorkę 
badania. Kwestionariusz zawierał 25 pytań dotyczących czterech zagadnień: danych 
identyfikujących firmę, lidera/głównego decydenta, wprowadzanych innowacji oraz 
ich finansowania. Większość pytań opatrzona została kafeterią zamkniętą, 10 pytań ze 
względu na ich naturę miało charakter otwarty. Skontaktowano się ze wszystkimi firmami 
rodzinnymi umieszczonymi na liście „Diamenty Forbesa 2016” (badanie populacyjne), 
a  ostateczna wielkość próby badawczej wyniosła 115 w  całości wypełnionych 
kwestionariuszy. Do udziału w badaniu zaproszono 543 decydentów firm rodzinnych. 

Podczas realizacji wywiadów dążono do tego, aby rozmowa miała szczery charakter, 
a każdy z uczestników badania miał nieskrępowaną możliwość artykułowania własnych 
poglądów, bez poczucia, iż informacje te nie zostaną objęte klauzulą anonimowości. 
Badanie zrealizowano metodą mixed mode, charakteryzującą się jednoczesnym 
wykorzystaniem technik CATI i  CAWI – w  zależności od preferencji respondenta 
w zakresie sposobu wypełnienia kwestionariusza. Wspomagane komputerowo wywiady 
telefoniczne (CATI) realizowane były z użyciem autorskiego oprogramowania firmy Biostat 
CATI-System. Badanie techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) przeprowadzone 
zostało z  kolei poprzez wysyłkę e-maili z  kwestionariuszem wypełnianym on-line. 
Zamienne stosowanie obu technik badawczych pozwoliło na osiągnięcie możliwie 
najwyższego wskaźnika responsywności [Winnicka-Popczyk 2016a, ss. 32–34].

Dobór i charakterystyka zmiennych badawczych

Do celów badania oznaczono zmienne zależne i  zmienne niezależne. Za zmienne 
zależne przyjęto: rodzaje innowacji, wielkość nakładów na innowacje, dominujące 
źródła finansowania innowacji, wzrost wartości firmy. Zmienne niezależne stanowiły: 
forma prawna przedsiębiorstwa, sektor gospodarki, lokalizacja, liczba zatrudnionych, 
liczba zatrudnionych z  wyższym wykształceniem; liczba członków rodziny zatrudnionych 
i współpracujących z firmą (łącznie), wiek firmy, pokolenie prowadzące firmę, planowanie 
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sukcesji, poziom wykształcenia lidera, kierunek wykształcenia lidera, zgodność wykształcenia 
lidera z  prowadzoną działalnością, wiek lidera, pochodzenie z  rodziny przedsiębiorczej, 
posiadanie wizji, misji, strategii działania, sposób sformułowania misji, wizji, strategii 
działania, typ firmy – zmienna uwzględnia trzy typy firm rodzinnych z uwagi na udział 
rodziny we własności i  zarządzaniu: A  – większość udziału rodziny we własności 
i  zarządzaniu, B – większość udziału rodziny we własności, wycofanie z  zarządzania, 
C – mniejszość udziału rodziny we własności, większość w zarządzaniu [Popczyk 2013, 
s. 129], kondycja finansowa firmy, tendencje rozwojowe firmy, źródło innowacji, charakter 
wydatków na innowacje, stopień zaawansowania innowacji, motywy wprowadzania 
innowacji, stopień internacjonalizacji działalności firmy, charakter rynków zagranicznych, 
obecność udziałowca zagranicznego.

Wyniki badań ankietowych

Statystyczna charakterystyka badanych firm
W badaniu uczestniczyli wyłącznie liderzy firm rodzinnych. 54,8% z nich kierowało 

spółkami z  ograniczoną odpowiedzialnością, a  36,5% – spółkami jawnymi. Wśród 
pozostałych znalazły się spółki komandytowe, spółki akcyjne i pojedyncza jednoosobowa 
działalność gospodarcza prowadzona na zasadzie samozatrudnienia. 

Wśród badanych firm dominowały przedsiębiorstwa przemysłowe (46 badanych) 
oraz funkcjonujące w obszarze handlu i naprawy pojazdów (45 badanych). Na potrzeby 
wybranych analiz sekcje zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności z roku 2007 zebrano 
w  dwie grupy: przemysł i  budownictwo (47,8% ogółu badanych) oraz pozostała 
działalność – handel i usługi (52,2% ogółu badanych). Jest to podział przyjęty również 
przez Główny Urząd Statystyczny.

Największa liczba respondentów prowadzi firmy z  centralą w  województwach: 
mazowieckim (22), wielkopolskim (18) i  śląskim (10). Poszczególne województwa 
zakwalifikowano do trzech grup: Polski Zachodniej (48,7% ogółu badanych), Polski 
Centralnej (24,3% ogółu badanych) oraz Polski Wschodniej (27,0% ogółu badanych). 

Ostatnią zmienną uwzględnioną w charakterystyce badanych jest liczba zatrudnionych 
pracowników. Najmniejsza badana firma zatrudnia 2 pracowników, w  największej 
pracuje około 2900 osób. Ogółem w badaniu uczestniczyło: 10 mikroprzedsiębiorstw (do 
9 pracowników), 38 małych firm (10–49 pracowników), 59 średnich przedsiębiorstw (50–
249 pracowników) i 8 dużych podmiotów gospodarczych (250 i więcej pracowników). 
Na potrzeby analiz połączono w  osobne kategorie dwa pierwsze i  dwa ostatnie typy 
przedsiębiorstw, otrzymano w ten sposób grupę mikro i małych przedsiębiorstw (41,7% 
ogółu badanych) oraz grupę średnich i dużych przedsiębiorstw (58,3% ogółu badanych).
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Badane firmy zatrudniają zróżnicowaną liczbę osób z  wyższym wykształceniem. 
W  toku badania ustalono, że w  przypadku większości firm rodzinnych pracownicy 
z  wyższym wykształceniem stanowią mniej niż 25% ogółu zatrudnionych. Wyłącznie 
20,9% firm charakteryzuje się zatrudnieniem osób z wyższym wykształceniem sięgającym 
50% i więcej stanu osobowego. 

Informacje o liderze firmy i innowacjach wdrażanych przez firmę rodzinną
W  badaniu uczestniczyły wyłącznie firmy rodzinne. Średnia liczba członków rodziny 
zatrudnionych i/lub współpracujących z  przedsiębiorstwem wyniosła cztery osoby. 
Ogółem 52,2% wszystkich badanych firm zatrudnia/współpracuje z nie więcej niż trzema 
krewnymi. W pozostałych 47,8% firm liczba członków rodziny wśród osób zatrudnionych/
współpracujących z przedsiębiorstwem wynosi co najmniej cztery osoby.

Przeciętne przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku od roku 1995, a zatem „Diamen-
tem Forbesa” uhonorowane zostało po około 20 latach funkcjonowania na rynku. Na po-
trzeby niektórych analiz przedsiębiorstwa podzielono na trzy grupy: założonych w 1989 
roku lub wcześniej (16,5%), uruchomionych w  latach dziewięćdziesiątych (50,4%) oraz 
założonych w roku 2000 lub później (33,0%). Analiza wyników badania pokazała, że wiek 
firmy jest zgodny z charakterem wydatków na innowacje. Firmy założone w roku 1989 
i wcześniej zdecydowanie częściej charakteryzują się ciągłym charakterem wydatków 
na innowacje niż firmy młodsze. Szczegółowe wyniki zaprezentowano na rysunku.

Rysunek 1. Wiek firmy a charakter wydatków na innowacje N = 115

Źródło: opracowanie własne.
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53,0% badanych firm rodzinnych prowadzonych jest przez pierwsze pokolenie właś-
cicieli. Drugie pokolenie prowadzi 42,6% przedsiębiorstw. Pozostałe to podmioty pro-
wadzone przez trzecie pokolenie właścicieli. Naturalnie, pokolenie właścicieli firmy jest 
zwykle skorelowane z rokiem założenia przedsiębiorstwa, wiekiem jego lidera oraz po-
chodzeniem lidera z rodziny przedsiębiorczej. 

Rysunek 2. Pokolenie prowadzące firmę a wiek lidera firmy N = 115

Źródło: opracowanie własne.

Sukcesję firmy planuje 61,7% aktualnych liderów. W  chwili obecnej wyklucza ją 
33,9% ankietowanych. Pozostałe 4,3% to odsetek firm, w których sukcesja miała miejsce 
niedawno. Plany sukcesji znacznie częściej posiadają firmy charakteryzujące się więk-
szą liczbą członków rodziny współpracujących lub zatrudnionych w przedsiębiorstwie. 
Wskazaną zależność można zaobserwować na rysunku 3.
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Rysunek 3. Planowanie sukcesji firmy a  liczba członków rodziny współpracujących/ 
/zatrudnionych w przedsiębiorstwie N = 115

Źródło: opracowanie własne.

Kolejne pytania skierowane do respondentów pomogły charakteryzować 
liderów firm rodzinnych nagrodzonych „Diamentami Forbesa w  roku 2016”. W  67,0% 
przedsiębiorstw lider legitymuje się wykształceniem wyższym, a  wyłącznie w  33,0% 
średnim lub niższym, przy czym osoby z wykształceniem niższym niż średnie stanowiły 
w tym gronie zdecydowaną mniejszość. Większość liderów odebrało wykształcenie na 
kierunkach technicznych (52,2%), wyraźnie rzadziej były to kierunki biznesowe (27,0%), 
a zdecydowanie rzadziej humanistyczne (6,1%).

Kierunek wykształcenia lidera jest w  większości przypadków zgodny z  profilem 
prowadzonej działalności (52,2%). Brak zgodności wskazało 33,9% pracodawców. 
13,9% badanych respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić zgodności kierunku 
kształcenia z profilem prowadzonej działalności.

Przeciętny wiek lidera firmy rodzinnej to 52 lata. Liderów na potrzeby analiz 
podzielono na trzy grupy: młodych (25–40 lat) – stanowili oni 21,7% ogółu badanych; 
dojrzałych (41–55 lat) – 40,9% ogółu badanych; starszych (56 i  więcej lat) – 37,4% 
ogółu badanych.

Ustalono ponadto, że młodzi liderzy firm zdecydowanie częściej pochodzą z rodzin 
przedsiębiorczych. Odsetek pochodzących z  rodzin przedsiębiorczych wyraźnie 
zmniejsza się wraz ze wzrostem wieku.
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Rysunek 4. Wiek lidera firmy a pochodzenie lidera z rodziny przedsiębiorczej N = 115

Źródło: opracowanie własne.

84,3% badanych firm sformułowało wizję rozwoju oraz misję i  strategię działania, 
jednak najczęściej mają one charakter niesformalizowany i tworzone są w sposób intui-
cyjny (56,5%), rzadziej zaś na piśmie (27,8%). Test Chi-kwadrat wykazał istotność powią-
zania formułowania wizji i strategii z wykształceniem lidera firmy. Przedsiębiorstwa pro-
wadzone przez osoby z wykształceniem wyższym wyraźnie częściej tworzą dokumenty 
określające wizję rozwoju oraz misję i strategię działania.

Rysunek 5. Formułowanie wizji rozwoju oraz misji i strategii działania a wykształcenie 
lidera firmy N = 115

Źródło: opracowanie własne.
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Badanie pozwoliło ustalić odsetek przedsiębiorstw rodzinnych należących do 
trzech typów, oddających ich charakterystykę pod względem udziału rodziny we 
własności i zarządzaniu. Nieco ponad 3/4 badanych wskazało, że rodzina w przypadku 
ich firm posiada większość we własności i  zarządzaniu (typ A). 13,9% ankietowanych 
przedsiębiorstw to podmioty, gdzie rodzina posiada większość w  zarządzaniu 
i mniejszość we własności (typ C). Odwrotna relacja dotyczy 10,4% firm (typ B).

Zdecydowana większość firm uhonorowanych „Diamentami Forbesa” aktualnie 
znajduje się w  dobrej lub bardzo dobrej kondycji finansowej. Złą kondycję finansową 
firmy wskazało wyłącznie 0,9% ankietowanych decydentów. Pogłębiona analiza wyników 
wykazała, że kondycja finansowa jest powiązana z charakterem wydatków na innowacje. 
Można sądzić, że firmy w lepszej kondycji finansowej zdecydowanie częściej finansują 
innowacje w sposób ciągły. Zależność zobrazowano na rysunku 6.

Rysunek 6. Kondycja finansowa przedsiębiorstw a charakter wydatków na innowacje N = 115

Źródło: opracowanie własne.

Badane firmy rodzinne znajdują się na ogół w co najmniej dobrej kondycji finansowej, 
a  dodatkowo ich liderzy pozytywnie oceniają tendencje rozwojowe przedsiębiorstw. 
W ocenie decydenci wzięli pod uwagę kryterium zysku netto. Wyniki badania pokazują, 
że tendencja wzrostowa zysku netto obserwowana jest w  przypadku 65,2% firm. 
Naturalnie, firmy znajdujące się aktualnie w dobrej kondycji finansowej wyraźnie częściej 
deklarują wzrostową tendencję zysku netto.
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Rysunek 7. Ocena tendencji rozwojowych firmy według kryterium zysku netto N = 115

Źródło: opracowanie własne.

W  trakcie badania zidentyfikowano także pochodzenie innowacji wdrażanych 
przez przedsiębiorstwa. 50,4% firm samodzielnie tworzy ich koncepty w ramach pracy 
własnej komórki badawczo-rozwojowej. 33,0% podmiotów wdraża innowacje, będące 
wynikiem współpracy w  partnerstwie strategicznym z  innymi firmami. Mniej niż 30% 
ankietowanych wskazało na kupno gotowych projektów lub na zlecenie konceptów ich 
wykonania innym podmiotom, np. uczelniom lub centrom badawczo-rozwojowym.
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Rysunek 8. Pochodzenie innowacji wdrażanych przez firmy N = 115

Źródło: opracowanie własne.

31,3% ogółu badanych firm innowacje finansuje w sposób ciągły, pozostali decydenci 
wskazali na skokowy charaktery wydatków na innowacje. Wyniki testu Chi-kwadrat pomo-
gły ustalić, że charakter wydatków na innowacje jest powiązany z:

 · wiekiem firmy – wyżej wykazano, że firmy założone przed nadejściem lat dziewięć-
dziesiątych częściej charakteryzują się ciągłym finansowaniem innowacji;
 · kondycją finansową – firmy w  lepszej kondycji wyraźnie częściej wydają środki na 

innowacje w sposób ciągły;
 · wielkością zatrudnienia – firmy większe częściej finansują innowacje w sposób ciągły;
 · formą prawną – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraźnie częściej charak-

teryzują się ciągłym finansowaniem innowacji niż podmioty funkcjonujące w ramach 
pozostałych form prawnych;
 · znaczeniem innowacji – firmy, które finansują innowacje w  sposób ciągły częściej 

kategoryzują te innowacje jako przełomowe lub znaczące, częściej również we wpro-
wadzaniu innowacji kierują się własnymi aspiracjami, rzadziej zaś presją konkurencji;
 · internacjonalizacją działalności firmy – wyższy dochód z rynków zagranicznych od-

powiada większej dbałości o ciągłość finansowania innowacji.
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Rysunek 9. Charakter wydatków na innowacje a wielkość zatrudnienia N = 115

Źródło: opracowanie własne.

Wyłącznie 12,2% badanych firm wprowadzane innowacje określa jako przełomowe. 
Zdecydowanie większe odsetki firm wprowadzają innowacje określane jako znaczące 
(39,1%) oraz przede wszystkim dostosowawcze (58,3%). Głównym motywem 
wprowadzania innowacji jest troska o  klienta (80,9%). Rzadziej wskazywano presję 
konkurencji (57,4%) oraz własne aspiracje (52,2%).

Informacje o finansowaniu innowacji. Modele zależności dla finansowania innowacji 

w badanych firmach

Niniejszy podrozdział zawiera analizę wpływu zmiennych niezależnych na zmienne zależne 
określone na początku raportu. Model wpływu sporządzony został w  oparciu o  wyniki 
analiz metodą regresji logistycznej oraz metodą regresji liniowej (w przypadku zmiennej 
zależnej wzrostu wartości firmy w latach 2012–2014). Umożliwiło to wskazanie zmiennych 
niezależnych o dodatnim lub ujemnym wpływie na zmienne zależne.

Odpowiedzi na pytanie o intensywność nakładów na innowacje zaprezentowano na 
rysunku 10. Wynika z niego, że największe części badanej populacji nakłady na innowacje 
określają jako: podejmowane w  celu utrzymania się na rynku (27,8%), podejmowane 
w  celu szukania szans (25,2%) oraz nieznaczne (24,3%). Mniejsze grupy badanych 
charakteryzują znaczące nakłady (18,3%) lub nakłady ekspansywne (4,3%).
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Rysunek 10. Wielkość nakładów na innowacje w badanych firmach N = 115

Źródło: opracowanie własne.

Analiza stworzonego modelu pokazuje, że z  wielkością nakładów na innowacje 
skorelowane są dodatnio takie zmienne, jak: liczba członków rodziny wśród 
zatrudnionych/współpracujących z  firmą, wprowadzanie innowacji z  motywów troski 
o  klienta, działania na rynku Europy Wschodniej (przypuszczalnie ze względu na jego 
wielkość i  chłonność) oraz posiadanie udziałowca zagranicznego. Ujemne powiązanie 
zidentyfikowano między innymi w przypadku: wielkości zatrudnienia oraz wieku firmy 
(domniemanie tradycyjnego, ekstensywnego modelu działalności), zrealizowanej 
sukcesji (możliwy spadek zainteresowania następców dalszym finansowaniem 
innowacji), czy wprowadzania innowacji dostosowawczych (prawdopodobna strategia 
„na przeżycie”).

Jako zmienną zależną wybrano rodzaj wdrażanych innowacji. Najczęściej wdrażane 
innowacje mają charakter produktowy (wprowadza je 57,4% firm) oraz procesowy, 
czyli związany z  nowymi technologiami wytwarzania (50,4%). Rzadziej wskazywano 
innowacje marketingowe (33,9%), organizacyjne (29,6%) i menedżerskie (18,3%).

Badanie pomogło określić dominujące źródła finansowania innowacji w badanych 
firmach. Zdecydowana większość firm finansuje innowacje ze środków własnych (85,2%). 
Pozostałe źródła finansowania wskazywane były wyraźnie rzadziej: kredyty inwestycyjne 
wskazało 37,4% badanych, leasing – 35,7%, a  regionalne fundusze unijne – 24,3%. 
Pozostałe źródła wymieniło mniej niż 7,0% respondentów.
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Rysunek 11. Dominujące źródła finansowania innowacji w badanych firmach N = 115

Źródło: opracowanie własne.

Wpływ zmiennych niezależnych na zmienne zależne umożliwiający stworzenie 
modelu zidentyfikowano w  przypadku dwóch źródeł finansowania: kredytów 
inwestycyjnych i leasingu. Dodatni wpływ na korzystanie z kredytów inwestycyjnych 
mają przede wszystkim: własne aspiracje oraz troska o  klienta jako motywy 
wprowadzania innowacji, a  także funkcjonowanie firmy na rynkach krajów mniej 
rozwiniętych. Ujemny wpływ stwierdzono w  przypadku: przynależności firmy do 
branży przemysłu i  budownictwa, pochodzenia lidera z  rodziny przedsiębiorczej, 
dochodu firmy z rynków zagranicznych nie przekraczającego 1% całego dochodu.

Ostatni model sporządzono dla ustalenia zmiennych niezależnych mających wpływ 
na przeciętny wzrost wartości firmy w  latach 2012–2014. Model sporządzono metodą 
regresji liniowej. Dodatni wpływ na zmienną zależną mają przede wszystkim: prawniczy 
kierunek wykształcenia lidera (np. umiejętność ochrony własności intelektualnej czy 
sporządzania korzystnych kontraktów), wprowadzanie innowacji z  motywów troski 
o  klienta. Ujemny natomiast: większy udział rodziny we własności (wartość firmy nie 
jest priorytetem w  przypadku firm rodzinnych) oraz we własności i  zarządzaniu (od 
wskaźników ekonomicznych ważniejszy może okazać się interes i  dobro rodziny), 
a  także działanie firmy na rynkach krajów wysokorozwiniętych nienależących do Unii 
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Europejskiej (przypuszczalnie konieczność zbyt dużego zaangażowania środków 
finansowych przy wejściu na te rynki). 

W  toku badania ustalono, że główne ograniczenia finansowania innowacji 
dostrzegane przez badanych przedsiębiorców mają charakter ekonomiczny, jak 
dostęp do kapitału czy chłonność rynku. Wskazało je 47,0% badanych. Rzadziej 
napotykane bariery dotyczą między innymi aspektów prawnych (27,8%): np. kwestia 
ulg podatkowych dla firm wprowadzających innowacje czy słabe zabezpieczenie 
własności intelektualnej; kadrowych (19,1%): np. niskie umiejętności służb finansowych 
w pozyskiwaniu oraz wykorzystywaniu kapitału; psychologicznych (17,4%): awersja do 
ryzyka, oportunizm, rutyna. Dodatkowo zauważyć można, że 13,0% przedsiębiorców nie 
potrafi zidentyfikować napotykanych barier.

Badanie pomogło stwierdzić, że zdecydowanie dominującą kulturą konkurowania 
jest budowanie przewagi na podstawie wartości dodanej, jak jakość, innowacyjność, 
reputacja, marka, serwis itd. 87,0% badanych jest zdania, że powinien to być dominujący 
element konkurowania. Pozostali (13,0%) wskazali koszty/cenę.

Zakończenie – weryfikacja hipotez badawczych oraz 
zalecenia praktyczne 

(H1) – Firmy rodzinne stanowią liczącą się populację przedsiębiorstw z listy „Diamenty 
Forbesa 2016”. Hipoteza została potwierdzona. 28,1% wszystkich laureatów nagrody 
„Diamenty Forbesa w 2016” stanowiły firmy rodzinne.
(H2) – Nakłady badanych przedsiębiorstw rodzinnych na innowacje są intensywne. 
Hipoteza potwierdzona. Blisko 50% badanych przedsiębiorstw rodzinnych nakłady na 
innowacje traktuje jako poszukiwanie szans, element prowadzący do wyróżnienia się 
na tle konkurencji lub środek ekspansji. Wynika to z  kultury konkurowania, za którą 
opowiedziało się aż 87% badanych, preferującej budowanie przewagi w  oparciu 
o wartość dodaną (jakość, innowacyjność, reputacja, marka, serwis i inne).
(H3) – Głównym źródłem finansowania innowacji w badanych firmach rodzinnych 
są środki własne oraz fundusze unijne. Hipoteza potwierdzona częściowo. Środki 
własne są najpowszechniejszym źródłem finansowania innowacji, środki unijne 
ustępują natomiast nieco kredytom inwestycyjnym i leasingowi. 
(H4) – W  badanych podmiotach istnieją czynniki ściśle związane ze specyfiką firm 
rodzinnych, które są skorelowane z intensywnością nakładów finansowych na innowacje:
(H4a) – pozytywnie. Intensywność nakładów finansowych na innowacje w badanych 
firmach zależy w głównej mierze od liczby członków rodziny wśród zatrudnionych/
współpracujących z  firmą, wprowadzania innowacji z  motywów troski o  klienta, 
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działania na rynku Europy Wschodniej oraz posiadania udziałowca zagranicznego. 
Powyższe czynniki odpowiadają głównym pozytywnym cechom przedsiębiorstw 
rodzinnych, takim jak: zaangażowanie rodziny w działalność firmy (kapitał społeczny, 
w tym więzy rodzinne, rozłożenie ryzyka), skoncentrowanie na kliencie i szczególna 
dbałość o zaspokojenie jego potrzeb, ostrożne zarządzanie ryzykiem w kontaktach 
z  otoczeniem, tworzenie kapitału ponadgranicznego, stąd obecność udziałowca 
zagranicznego jako elementu motywującego do dostosowywania oferty do 
wymogów rynków międzynarodowych, pomysłodawcy i dostarczyciela kapitału. 
(H4b) – negatywnie. Intensywność nakładów finansowych na innowacje w badanych 
firmach jest negatywnie skorelowana z następującymi czynnikami: wielkość zatrudnienia, 
wiek firmy, zrealizowana sukcesja, wprowadzanie innowacji dostosowawczych. Dzieje 
się tak w sytuacji występowania zachowawczych tendencji w prowadzeniu biznesu oraz 
nadmiernej obawy przed ponoszonym ryzykiem, zwłaszcza finansowym (np. rozwój 
ekstensywny, utrwalone modele zachowań, rutyna, „spoczęcie na laurach” czy strategia 
„na przetrwanie”). Hipoteza H4 została potwierdzona w całości.
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The Relationship between the Financial Results and Family 
Involvement in the Activities of Family Businesses – a Review  
of Literature Research

Abstract: An integral part of the market economy is a family enterprise, the specificity of which 

is conditioned by the involvement of family members in conducting operations in a competi-

tive market. This is due to the fact that family members have a significant influence on the func-

tioning of the company, because there is no clear distinction between the company and the 

family. The subject of the study is the relationships that exist between the involvement of fam-

ily members in the operation of family businesses and the financial results achieved by them.

Key words: family business, financial results, commitment to work 

Specyfika przedsiębiorczości rodzinnej – uwagi 
wprowadzające 

W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania problematyką funkcjonowania 
przedsiębiorczości rodzinnej na rynku, w szczególności takimi zagadnieniami, jak specyfika 
jej funkcjonowania, kształtowanie wartości i zaufania, sukcesja, rozwiązywanie konfliktów, 
strategia czy modelowanie kultury [Sułkowski, Marjański 2009; Więcek-Janka 2016; Je-
żak 2014; Sułkowski, Marjański 2016]. Jak podkreśla E. Więcek-Janka, badania dotyczące sek-
tora firm rodzinnych bardzo często dotyczyły podobnych zagadnień, jednak wnioski z nich 
płynące nierzadko nie pokrywały się. Nie wynikało to z błędów czy różnic metodologicznych, 
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lecz braku zgody na przyjęcie jednoznacznej definicji kluczowego dla tej problematyki po-
jęcia firmy rodzinnej [Więcek-Janka 2013, s. 6]. Przyczynami takiego stanu rzeczy są przede 
wszystkim: brak jednoznacznych cech wyróżniających przedsiębiorczość rodzinną, jej wielo-
aspektowość, a także trudności w znalezieniu konstrukcji logicznej uwzględniającej i łączącej 
dwa elementy – rodzinę i biznes [Safin 2007, ss. 17–38]. To właśnie połączenie tych dwóch 
elementów sprawia, że firmy rodzinne uznawane są za wyjątkowy typ podmiotów gospo-
darczych. Jak podkreślają R. Basco, M.J. Pérez Rodríguez, istotę przedsiębiorczości rodzinnej 
stanowi zaangażowanie rodziny w prowadzoną działalność biznesową. Ważne jest przy tym 
zachowanie równowagi pomiędzy zaangażowaniem rodziny w funkcjonowanie firmy a reali-
zacją celów, w szczególności osiąganymi wynikami [2011, ss. 151–165]. 

Niniejsze opracowanie ma charakter teoretyczny i  przedstawia stan wiedzy doty-
czący związku między zaangażowaniem członków rodziny w prowadzenie działalności 
a wynikami finansowymi w świetle literatury zagranicznej. Zamierzeniem autorki opra-
cowania była próba określenia wpływu zaangażowania rodziny na wyniki finansowe 
przedsiębiorstw rodzinnych. Z tego też względu w opracowaniu skoncentrowano się na 
pozytywnych, neutralnych, a także negatywnych zależnościach, jakie występują między 
zaangażowaniem rodziny a osiąganymi przez firmy rodzinne wynikami finansowymi.

Istota i znaczenie zaangażowania w pracę członków 
rodziny 

Jedną z determinant efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, w tym przedsiębior-
stwem rodzinnym, stanowi zaangażowanie w pracę. Wynika to z faktu, iż zaangażowanie 
w pracę odnosi się przede wszytkim do kształtowania określonych relacji na płaszczyźnie 
pracownik–przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo–pracownik. Z  punktu widzenia orga-
nizacji zaangażowanie pracowników jest związane z  wykraczaniem poza powierzone 
obowiązki i wychodzeniem z  inicjatywą w pracy, co prowadzi do poprawy efektywno-
ści organizacji, a  także zmniejszenia absencji oraz liczby przypadków porzucania pra-
cy  [Schaufeli, Salanova   2011, ss. 39–46]. Jak twierdzą T.W. Britt, C.A. Castro, A.B. Adler, 
zaangażowanie w pracę bywa utożsamiane z poczuciem odpowiedzialności za wykony-
waną pracę, przeświadczeniem, że sposób wykonania pracy i jej jakość są ważne [2005, 
ss. 1475–86]. Wynika to z  faktu, że osoba zaangażowana w  pracę jest emocjonalnie 
związana z przedsiębiorstwem oraz aktywnie zainteresowana (czujna poznawczo) tym, 
co się w niej dzieje [Rudawska 2011, s. 77]. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zaangażowanie odnosi się do każdego pracow-
nika niezależnie od rodzaju zatrudnienia, zajmowanego stanowiska czy organizacji, 
w  której pracuje. O  ile w  przypadku firm nierodzinnych owe zaangażowanie dotyczy 
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głównie zatrudnionych pracowników, o  tyle w  przypadku firm rodzinnych odnosi się 
przede wszystkim do zaangażowania w pracę członków rodziny. 

Zgodnie z rozważaniami R. Basco, M.J. Pérez Rodríguez funkcjonowanie przedsię-
biorstwa rodzinnego nie opiera się tylko na racjonalnym modelu ekonomicznym, ale 
także na imperatywach emocjonalnych i  biologicznych. Oznacza to, że poprzez po-
łączenie więzi rodzinnych i  biznesowych członkowie rodziny wpływają w  dużym 
stopniu na realizowane cele i zadania firm rodzinnych. Z tego też względu istotne jest, 
aby uczestniczyli aktywnie w realizacji celów biznesowych, bowiem te przekładają się 
na relacje występujące w rodzinie, i odwrotnie [2011]. W opinii U. Gołaszewskiej-Kaczan 
zaangażowanie członków rodziny w prowadzenie biznesu rodzinnego przekłada się na 
konkretne rezultaty istotne zarówno dla przedsiębiorstwa – wyniki finansowe – jak i dla 
samych pracowników. Związane jest to bowiem z realizacją przez członków rodziny, któ-
rzy są jednocześnie pracownikami firmy, trzech rodzajów wartości, tj.:

 · rodzinnych (wartości grupowe), 
 · biznesowych (grupowe i indywidualne), 
 · własnych (wartości indywidualne).

 Istnieje przekonanie, że pracownicy rodzinni pracują z większym zaangażowaniem, 
są bardziej wyrozumiali, skłonni do poświęceń, chętniej godzą się na reinwestowanie 
zysków w rozwój. Z drugiej strony zarządzanie nimi wcale nie jest łatwe – właścicielowi 
trudno bowiem o obiektywizm konieczny na przykład w procesie oceny; trudniejsze jest 
też egzekwowanie wykonywania poleceń, kontrolowanie i  wyciąganie negatywnych 
konsekwencji [Piecuch 2015, s. 165]. Zatem można stwierdzić, że zaangażowanie rodzi-
ny w prowadzenie biznesu może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na 
funkcjonowanie firmy rodzinnej, w tym na osiągane wyniki.

Wyniki finansowe a zaangażowanie w pracę członków 
rodziny

Przegląd badań dotyczących związku między zaangażowaniem członków rodziny 
a osiąganymi wynikami finansowymi wskakuje z  jednej strony na szerokie spektrum 
badań, z  drugiej zaś na niejednorodne wyniki w  tym zakresie. Jak podają M.W. Rut-
herford, D.F. Kuratko i D.T.Holt [2008, s. 1089], badania dotyczące związku między za-
angażowaniem rodziny a wynikami finansowymi można ująć w trzech kategoriach, tj.: 
pozytywnej – negatywnej – neutralnej relacji.

Syntetyczne ujęcie badań w  podziale na wyłonione 3 rodzaje związków odnoszą-
cych się do wpływu zaangażowania w pracę na wyniki finansowe przedstawiają R. Gar-
cia-Castro, R.V. Aguilera [2014, s. 85–96]. Autorzy przeanalizowali 59 prac empirycznych 
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dotyczących pozytywnej (tab. 1), negatywnej (tab. 2), neutralnej (mieszanej) (tab. 3) re-
lacji między zaangażowaniem członków rodziny a wynikami finansowymi opublikowa-
nymi w ciągu ostatnich trzech dekad. 

Zdaniem A. Stewart, M.A. Hitt [2012, ss. 58–86] większość badań dotyczących związ-
ku między zaangażowaniem rodziny i  wynikami finansowymi została zrealizowana 
w spółkach giełdowych i  jest oparta na porównaniu firm rodzinnych z nierodzinnymi. 
Co więcej, w badaniach tych zaangażowanie definiowane jest przez pryzmat trzech ele-
mentów, tj.:

 · formy własności (W),
 · sposobu zarządzania (Z), na przykład na podstawie liczby członków rodziny 

w zarządzie,
 · sukcesji (S) – liczby pokoleń członków rodziny zaangażowanych w firmę.

Analizując badania odnoszące się do pozytywnego związku (tab. 1), należy stwier-
dzić, że według badaczy zajmujących się tą problematyką firmy rodzinne uzyskują sze-
reg korzyści z tytułu zaangażowania rodziny. To z kolei przyczynia się do podniesienia 
efektywności przedsiębiorstwa rodzinnego, a  w  konsekwencji wzrostu jego wartości. 
Firmy rodzinne wykorzystują bardziej spersonalizowaną formę zarządzania opartą na 
związkach, wpływie rodziny i, co najważniejsze, na dostosowywaniu interesów decy-
dentów i właścicieli. Ta struktura relacyjna, jak się okazało, przyczynia się do zwiększenia 
poziomu zaangażowania, współpracy i elastyczności, a także obniżenia kosztów trans-
akcyjnych prowadzących do wyższej wydajności.
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Tabela 1. Badania dotyczące pozytywnego związki między zaangażowaniem członków 
rodziny a wynikami finansowymi firm rodzinnych

POZYTYWNY 
WPŁYW

 ZAANGAŻOWANIA 
RODZINY 

NA WYNIKI 
FINANSOWE FIRM 

RODZINNYCH

Autorzy badania
Obszar 
badań

Miary badawcze

Daily i Dollinger (1992) W, Z wzrost przychodów, marża zysku

Beehr i in.(1997) W, Z ROA, ROE, Tobin’s Q

McConaughy 
i in. (1998)

Z, S ROA, ROE, wzrost sprzedaży

McConaughy, Phillips 
(1999) W, Z ROA, ROE, marża zysku

McConaughy, 
Matthews i Fialko 

(2001)
W

Tobin’s Q, wzrost sprzedaży, przepływy 
pieniężne na pracownika, współczynnik 
wypłat

Chrisman, Chua 
i Steier (2002) W, Z, S przychody z pierwszego roku

Anderson i Reeb 
(2003)

W, Z ROA, ROE, Q Tobina, dochód netto

Zahra (2003) W, Z
procent sprzedaży generowanej z rynków 
międzynarodowych

Lee (2004) W, Z, S
ROA, ROE ROI, marża zysku brutto, marża 
zysku netto

Barontini, Caprio 
(2006) W, Z ROA, Q Tobina

Favero, Giglio, 
Honorati i Panunzi 

(2006)
W ROA, dane rynkowe

Maury (2006) W ROA, ROE, Tobin’s Q

Lee (2006) W, Z, S, 
wzrost zatrudnienia, wzrost przychodów, 
wzrost dochodu brutto, marża zysku netto

Chrisman, Chua, 
Kellermanns, Chang 

(2007)
W, Z, S ROA

Martínez, Stöhr 
i Quiroga (2007) W ROA, ROE, Tobin’s Q

Sraer and Thesmar 
(2007) W, Z ROA, ROE, Tobin’s Q, współczynnik wypłat

Allouche i in.(2008) W, Z ROA, ROE

Andrés (2008) W, Z ROA, Q Tobina

Bjuggren and Palmber 
(2010) W, Z marża zysku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Garcia-Castro, Aguilera 2014, s. 87].

Dla przykładu można przytoczyć rozważania R. Andersona i D. Reeba, D. McCo-
naughy, C. Matthewsa, A. Fialko czy Maurya. Ich zdaniem firmy rodzinne osiągają 
lepsze wyniki niż firmy nierodzinne, co ma wynikać już z samego faktu bycia firmą 
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rodzinną i przenikania wartości rodzinnych do przedsiębiorstwa, i odwrotnie. Z kolei 
D. Sirmon, J. Arrègle, M. Hitt i J. Webb odkryli, że firmy rodzinne mające wpływ na 
rodzinę utrzymują wyższy poziom inwestycji B+R, a tym samym osiągają wyższą wy-
dajność [Lopez-Delgado; Dieguez-Soto 2015, ss. 73–85]. Jak podkreśla A. Rudawska, 
zaangażowany pracownik, w tym członek rodziny [2011, s. 77]:

 · jest lojalny wobec przedsiębiorstwa;
 · czuje satysfakcję z pracy i motywację do dalszej pracy;
 · pozytywnie wypowiada się na jej temat;
 · identyfikuje się z organizacją; 
 · utożsamia sukces organizacji ze swoim własnym sukcesem i  wie, co należy robić, 

gdyż rozumie cele i strategię;
 · chętnie poświęca dodatkową energię dla swojej organizacji;
 · podchodzi z pasją do realizowanych zadań.

Co więcej, pracownicy z rodziny są dodatkowo zobligowani do efektywniejszej pracy 
i większego poświęcenia na rzecz firmy. Przejawiają większą chęć do pracy poza standar-
dowymi godzinami pracy, a w razie potrzeby mogą podjąć się zadań na wszystkich stano-
wiskach, nawet tych najniższych, produkcyjnych. Pełne oddanie się pracy w przedsiębior-
stwie wynika przede wszystkim z odpowiedzialności finansowej, jaką ponoszą członkowie 
rodziny, oraz troski o wspólny materialny byt rodziny. Większa motywacja do pracy człon-
ków rodziny dostrzegana jest nie tylko przez właścicieli, zarządzających, ale także przez pra-
cowników spoza rodziny [Badanie firm rodzinnych 2009, s. 103]. Jak podaje U. Gołaszewska
-Kaczan [2012], wzrost zaangażowania rodziny w pracę na rzecz przedsiębiorstwa o 10% 
powoduje wzrost zadowolenia o 6% i wzrost zysku o 2%. 

Pomimo dostrzegania wielu pozytywnych aspektów zaangażowania członków ro-
dziny według pewnej grupy badaczy zaangażowanie członków rodziny w pracę ma ne-
gatywny wpływ na wyniki finansowe (tab. 2). 
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Tabela 2. Badania dotyczące negatywnego związku między zaangażowaniem członków 
rodziny a wynikami finansowymi firm rodzinnych

NEGATYWNY 
WPŁYW

 ZAANGAŻOWANIA 
RODZINY NA 

WYNIKI FINANSOWE 
FIRM RODZINNYCH

Autorzy badania
Obszar 
badań

Miary badawcze

Holderness and Sheehan (1998) W ROE, Tobin’s Q, polityka inwestycyjna

Lauterbach and Vaninsky (1999) W
stosunek rzeczywistej wydajności do 
idealnej wydajności

Smith i Amoako-Adu (1999) Z, S
ROA, nieprawidłowy miesięczny 
zwrot akcji,

Faccio, Lang and Young (2001) W, Z dywidendy

Cronqvist and Nilsson (2003) W, Z ROA, Q Tobina

Chua, Chrisman i Chang (2004) W, M, S, rozmiar, wiek

Filatochev, Lien i Piesse (2005) W, Z, S
ROA, ROE, Tobin’s Q, przychody ze 
sprzedaży, +

Pérez-González (2006) Z, S
ROA, ROE, Tobin’s Q, R & D over 
assets

Bennedsen i in. (2007) Z, S ROA, ROE

Naldi, Nordqvist i Wiklund (2007) W, Z
zysk, wzrost sprzedaży, przepływy 
pieniężne, 

Chang i in.(2008) W, Z, S PKB na mieszkańca

Sciascia i Mazzola (2008) W, Z ROA

Oswald, Muse i Rutherford (2009) W, Z
wzrost sprzedaży, przychody, 
struktura kapitałowa

Ibrahim i Samad (2011) W ROA, ROE, Tobin’s Q

Holderness and Sheehan (1998) W
ROE, Tobin’s Q, polityka 
inwestycyjna, częstotliwość 
transakcji korporacyjnych

Lauterbach and Vaninsky (1999) W
stosunek rzeczywistej wydajności do 
idealnej wydajności

Smith i Amoako-Adu (1999) Z, S ROA,

Faccio, Lang and Young (2001) W, Z dywidendy

Cronqvist and Nilsson (2003) W, Z ROA, Q Tobina

Chua, Chrisman i Chang (2004) W, S, Z rozmiar, wiek

Filatochev, Lien i Piesse (2005) W, Z, S
ROA, ROE, Tobin’s Q, przychody ze 
sprzedaży

Pérez-González (2006) Z, S ROA, ROE, Tobin’s Q, 

Bennedsen i in. (2007) Z, S ROA, ROE

Naldi, Nordqvist i Wiklund (2007) W, Z
zysk, wzrost sprzedaży, przepływy 
pieniężne, 

Chang i in.(2008) W Z, S PKB na mieszkańca

Sciascia i Mazzola (2008) W, Z ROA, ROE

Oswald, Muse i Rutherford (2009) W, Z
wzrost sprzedaży, przychody, 
struktura kapitałowa

Ibrahim i Samad (2011) W ROA, ROE, Tobin’s Q

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Garcia-Castro, Aguilera 2014, s. 87].
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I. Lansberg, E. Perrow i S. Rogolsky zauważyli, że firmy rodzinne są nieprofesjonalnie 
zarządzane, praktykują nepotyzm. Większość kluczowych stanowisk w  przedsiębior-
stwie jest obsadzana przez członków rodziny właściciela, niezależnie od ich kompetencji 
i umiejętności. W efekcie pojawia się niebezpieczeństwo podejmowania nietrafionych 
decyzji biznesowych, co z  kolei ma swoje odzwierciedlenie w  wynikach finansowych 
[Andrzejewski 2011, s. 31]. Negatywny wpływ zaangażowania na wyniki finansowe zwią-
zany jest również z sukcesją. Istnieje bowiem obawa, że młode pokolenie z jednej strony 
nie będzie potrafiło zastąpić dotychczasowych właścicieli, a z drugiej nie będzie skłonne 
do ciężkiej pracy i zaangażowania, co może negatywnie wpływać przede wszystkim na 
wydajność firmy rodzinnej. Jak twierdzą K.A. Eddleston, R.E. Kidwell [2012, ss. 369–386] 
czy T.M. Pieper, J.H. Astrachan, G.E. Manners [2013, ss. 490–500], dużym problemem 
w firmach rodzinnych, mającym wpływ na zaangażowanie członków rodziny w pracę, są 
konflikty na płaszczyźnie rodzinnej. Pojawiające się konflikty i kryzysy w rodzinie prze-
kładają się na relacje w pracy, i odwrotnie. Już przecież sama obecność rodziny w bizne-
sie może oznaczać w szczególności: 

 · zbyt ścisłe zintegrowanie życia rodziny z życiem firmy i przenoszenie ewentualnych 
konfliktów rodzinnych na sferę biznesu;
 · problemy z łączeniem ról zawodowych i rodzinnych przez zatrudnionych pracowni-

ków rodziny; 
 · nierówne traktowanie pracowników z rodziny i spoza rodziny; 
 · opór przed dopuszczeniem zewnętrznych menedżerów do zarządzania; 
 · negatywne konsekwencje niskiej formalizacji [Lis 2011, s. 54].

W  literaturze przedmiotu można również znaleźć grupę naukowców, według któ-
rych pomiędzy zaangażowaniem członków rodziny a wynikami finansowymi nie zacho-
dzi żaden związek, bądź ów związek jest mieszany (tab. 3). 
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Tabela 3. Badania dotyczące neutralnego związku między zaangażowaniem członków 
rodziny a wynikami finansowymi firm rodzinnych 

NEUTRALNY 
WPŁYW

 ZAANGAŻOWANIA 
RODZINY 

NA WYNIKI 
FINANSOWE FIRM 

RODZINNYCH

Autorzy badania
Obszar 
badań

Metody badawcze

Jacquemin i De Ghellinck (1980) W przepływy pieniężne netto 

Chaganti and Damanpour (1991) W
ROA, ROE, wskaźnik zarobków 
cenowych, procent całkowitego 
zwrotu z zapasów

Galve and Salas (1996) W ROE, wartość dodana na pracownika

Chua i in.(1999) W, Z, S ROA

Codziennie i blisko (2000) W, Z, S
procent przychodów brutto ze 
sprzedaży

Gomez-Mejia i in. (2001) W wielkość obiegu gazet

Schulze i in.(2001) W wzrost sprzedaży (średnia 5-letnia)

Chrisman i in. (2004) W, Z, S wzrost sprzedaży w pierwszym roku

Villalonga and Amit (2006) W, Z, S ROA, Q Tobina

Yammeesri and Lodh (2004) W ROS

Jaskiewicz, González, Menéndez 
i Schiereck (2005)

W, Z nieprawidłowe zwroty

Ng (2005) W, Z IKRA

Dyer (2006) W, Z, S –

Miller and LeBreton-Miller (2006) W, Z, S ROA, ROE

Rutherford, Muse i Oswald (2006) W
wielkość (sprzedaż i zatrudnienie 
w pełnym wymiarze godzin), wzrost 
sprzedaży

Westhead and Howorth (2006) W
wzrost przychodów ze sprzedaży 
brutto, wzrost pracowników, 
eksport, rentowność

Braun and Sharma (2007) W nienormalne zapasy magazynowe

López-Gracia and Sánchez-Andújar 
(2007)

W wzrost sprzedaży, wiek

Miller i in.(2007) W, Z, S Tobin’s Q

Silva i Majluf (2008) W, Z ROA, Q Tobina

Randøy i in.(2009) W, Z, S ROA, Q Tobina

Chiung-Wen, Shyh-Jer, Chiou-Shiu 
i Hyde (2009)

O, G ROA, ROE

Kowalewski, Talavera i Stetsyuk 
(2010)

W, Z, S ROA, ROE

Minichilli i in.(2010) W, Z ROA

Sacristán-Navarro, Gómez-Ansón 
i Cabeza-García (2011)

W, Z ROA

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Garcia-Castro, Aguilera 2014, s. 89].

Zdaniem Braun i Sharma wyniki finansowe firm rodzinnych, jak i innych podmiotów dzia-
łających na rynku zależą od wielu czynników, a  w  szczególności od wielkości, branży, 
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w ramach której funkcjonują, określonej strategii czy innych cech specyficznych firmy. 
Ich zdaniem wydajność pracy w firmie rodzinnej zależy przede wszystkim od udziałów 
własności, a obecność rodziny w firmie rodzinnej nie jest sama w sobie ani dobra, ani zła. 
Z tego też względu trudno jest mówić o pozytywnym czy negatywnym związku pomię-
dzy zaangażowaniem a wynikami finansowymi. 

Zakończenie

Reasumując, należy stwierdzić, że dopiero od niedawna rozwinęły się badania empirycz-
ne koncentrujące się na zagadnieniach występujących na styku systemów biznesowych 
i rodzinnych.

Badania te skupiają się głównie na różnorodnych aspektach wpływu rodziny na funk-
cjonowanie biznesu rodzinnego. Jednym z istotnych aspektów jest określenie związku 
pomiędzy zaangażowaniem rodziny w działalność biznesową a wynikami finansowymi. 
Jak można zauważyć (tab. 1–3), badania dotyczące wpływu zaangażowania członków 
rodziny na wyniki finansowe oparte są głównie na analizie wielu regresji. Jak wiadomo, 
sukces zazwyczaj zależy od kombinacji czynników, które występują w określonym kon-
tekście. Z  tego też względu trudno mówić o  pozytywnym czy negatywnym wpływie 
zaangażowania rodziny na wyniki finansowe bez szczegółowej analizy sytuacji i zmien-
nych ją opisujących. Niemniej jednak istnieje ścisły związek pomiędzy zaangażowaniem 
rodziny a wynikami finansowymi. Wynika to z faktu, że relacje na płaszczyźnie przedsię-
biorstwo–rodzinna z jednej strony stanowią nieodłączny element firmy rodzinnej, z dru-
giej zaś przenikają się wzajemnie, tworząc spójny system. W takim odniesieniu systemy 
rodzinne i biznesowe w firmach rodzinnych konkurują o czas, energię i zasoby finanso-
we zarówno poszczególnych członków rodziny, jak i całej rodziny. To z kolei przekłada 
się na jakość pracy, stopień zaangażowania, które powodują wzrost lub zwiększenie 
wartości firmy.
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Introducción 

Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) tienen un papel central en la estructura 
empresarial del país a nivel general y de Baja California en particular. En la defini-
ción de MYPE de la Secretaria de Economía, se ven involucrados tanto los ingre-
sos, como también el número de trabajadores de la empresa. En esta definición, se 
consideran MYPE: “Un tipo de empresa con un número reducido de trabajadores 
(generalmente entre 15 y 100 empleados), y cuya facturación es moderada. Se de-
fine como Microempresa, a las empresas que ocupan hasta 15 personas y el valor 
de sus ventas netas son de hasta 30 millones de pesos al año. Pequeña Empresa, 
a empresas que ocupan hasta 100 personas y sus ventas netas no rebasan los 400 
millones de pesos al año [Censos Económicos 2014, INEGI].

Cuadro 1. Estratificación de Empresas según Secretaría de Economía

Tamaño Sector Rango de número de 
trabajadores 

Rango de monto de ventas 
anuales (mdp)

Tope máximo 
combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93

  Industria y 
Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235

  Servicios Desde 51 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235

  Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% 

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ENAPROCE-INEGI [2015], del total de empresas en 
México, el 97.6% son microempresas, mismas que concentran el 75.4% del personal total 
ocupado. El 2.0% son consideradas como pequeñas empresas, concentrando el 13.5% 
del personal ocupado, y por último, se encuentran las empresas medianas, con un 0.4% 
del total que contribuyen con el 11.1% del personal ocupado. 

Asimismo, con base en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (IN-
EGI, 2014), México cuenta con 5’654,014 empresas, las cuales emplean a 29’642,421 perso-
nas. El 94.3% (5´331,735) de las compañías son microempresas, el 4.7% (265,739) correspon-
de a pequeñas, el 0.8% (45,232) son medianas y el 0.2% (11,308) son grandes empresas. 

Un problema central que presentan las MYPE en México hoy día, es su limitado acceso al 
financiamiento tanto bancario como público [Banco Mundial 2010]. El problema se acentúa 
debido a que su principal financiamiento proviene de los proveedores, quienes admiten 
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a plazo la liquidación de sus ventas, una vez cuente con liquidez la empresa a la que surten. 
Se estima que entre el 70% y el 80% de su financiamiento lo hacen mediante este sistema 
y siempre en el corto plazo. No debe dejarse de lado el hecho de que el financiamiento es 
más barato y accesible en economías industriales con estabilidad macroeconómica de lar-
go plazo. Es conocido que el financiamiento se vuelve más caro e inaccesible en economías 
inestables, cuyo monto o capacidad de endeudamiento además de ser más modesto im-
plica mayor riesgo. Este mismo autor señala que la crisis económica actual supone que las 
MYPE a nivel nacional y local verán endurecida su situación en materia de acceso a créditos, 
tanto para capital de trabajo como para inversiones de capital a largo plazo. Para enfrentar 
esta situación, el crédito a las MYPE tendría que ser subsanado por el crédito público, puesto 
que el privado se vería mermado y restringido de forma importante [Lecuona 2010].

Marco teórico

Teoría de la Empresa y la Microempresa
El financiamiento es una cuestión de la que se habla a cada momento cuando se tratan 
temas relacionados al microempresariado. Históricamente, el acceder al crédito por par-
te de las MYPE no ha sido un tema sencillo y con el escenario internacional de crisis que 
se vive actualmente, se hace aún más complicado, debido entre otros factores a que las 
formas de acceso se han endurecido. Uno de los principales problemas que enfrentan 
las MYPE es la asimetría en la información, Berger y Udell [1998]. Sin embargo son varios 
los aspectos que tienen conexión con el tema de financiamiento a las MYPE, dentro de 
las que se encuentran las características de estas empresas, los obstáculos que afrontan 
y las maneras que han encontrado para superarlos, los cuales se desarrollan en adelante: 

El tema de deuda y capital es dominante. Modigliani y Miller [1958] dan origen a la 
Teoría de la Estructura de Capital, a partir de la cual abordan temas como las “Técnicas de 
financiamiento de las empresas, los presupuestos de capital y los comportamientos de 
inversión”, involucrando el tema del costo del capital y mostrando como dependiendo 
de la estructura de la organización, será el costo que tenga la empresa.

Teoría de la Estructura de Capital
A partir de la “Teoría de la estructura de Capital” de Modigliani y Miller [1958] se deduce 
la idea de que hay ocasiones en que puede ser más provechoso buscar deuda en lugar de 
usar el capital propio para financiar a la empresa. La búsqueda de dos objetivos paralelos 
en términos de maximizar utilidades y maximizar el valor de mercado, representa un co-
sto de capital de acuerdo a su origen, pudiendo ser con recursos propios de la empresa 
o con deuda.
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Berger y Udell [1998], explican la relación entre fuente de financiamiento y tamaño 
de la empresa bajo el siguiente esquema: 

Cuadro 2. Fuentes de financiamiento y tamaño de las empresas

Fuente: Berger y Udell [1998].

En este esquema se observa como las empresas se van desarrollando de acuerdo 
a la edad, tamaño e información que poseen, y como va cambiando su crecimiento y sus 
fuentes de financiamiento. Al mismo tiempo, se puede apreciar que las empresas más 
pequeñas no cuentan con muchas opciones para hacerse de recursos, pues el financia-
miento vía instituciones financieras es casi inexistente, además de que es a largo plazo. 

Teoría de la Selección Jerárquica
La información asimétrica entre las personas involucradas en la empresa y los posibles 
inversionistas es de suma importancia en las teorías relativas a la estructura de capital. 
Acorde con López-Gracia y Sogorb [2008], la teoría de la selección jerárquica nace debido 
a la información asimétrica existente en los mercados financieros. Debido a ello, se busca 
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ponderar las fuentes de financiamiento que las empresas pueden utilizar y se entiende que 
hay información asimétrica cuando una de estas partes cuenta con mayor información. Esto 
ocurre cuando los dueños de las empresas tienen mayor información en comparación con 
los inversionistas. La selección jerárquica de fuentes de financiamiento empieza con recursos 
propios, seguido de deuda y al último de nuevos socios. Las empresas realizan esta pondera-
ción de su financiamiento de manera que puedan minimizar los costos de selección. 

Teoría de la Información Asimétrica
La información asimétrica ocurre cuando el personal interno, generalmente directivos 
o administradores, tienen mayor y mejor acceso a la información de la empresa que las 
personas externas a ella, principalmente en temas delicados como el valor de los activos 
u oportunidades de inversión [Klein et al 2002]. 

Michaelas et al [1999] realizaron un estudio sobre cómo afecta la asimetría de la in-
formación en las pequeñas empresas. Estos autores observaron que los costos de la in-
formación asimétrica tienen efecto a corto y largo plazo. Los altos costos se presentan 
en las pequeñas empresas con indicadores financieros bajos y con escasos activos para 
garantizar el financiamiento, siendo al mismo tiempo un riesgo para las instituciones 
crediticias. Además de ser sensibles a las fluctuaciones económicas, difícilmente podrían 
acceder a financiamiento externo debido a lo complejo y costoso que resulta. Se puede 
afirmar que la información asimétrica juega un papel preponderante en el financiamien-
to de las empresas, debido a que indica que la escasez de información es un riesgo que 
las instituciones financieras no están dispuestas a correr con las microempresas , tradu-
ciéndose en un fuerte obstáculo para la obtención del financiamiento.

Teoría del Flujo de Efectivo Libre
Hay varias definiciones establecidas para esta teoría, propuesta por Jensen [1986], donde 
se considera que el flujo de efectivo libre es el flujo en exceso al requerido para invertir 
en todos los proyectos con un valor positivo. Para Richardson [2006], el flujo de efectivo 
libre es el efectivo requerido para mantener los activos en su lugar y financiar las nuevas 
inversiones esperadas. Al mismo tiempo, Jensen [1986], menciona que los administrado-
res al operar un flujo de efectivo libre pueden llegar a incrementar dividendos o adquirir 
acciones y poder pagar fondos actuales en lugar de ser invertidos en proyectos poco 
productivos o simplemente desperdiciar recursos. 

Los Programas de Financiamiento y de Apoyo a la MYPE
Aunque programas de apoyo a  MYPE emitidos por instituciones federales, tales 
como Secretaria de Economía, Bancomext, Nacional Financiera (NAFIN), Secretaria 



194

Martín Francisco Montaño Hernández, Alejandro Mungaray Lagarda, Antonio Escamilla Díaz

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (SEMARNAT), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Secre-
taria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
Secretaria del Trabajo y Prevención Social (STPS) Secretaria de Educación Pública 
(SEP) y la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), han arrojado algunos avances 
en el tema, el financiamiento a partir de programas federales para las MYPE se ha 
visto cada vez más reducido [Garrido 2011].

La falta de financiamiento adecuado para este sector se destaca como una de los 
principales dificultades que enfrentan, pero más grave es el hecho de que habiendo fu-
entes de financiamiento, los microempresarios no las utilicen por falta de difusión o por 
desconfianza en las instituciones que las proveen, por desconocimiento o  falta de in-
terés, o porque no son candidatos al mismo por su historial crediticio, falta de solvencia 
económica o garantías suficientes. Muchas veces, los impedimentos que proceden de 
otros tipos de problemas, también juegan un papel preponderante los factores macroe-
conómicos, entre las que se encuentran variables que las empresas no pueden manejar 
como la inflación, tipo de cambio, tasas de interés, entre otros que pueden afectar el 
acceso al crédito [Vaca 2012]. Una forma de conseguir financiamiento para las MYPE es 
a  través de programas gubernamentales, Yusuf [1995] considera que la obtención de 
un financiamiento gubernamental es calificada por el microempresario como parte del 
éxito de su negocio; así como el soporte del gobierno en temas relacionados a capacita-
ción, incentivos o protección contra grandes competidores. Según datos de la Secretaria 
de Economía durante el sexenio 2006–2012, se destinaron 34,400 millones de pesos en 
apoyo a MYPE lo que representa un incremento del 608 % con respecto a lo destinado 
en el periodo 2000–2006 [Gascón 2012].

Metodología

Un modelo de negocios consiste en un conjunto de actividades y una estructura de admi-
nistración para optimizar los costos, maximizar las utilidades y posicionarse ante sus com-
petidores a través de una adecuada diferenciación [Casadesus-Masanell 2004]. De acuerdo 
con Osterwalder y Pigneur [2011] el modelo de negocios se divide en tres fases: descrip-
ción, evaluación y mejoras e innovación. La primera requiere ubicar el segmento de clien-
tes, sus preferencias y la forma de relacionarse con ellos. Ello permite planear el flujo de 
ingresos, recursos, contactos claves y estructura de costos para lograrlo. La evaluación del 
modelo implica conocer las debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades de nego-
cios. Con esta información será posible definir las acciones para mejorar su proceso pro-
ductivo o innovar en sus servicios. 
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Reconstruir el diseño y operación de una política de financiamiento a las Mypes, im-
plica recrear desde el diseño hasta la evaluación de un modelo de PP orientado a repo-
sicionar las actividades de las Mypes en las prioridades del desarrollo económico local, 
a partir del creciente nivel de desempleo generado por la industria maquiladora local, 
en su interés por reorganizarse para mantenerse competitiva a nivel global, sin importar 
las consecuencias sociales de su toma de decisiones. En consecuencia, a  partir de las 
circunstancias de desempleo y los retos que estos enfrentan para emplearse en Mypes 
locales o  convertirse en microempresarios, en este trabajo se utiliza un método des-
criptivo para ordenar el proceso de creación y reorganización de un modelo de PP y sus 
instrumentos legales y organizacionales para el apoyo y fortalecimiento de las micro y 
pequeñas empresas en Baja California. 

Para ello, se reconstruye la lógica interna del Programa Emprende Empresarial a par-
tir de su ubicación en el Plan Estatal de Desarrollo y el Fideicomiso FONDOS BC donde se 
establecen los procesos de gestión y administración de recursos para cumplir sus objeti-
vos y la estructura normativa y organizativa para posibilitarlos. Así, a pesar de no existir 
un modelo preestablecido de la PP instrumentada, su reconstrucción como resultado 
de este investigación, contribuye a ilustrar de manera ordenada, el proceso de toma de 
decisiones para resolver problemáticas particulares del desarrollo económico, urgentes 
o estratégicas, ubicar su justificación estratégica en un plan estatal de desarrollo, la nor-
matividad que establece el marco legal y las reglas con que debe operar, el proceso de 
revisión y dictaminación de los proyectos de las Mypes objetivo del Programa dentro del 
fideicomiso y la evaluación del impacto en variables como ventas y empleos obtenidas 
por las 60 Mypes apoyadas con créditos durante el 2013, recrea una PP que va desde su 
hechura, su reorganización normativa y administrativa, su operación a través de criterios 
y procesos técnicos, su evaluación de proyectos y su evaluación de impacto. Para el lo-
gro de lo anterior se llevó a cabo un censo a cada una de las 60 Mypes apoyadas.

Proceso de evaluación de proyectos del Programa Emprende Empresarial
Para evaluar el impacto del financiamiento a microempresas que fueron apoyadas en 2013, 
se aplicó un modelo de regresión de sección cruzada tomando como variable dependien-
te el empleo generado y como variables independientes el financiamiento asignado y las 
ventas con la información obtenida de las 60 empresas censadas, mostrando los resultados 
una relación positiva y directa del empleo con las ventas y el financiamiento (Ver Tabla 2). 
Estos resultados muestran que ambas variables son altamente significativas con un 95% de 
confianza. De igual forma, el modelo de estimación no presenta problema de auto correla-
ción debido a que el Durbin-Watson  de 1.6 se encuentra dentro del rango recomendado 
de 1.5 a 2.4.
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Tabla 1. Resultados de análisis  Econométricos entre empleo, financiamiento y ventas

Variable Coeficiente T. Estadístico Prob.
Financiamiento 0.031297 4.759511 0.0000

Ventas 0.823641 2.104834 0.0396

r2= 0.102108; r2 (Adj)= 0.086627; DW= 1.617863

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con los supuestos del modelo de regresión por mínimos cuadraros 
ordinarios, las estimaciones realizadas cumplen con el supuesto de normalidad, el de 
homocedasticidad y tampoco presenta problemas de multicolinealidad. Así mismo, 
como se mencionó anteriormente, no se presentan problemas de auto correlación.

El 51.4% de los proyectos que recibieron financiamiento del Programa Emprende 
Empresarial fueron empresas familiares. Del total de las empresas encuestadas, el 21.7% 
tiene de 8 a 11 años de antigüedad, el 16.7% 1 a 3 años y el 11.7% de 12 a 15 años. En cu-
anto al recurso humano, el 48.3% tiene de 1 a 3 empleados, mientras que el 36.7% tiene 
entre 4 a 7 empleados.

Las empresas manifestaron que han utilizado financiamiento ajeno a institucio-
nes bancarias o gubernamentales, siendo la opción más recurrida la familia con un 
58.3% seguida por proveedores con un 15%. El 43.3% del recurso obtenido fue uti-
lizado en capital de trabajo (mercancía o materia prima), el 15% en pago de gasto 
corriente y el 6.7% en restructuración de pasivos, debido a que el programa Empren-
de Empresarial no permite que el recurso sea utilizado para pago de gasto corriente 
o reestructuración de pasivos.

Tabla 2. Resumen de resultados del censo

Componentes

Empresa familiar Si=51.4% No=48.6%

Antigüedad (años) 1-3=16.6% 4-7=40%  8-11=21.7%  12-15=11.7% 16 
o más=10%

Empleados por 
empresa 1-3=48.3% 4-7=36.7% 8-11=6.7% 12-15=8.3%

Financiamiento ajeno 
a banca o gobierno 60=100%

Destino del 
financiamiento 
Emprende

Capital de trabajo = 23.3%   Equipo = 48.3%   Maquinaria = 25% 
Tecnología = 3.4%
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Componentes

Impacto sobre ventas Aumento notable = 15%   Aumento ligero = 61.7%   Igual = 23.3%

Impacto sobre 
empleo Si =56.7% No = 43.3

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los solicitantes encuestados el 66.4% manifestaron nunca haber solicitado 
financiamiento bancario, el 70% de ellos debido a las altas tasas de interés, y el 17.5% 
debido a la excesiva documentación y requisitos solicitados. Del 33.6% que si solicita un 
crédito bancario, 65% de ellos lo hicieron para adquirir maquinaria y equipo mientras 
que el 20% lo destinó a capital de trabajo.

Para el 75% de los acreditados era la primera vez que solicitaban un financiamiento, 
mientras que el 20% lo hacía por segunda ocasión. El 73.3% de los beneficiados utilizó el 
recurso para adquirir maquinaria y equipo acorde a la actividad productiva de cada una 
de las MYPE, el 23.3% adquirió capital de trabajo y el 3.4% restante lo destinó a tecnolo-
gía, especialmente para la adquisición de programas de software para llevar su contabi-
lidad, administración de ventas o pagos.

En cuanto a los montos de financiamiento, el 58.3% fue financiado en un rango de 
los $50,000 a $59,000 pesos; el 16.7% de $40,000 a $49,000; 13.3% con un monto may-
or a  $60,000; el 10% de $30,000 a  $39,000 y el 1.7% contó con un apoyo de $20,000 
a $29,000.00 pesos M.N.

El 61.7% de los acreditados manifestaron tener la percepción de que el comporta-
miento de las ventas tuvo un ligero aumento, mientras que el 15% manifestó que sus 
ventas tuvieron un aumento notable y el 23.3% restante mencionó que sus ventas se 
mantuvieron sin cambio. Por su parte, el 56.7% de los microempresarios estuvieron en 
condiciones de generar empleo. De ellos, el 47.1% pudo crear 2; el 23.5% creó 1 y el 17.7% 
generó 3 nuevos empleos, el 8.80% generó 4 y el 2.90 generó 5 empleos. Del 43.33% de 
beneficiados que no crearon empleo, el 42.3% manifestó que no fue necesario contratar 
nuevo personal, mientras que el 23.1% no realizó contratación alguna debido principal-
mente al incremento de los costos de operación de la empresa y los elevados costos que 
implica la contratación de nuevo personal. 

Del total de los beneficiados, el 53.3% se enteraron del programa de financiamiento 
Emprende Empresarial por medio de familiares o amigos, el 30% mediante oficinas gu-
bernamentales, el 8.3% mediante la televisión, el 6.7% mediante la radio y el 1.7% me-
diante las redes sociales. El 85% de los solicitantes externaron que además de contar con 
financiamientos accesibles, tienen la necesidad de asesorías y capacitaciones en temas 
microempresariales, con la finalidad de llevar una mejor administración de su negocio. 
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En cuanto a  la utilidad del financiamiento, el 65% le dio una calificación de media 
a buena, mientras que el 13.4% tuvo una opinión excelente. Por otro lado, el 18.3% cree 
que tuvo poca utilidad y 3.3% con muy poca utilidad. Para mejorar el programa Empren-
de Empresarial, el 45% comentó que debe tener menor cantidad de requisitos, el 38.3% 
dijo que se necesita mayor difusión porque no sabían del programa, el 11.7% mencionó 
que deben de incrementarse los montos y el 5% mencionó que la convocatoria debería 
de estar abierta más tiempo. Por último el 88.3% de los beneficiados comentaron que 
volverían a solicitar el financiamiento. 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos resumir que a mayor monto asignado 
a la empresa, el capacidad de empleo. Efecto en el empleo crece y en la medida que las 
microempresas obtuvieron mayores ventas, contaron con una mayor.

Discutiendo la eficiencia del financiamiento en la eficacia del empleo de la mype  
en Baja California
Mungaray et al [2016], observaron que la política de desarrollo empresarial implementa-
da en Baja California a partir de 2009 como mecanismo contra cíclico, puso énfasis en la 
promoción de la empresarialidad local a través del desarrollo de la micro, pequeña y me-
diana empresa con el fin de mantener el nivel de ocupación en la economía. Esta estra-
tegia permitió que los micronegocios y las pequeñas empresas sostuvieran la ocupación 
en el estado durante el periodo más álgido de la crisis y que compensaran la disminución 
de la ocupación acusada por las grandes empresas y el sector agrario.

Tabla 3. Estructura empresarial y del empleo en Baja California 2014

Tamaño Trabajadores Número % Empleo %

Micro 0-10 88,307 92.1 220,096 28.0

Pequeña 11-50  5,753  6.0 123,411 15.7

Mediana 51-250 1,342 1.4 124,276 18.1

Grande Más de 251 480 0.5 300,273 38.2

Total 95,882 100 786,056 100

Micro y Pequeña 98.1 43.7

Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos INEGI [2014].

El comportamiento del empleo por tamaño de empresa durante este período 
puede mostrar la influencia del ciclo económico en la crisis económica internacio-
nal iniciada en 2009, lo que estimuló el emprendimiento de micro y pequeñas em-
presas. Bajo esta dirección las microempresas contribuyen en la recuperación del 
bienestar en momentos de tensión social y crisis económica. Con la recuperación 
económica más palpable, la tendencia por el emprendimiento ha disminuido, pero 
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las microempresas siguen siendo las más importantes generadoras de empleo en 
Baja California [Texis et al 2016].

Entre las problemáticas que afronta este tipo de empresas destacan la escasez 
de financiamiento y capacitación técnica producto de su bajo nivel de capital hu-
mano. Esta problemática se desprende de su reducida participación en los mer-
cados, por lo que se puede deducir que estas empresas responden a prácticas de 
sobrevivencia [Mungaray et al 2002] que les permite suplir el empleo perdido o no 
ofertado o   compensar la disminución del salario real. Una limitación adicional 
se encuentra en sus altos costos debido a  sus reducidas escalas [Mungaray, Ra-
mírez 2004] y sus costos de transacción son altos en relación a su tamaño [Rama-
murthy 1998], por lo que de manera natural se encuentran sometidas a las grandes 
en la pirámide empresarial.

Conclusiones

El financiamiento es un factor básico para fomentar el desarrollo empresarial y la com-
petitividad, ya que un amplio porcentaje de empresas carece de capital para estable-
cerse, consolidarse, crecer y modernizarse. La falta de acceso al crédito afecta lo mismo 
a empresas establecidas que a pequeños, medianos y grandes emprendedores, que pese 
a contar con proyectos productivos viables, no disponen de los recursos financieros para 
iniciar o consolidar sus negocios, perdiéndose oportunidades invaluables para formar 
empleos. Las necesidades de financiamiento detectadas son sobre todo de capital de 
trabajo, refaccionario y avío.

El 14 de diciembre de 2005, se modificó el Contrato de Fideicomiso, FONDOS 
BC, ampliando el fin del Fideicomiso mediante la incorporación al patrimonio recur-
sos provenientes de diversos fondos o programas de carácter federal, estatal o mixto, 
destinados al apoyo, fomento, desarrollo y financiamiento de proyectos empresariales, 
científicos y tecnológicos, o de cualquier otra índole, según sea aprobado por el organis-
mo correspondiente, buscando cumplir de manera más eficiente las finalidades del Fi-
deicomiso. Su misión es fortalecer la competitividad e impulsar la inversión y el empleo 
mediante apoyos y financiamiento que permitan el desarrollo económico del Estado. 
Facilitando el camino a las micro, pequeñas y medianas empresas; así como a empren-
dedores en proceso de apertura de nuevos negocios, brindando orientación sobre las 
opciones de financiamiento disponibles, capacitación, asesoría y asistencia para forta-
lecer su operación. Con base en ello, a partir del año 2006, se han otorgado más de 60 
millones de pesos destinados a diversos sistemas de financiamiento y apoyo económico 
a  emprendedores y MYPE.
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El Fondo Emprende fue creado con el objetivo de otorgar financiamiento a bene-
ficiarios que tengan en operación una empresa con escasez de recursos y que cuente 
con un proyecto productivo que genere y conserve empleos permanentes, mejore el 
nivel de vida de su propietario y dependientes económicos. El Programa Emprende Em-
presarial tiene como objetivo otorgar apoyos entre 25 y hasta 100,000 mil pesos para 
la operación de empresas con perspectivas de desarrollo, que cuenten con un proyec-
to productivo que genere y conserve empleos. Por lo tanto está destinando a micro y 
pequeñas empresas formalmente establecidas y con escasez de capital que requieran 
reinvertir para elevar su productividad y competitividad. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017, durante el primer 
trimestre de 2016 se tuvo 235,824 empleos por parte de las MYPE, mientras que en el 
segundo registró una cifra de 248,095, significando un incremento de 12,271. En el su-
puesto que durante el 2016 se mantuviera el mismo número de MYPE que el registrado 
en 2014 (94,060), el número de empleos nuevos generados por cada MYPE sería de 0.1. 
En cambio, los 60 microempresarios apoyados por el programa Emprende Empresarial, 
además de conservar sus empleos fueron capaces de formar 75 nuevos, lo cual arroja un 
promedio de 1.25 empleos generados por MYPE apoyada.

De manera general, podemos concluir que la construcción del modelo de política 
pública implementado para el financiamiento de la micro y pequeña empresa de Baja 
California, desde el punto de vista de su eficacia social para la generación de empleos, 
fue adecuado y significativamente eficiente en cuanto al alcance de las metas de apoyo 
al modelo de negocios de este tipo de empresas para mejorar los niveles de empleo 
para las cuales fue planeado. Su validación por medio de las estimaciones realizadas, 
hace constar que este modelo de política pública es una herramienta de alta efectividad 
para reactivar procesos de economía social de alto impacto, ya que en respuesta a los 
montos asignados, las microempresas obtuvieron mayores ventas, y por consiguiente 
contaron con una mayor capacidad de generación de empleo. 

De acuerdo con la literatura revisada, un problema central que presentan las MYPE 
en México hoy día, es su limitado acceso al financiamiento tanto bancario como público 
(Banco Mundial, 2010). El problema se acentúa cuando su principal financiamiento pro-
viene de sus proveedores, quienes admiten a plazo la liquidación de sus ventas, una vez 
que la empresa a la que surten cuente con liquidez Esto se debe a que las empresas de 
menor tamaño, difícilmente tienen acceso a financiamiento bancario, debido principal-
mente a las altas tasas de interés y la insuficiencia de garantías.

El análisis realizado muestra que la información de la empresa y del empresario que 
ayudan a determinar el perfil del solicitante y su voluntad para atender sus compromisos 
de pago son el destino del crédito, el tiempo de operación de la empresa, los antecedentes 
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en el buró de crédito, los empleos conservados y los empleos a generar. También muestra 
la importancia de una política pública en apoyo de la MYPE, la cual no sólo es pertinente 
desde el punto de vista de la estructura empresarial mayoritaria de Baja California y su 
aporte al empleo, sino también desde la perspectiva de los lineamientos de política reco-
mendados por organizaciones internacionales de desarrollo para compensar los proble-
mas de empleo e inequidad mediante su implementación en tiempos dinámicos.
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Earnings Management in the Family Business – Basic Models  
and Empirical Reflection 

Abstract: The main goal of the article is to expose the role of discretionary accruals in the 

assessment of the scale and directions of earnings management in industrial family com-

panies. The adopted research optics were directed to the implementation of two specific 

objectives. The first of these is the comparative analysis of the level of the earnings mana-

gement phenomenon in listed family enterprises conducting manufacturing activity and 

non-family entities that do not fulfill the family business criterion operating in the industrial 

sector. The second specific objective in this study is to analyze the degree the goodness-

of-fit of individual models used to extract operational and intentional accruals differences. 

Empirical studies were conducted among industrial public companies, whose shares have 

been traded on the stock market for at least 10 years in the assumed horizon of 2002–2016.

Key words: earnings management, family business, industrial enterprises, total accruals, 
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Wprowadzenie

Zarządzanie zyskiem (ang. earnings management) jest procesem trudnym do jedno-
znacznego zdefiniowania. W  ujęciu węższym przyjmuje się, że proces ten wiąże się 
z manipulowaniem wartością wykazywanego zysku netto w celu odpowiedniego dosto-
sowania sprawozdania finansowego do potrzeb określonej grupy interesariuszy przed-
siębiorstwa, przy jednoczesnym wprowadzeniu w  błąd niektórych akcjonariuszy oraz 
uczestników zawieranych transakcji, co do założeń ekonomicznych firmy [Healy, Wah-
len 1999, s. 344]. Perspektywa ta podkreśla negatywne aspekty kształtowania wyniku 
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finansowego przedsiębiorstwa, charakteryzowane w  literaturze przedmiotu jako tzw. 
„czarne zarządzanie zyskiem” (ang. black earnings management; pernicious earnings man-
agement). Natomiast w ujęciu szerszym zarządzanie zyskiem sprowadzać się może do 
wykorzystania elastyczności w wyborze rachunkowych rozwiązań mających wpływ na 
raportowany wynik, przy czym zabiegi te mogą mieć charakter pozytywny (ang. green 
earnings management), jak i neutralny (ang. white earnings management) [Smejda 2012, 
s. 174; Ronen, Yaari 2008, s. 20 i nast.]. W wielu przypadkach trudno jednoznacznie zakla-
syfikować określoną metodę zarządzania zyskiem do którejkolwiek ze wskazanych grup. 
Kształtowanie wyniku finansowego może bowiem być ściśle uzależnione od osobistych 
potrzeb osób zarządzających podmiotem, jak i potrzeb przedsiębiorstwa rozumianego 
jako organizacja odrębna od jej właścicieli [Maruszewska 2011, s. 215].

Zasadniczym celem artykułu jest wyeksponowanie roli i znaczenia intencjonalnych ko-
rekt zysku netto w ocenie skali i kierunków działań z zakresu zarządzania zyskiem w prze-
mysłowych publicznych spółkach rodzinnych1. Przyjęta optyka badawcza nakierowana 
została na realizację dwóch celów szczegółowych. Pierwszym z nich jest dokonanie ana-
lizy porównawczej poziomu zjawiska zarządzania wynikiem finansowym netto w giełdo-
wych przedsiębiorstwach rodzinnych prowadzących działalność wytwórczą oraz podmio-
tach nierodzinnych, niewypełniających kryterium family business, operujących w sektorze 
industrialnym. Można bowiem przypuszczać, że spółki rodzinne wyróżniające się od pozo-
stałych ze względu na własność, ład korporacyjny, sposób wynagradzania, charakter sieci 
powiązań, przywództwo, styl zarządzania itd. [zob. m.in.: Safin 2007, ss. 156–157; Steward, 
Hitt 2012, s. 60; Leszczewska 2016, ss. 19–66] cechować będą inne motywy i okoliczno-
ści skłaniające do intencjonalnego kreowania pożądanego obrazu sytuacji finansowej 
jednostki. Drugim celem szczegółowym w niniejszym opracowaniu jest analiza stopnia 
dopasowania poszczególnych modeli służących do wyodrębniania operacyjnych i inten-
cjonalnych różnic memoriałowych do danych empirycznych. Pozwoli ona na uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie, który z trzech rozpatrywanych modeli regresyjnych charakteryzu-
je się najwyższą wartością prognostyczną z perspektywy badanej zbiorowości.

Dla operacjonalizacji postawionych celów badawczych sformułowana została hipote-
za główna twierdząca, że: w giełdowych przemysłowych spółkach rodzinnych stopień zarzą-
dzania zyskiem, mierzony za pomocą współczynnika intencjonalnych korekt zysku netto, jest 

1  W badaniu przyjęto, że spółka rodzinna to przedsiębiorstwo, w którym liczba akcji należąca do jednej osoby 
albo do kilku członków rodziny stanowi powyżej 50% oraz liczba głosów będąca w posiadaniu jednej osoby 
albo kilku członków danej rodziny jest wyższa niż 50%. W ten sposób wpisano się w nurt „pośredniej” grupy 
definicji spółek rodzinnych, opierających się na założeniu, że oprócz posiadania kontrolnego udziału włas-
ności w firmie, rodzina sprawuje kontrolę strategiczną nad przedsiębiorstwem [Heck, Trent 2002, s. 610 za: 
Leszczewska 2016, ss. 30–32].
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wyższy aniżeli w pozostałych nierodzinnych spółkach publicznych prowadzących działalność 
wytwórczą. Badania empiryczne zostały zrealizowane wśród przedsiębiorstw przemy-
słowych notowanych na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
w latach 2002–2016, których akcje były przedmiotem obrotu przez okres co najmniej dzie-
sięciu lat2. Dodatkowym kryterium wyboru przedsiębiorstw do badań była dostępność 
rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych. Tak przyjęta próba badawcza pozwo-
liła na zakwalifikowanie do grupy podmiotów gospodarczych poddanych analizie łącznie 
108 spółek giełdowych, z czego 22 stanowiły przedsiębiorstwa rodzinne, zaś 86 przedsię-
biorstwa nierodzinne. Badania empiryczne przeprowadzone zostały na podstawie infor-
macji zaczerpniętych z bazy danych Notoria Serwis SA.

Zarządzanie zyskiem w spółkach rodzinnych w świetle 
wybranych badań międzynarodowych

Odnosząc się do problematyki kształtowania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach 
rodzinnych, już na wstępie należy zasygnalizować, iż znaczna część badaczy przedmiotu 
podkreśla fakt, że brak jednoznaczności w  definiowaniu terminu „firma rodzinna” oraz 
niedostatek formalnoprawnych kryteriów wyróżniania tychże przedsiębiorstw skutko-
wać mogą dość subiektywnym podejściem do oceny związków zachodzących między 
skalą i specyfiką realizowanych działań z zakresu zarządzania zyskiem a strukturą włas-
nościową podmiotu, charakterem zaangażowania rodziny w przedsiębiorstwo czy suk-
cesją międzypokoleniową.

Badania poczynione przez Achleitnera i in. [2014, ss. 431–461] prowadzą do konkluzji, 
że intencjonalne kształtowanie wyniku finansowego jest istotne zarówno z perspektywy 
przedsiębiorstw rodzinnych, jak i z punktu widzenia spółek niewypełniających kryteriów 
family business. Cechą odróżniającą obie grupy podmiotów są jednak rozmiary, a tak-
że motywy podejmowanych działań w sferze zarządzania zyskiem. Wskazani badacze 
na przykładzie niemieckich spółek giełdowych wykazali, że przedsiębiorstwa rodzinne 
generują wyższe wartości współczynników intencjonalnych korekt zysku netto aniżeli 
pozostałe spółki publiczne, domniemając jednocześnie, że rozpiętość i kształt opisywa-
nego zjawiska są pochodnymi warunków instytucjonalno-prawnych, w jakich podmioty 
te działają. Stąd też poziom zarządzania wynikiem finansowym netto może różnicować 
się ze względu na kraj, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podobne 

2 Ujęcie co najmniej dziesięcioletniego horyzontu badawczego w analizie intencjonalnych korekt zysku net-
to postulowane jest w wielu pracach podejmujących rozpatrywaną problematykę badawczą [zob. m.in.: Jo-
nes 1991, ss. 193–228; Dechow, Skinner 2000, ss. 235–250].
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wnioski w swoich badaniach przedstawił Abdolmohammadi i in. [2010, ss. 1–41], który 
zauważył, że norweskie firmy rodzinne są z  jednej strony mniej zainteresowane wdra-
żaniem ogólnoświatowych regulacji prawnych harmonizujących i  standaryzujących 
implementowane zasady rachunkowości (za przykład można podać choćby Ogólnie 
Akceptowane Zasady Rachunkowości – US GAAP), co w efekcie może zwiększać spek-
trum potencjalnych działań określanych mianem rachunkowości agresywnej. Z drugiej 
zaś strony badacze ci empirycznie udowodnili, że w spółkach rodzinnych dominującym 
wymiarem manipulowania wynikiem finansowym jest intencjonalne obniżanie wartości 
zysku netto. Z kolei Munir i in. [2013, ss. 129–153], odnosząc się do specyfiki południo-
woazjatyckich przedsiębiorstw rodzinnych, udowodnił, iż jakość wykazywanego zysku 
wzrasta wraz ze zwiększaniem się odsetka kapitału pozostającego w rękach rodziny.

Interesujący wydaje się również fakt eksponowania w literaturze przedmiotu odmien-
nych motywów zarządzania zyskiem z perspektywy stopnia objęcia spółek publicznych 
przez rodzinę. W firmach rodzinnych zasadniczymi przesłankami skłaniającymi do wpro-
wadzania działań z zakresu manipulowania wynikiem finansowym netto jest dążenie do 
utrzymania kontroli nad spółką, planowany transfer międzypokoleniowy [Bhaumik, Gre-
goriou 2010, ss. 705–730] oraz swoista niechęć do wypłacania dywidend [Schmid i in. 2010, 
ss. 5–7]. Natomiast w przypadku pozostałych przedsiębiorstw publicznych głównym uza-
sadnieniem implementacji zarządzania zyskiem jest chęć zredukowania zmienności wy-
ników finansowych na przestrzeni kolejnych okresów sprawozdawczych i wykazywanie 
wyników przybliżonych do planowanych [Poniatowska 2014, s. 262] oraz przyjęty spo-
sób wynagradzania menedżerów za osiągane rezultaty finansowe [Prencipe, Markarian, 
Pozza 2008, ss. 71–88] będący wypadkową istniejących w organizacji relacji agencyjnych. 
Zwłaszcza w przypadku znacznego rozproszenia akcjonariatu intencją menedżerów bę-
dzie przede wszystkim takie kształtowanie zysku, które pozytywnie wpłynie na krótko-
terminowe ceny akcji danego podmiotu. Postępowanie to będzie motywowane zarówno 
ochroną własnych interesów (wyższe wynagrodzenie za korzystniejszy w oczach intere-
sariuszy wynik finansowy), jak i  faktem, że akcjonariusze mniejszościowi zazwyczaj nie 
traktują swoich inwestycji długoterminowo. Zwrócić należy przy tym uwagę, że zagad-
nienia dotyczące umiejscowienia struktury własności w systemie determinant zarządza-
nia zyskiem odnaleźć można nie tylko w założeniach teorii agencji, ale także w analizach 
dotyczących m.in.: moralnego hazardu (pokusy nadużycia), zjawiska negatywnej selekcji 
czy też teorii praw własności [Wilczyński 2014, ss. 163–173].

Należy również zauważyć, iż charakter zarządzania zyskiem w  przedsiębiorstwach 
rodzinnych jest kształtowany przez znaczne bogactwo i  różnorodność czynników nań 
wpływających. Do istotnych determinant intencjonalnego kreowania wyniku finansowe-
go w opisywanych podmiotach zaliczyć należy: reputację firmy [Tong 2007, ss. 231–261; 
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Jiraporn, Dadalt 2009, ss. 117–124], rozmiar przedsiębiorstwa oraz wielkość zarządu [Ishak 
i in. 2011, ss. 82–86], horyzont czasowy inwestowania [Tong 2007, ss. 231–261], kowenanty 
[Prencipe, Markarian, Pozza 2008, ss. 71–88], nadzór korporacyjny i działania z zakresu CSR 
[Dyer, Whetten 2006, ss. 785–802] itd. W wielu przypadkach są to czynniki, które z jednej 
strony można uznać za przyczynę, z drugiej zaś za symptom zarządzania zyskiem.

Korekty zysku netto jako instrument kształtowania wyniku 
finansowego podmiotu gospodarczego

Korekty zysku netto, wykazywane w rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym 
metodą pośrednią, mogą być charakteryzowane z różnych punków widzenia. Ich podsta-
wowym celem jest „sprowadzenie” wartości memoriałowych wyniku finansowego netto 
do jego wartości kasowych. Nie jest to jednak tylko i  wyłącznie rachunkowa transfor-
macja danych liczbowych czyniona na potrzeby sporządzenia rachunku środków pie-
niężnych i jego wykorzystania w ocenie efektywności działania przedsiębiorstwa. W war-
tościach różnic memoriałowych swoje odbicie znajdują m.in. wszystkie zmiany stanu 
podstawowych składników aktywów obrotowych, zobowiązań krótkoterminowych oraz 
rezerw, co daje możliwość pełniejszego rozpoznania i oceny wiarygodności sytuacji fi-
nansowej przedsiębiorstwa [Comporek 2016, s. 137].

Całkowita wartość różnic memoriałowych TACC (ang. total accruals) jest różnicą między 
zyskiem memoriałowym osiągniętym w  danym roku a  nadwyżką środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej. Jej wartość powstaje wskutek memoriałowej ewidencji wszelkich 
zdarzeń gospodarczych o charakterze niegotówkowym i gotówkowym, co pozwala kierow-
nictwu na pewien stopień swobody w subiektywnym kreowaniu obrazu wyniku finanso-
wego przedsiębiorstwa. Może być ona przedstawiona za pomocą następującego równania:

gdzie:
TACCt – wartość korekt memoriałowych w roku t;
OCFt – operacyjne przepływy pieniężne w roku t;
pozostałe oznaczenia – jak uprzednio.

Należy jednocześnie pamiętać, iż w skład ogółu korekt zysku netto wchodzą zarów-
no różnice memoriałowe nieuznaniowe, stanowiące tzw. operacyjne korekty zysku netto 
NDACC (ang. non-discretionary accruals), jak i  intencjonalne różnice memoriałowe, od-
noszące się do nieoperacyjnych korekt zysku netto DACC (ang. discretionary accruals). 
Korekty o charakterze operacyjnym wiążą się stricte z realną sferą działalności przedsię-
biorstwa. Dotyczą one operacji ekonomicznych faktycznie zaistniałych w danym roku 
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obrachunkowym, które z  punktu widzenia zasad rachunkowości mogą być ujęte jako 
jedna z pozycji: amortyzacji, różnic kursowych, otrzymanych odsetek, zysku z działalno-
ści inwestycyjnej czy też zmian stanu: rezerw, zapasów, należności, zobowiązań krótko-
terminowych oraz rozliczeń międzyokresowych. Z kolei korekty intencjonalne nie są uza-
leżnione od charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności i stanowią sumaryczny wynik 
działań nakierowanych na celowe obniżanie transparentności sprawozdań finansowych.

Interpretacje i ocena skali zjawiska zarządzania zyskiem w podmiocie gospodarczym 
w sposób istotny zależą od umiejętności trafnej analizy korekt memoriałowych zysku 
netto z uwzględnieniem zarówno memoriałowych różnic operacyjnych, jak i różnic in-
tencjonalnych [Dechow, Skinner 2000, ss. 235–250]. W najczęściej spotykanych w litera-
turze przedmiotu podejściach badawczych do wyodrębnienia poszczególnych kategorii 
korekt zysku netto stosuje się modele regresyjne, opisujące wartość zmiennej objaśnia-
nej TACC za pomocą wybranych zmiennych objaśniających.

W  realizacji celu niniejszego opracowania dla diagnostycznego ustalenia wartości 
operacyjnych oraz intencjonalnych różnic memoriałowych wykorzystane zostały trzy 
modele, a mianowicie: model Jones (m1), zmodyfikowany model Jones (m2) oraz model 
Jones ze współczynnikiem ROA jako predykatorem (m3).

Model Jones (m1) zakłada, że wartość operacyjnych korekt zysku netto jest determino-
wana za pomocą dwóch zmiennych, do których zaliczono: przyrost absolutny łańcucho-
wy przychodów ze sprzedaży oraz średnią wartość rzeczowych aktywów trwałych [Jones 
1991, ss. 193–228]. Z kolei wartość intencjonalnych korekt zysku netto jest wyznaczana na 
podstawie różnicy między wartością empiryczną a teoretyczną zmiennej objaśnianej TACC. 
Można bowiem zauważyć, że skoro wartość intencjonalnych korekt zysku netto wynosi:

gdzie:
NDACCt – wartość operacyjnych korekt memoriałowych w roku t;
DACCt – wartość intencjonalnych korekt memoriałowych w roku t;
pozostałe oznaczenia – jak uprzednio;

i jednocześnie:

gdzie:
TACCt – zmienna objaśniana;
α1 – parametr modelu regresji;
XNDACC1,t – zmienna objaśniająca;
εt – błąd losowy;
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przeto model Jones będzie przyjmował następującą formułę obliczeniową3:

gdzie:
TAt−1 – średnia wartość aktywów ogółem w roku t−1;
∆REVt – przyrost absolutny łańcuchowy przychodów ze sprzedaży w roku t;
PPEt – średnia wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku t;
pozostałe oznaczenia – jak uprzednio.

Z  kolei w  zmodyfikowanej wersji modelu Jones (m2), autorstwa Dechowa, Sloana 
i  Sweeneya, wszelkie zmiany w  operacyjnej części korekt zysku netto są objaśniane za 
pomocą takich predykatorów, jak: różnica między przyrostem absolutnym łańcuchowym 
przychodów ze sprzedaży a przyrostem absolutnym łańcuchowym należności krótkoter-
minowych oraz średnia wartość rzeczowych aktywów trwałych [Dechow, Sloan, Sweeney 
1995, ss. 193–225]. Model regresyjny przyjmuje przy tym następującą formułę:

gdzie:
∆RECt – przyrost absolutny łańcuchowy należności krótkoterminowych w roku t;

∆OCFt – przyrost absolutny łańcuchowy operacyjnych przepływów pieniężnych w roku t;

pozostałe oznaczenia – jak uprzednio.

3 Przyjmując założenie, że duże przedsiębiorstwa będą wykazywały wyższe wartości korekt zysku netto, dla 
uzyskania porównywalności danych (a jednocześnie likwidacji potencjalnej heteroskedastyczności) wszystkie 
modele służące do wyodrębniania operacyjnych i intencjonalnych korekt zysku netto podlegały standaryzacji 
poprzez uwzględnienie w formule obliczeniowej zmiennej obrazującej wartość aktywów ogółem z roku po-
przedniego (TAt−1).
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Wreszcie model służący do ekstrakcji nieoperacyjnych różnic memoriałowych, 
opracowany przez Kothariego, Leone’a i Wesleya (m3), zakłada, że jedną ze zmiennych 
objaśniających poziom całkowitych korekt zysku netto TACC jest współczynnik rentow-
ności aktywów ROA. W ten sposób modelu regresji, umożliwiający wydzielenie poszcze-
gólnych kategorii różnic memoriałowych, przybrał następującą postać [Kothari, Leone 
i Wesley 2005, ss. 163–197]:

gdzie:
ROAt – współczynnik rentowności netto aktywów w roku t;
pozostałe oznaczenia – jak uprzednio.

Wyniki badań empirycznych dotyczące 
implementowanych strategii zarządzania zyskiem 
w publicznych przemysłowych spółkach akcyjnych

Pierwszy etap realizowanych badań empirycznych wiązał się z  próbą odpowiedze-
nia na pytanie: który z  trzech rozpatrywanych modeli służących do estymacji całkowi-
tych korekt zysku netto TACC charakteryzował się najwyższym stopniem dopasowania 
w przyjętej próbie badawczej. W toku przeprowadzonej analizy zauważono, że procent 
zmienności zmiennej endogenicznej objaśnianej przez model ekonometryczny wyraź-
nie różnicował w zależności od rozważanego modelu regresyjnego. Zarówno w grupie 
spółek rodzinnych, jak i w gronie pozostałych publicznych przedsiębiorstw giełdowych 
zdecydowanie najwyższy odsetek podmiotów cechujących się dobrym bądź bardzo do-
brym dopasowaniem modelu do danych empirycznych (obliczanym za pomocą skory-
gowanego współczynnika determinacji) notowany był w sytuacji zastosowania do oceny 
zmienności całkowitych różnic memoriałowych modelu Jones z  ROA jako predykato-
rem zmiennej zależnej (model m3) (zob. tab. 1). Wyniki estymacji przeprowadzone za 
pomocą klasycznej i zmodyfikowanej wersji modelu Jones wskazują na znacznie mniej-
sze dopasowanie analizowanych zmiennych egzogenicznych do modelu. Należy przeto 
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zauważyć, że uzyskane wartości współczynników determinacji znacznie różnicowały się 
w obrębie poszczególnych spółek giełdowych poddanych analizie. Dokładniejsze wyni-
ki, sporządzone dla przedsiębiorstw rodzinnych, zebrano w formie tabelarycznej i przed-
stawiono w tabelach 1 i 2.

Tabela 1. Stopień dopasowania modeli służących do wyznaczania całkowitych korekt 
zysku netto do danych empirycznych obliczony dla rodzinnych i nierodzinnych publicz-
nych spółek przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie w okresie 2002–2016 – 
ujęcie globalne

Model

Odsetek 
obserwacji 

statystycznie 
istotnych 

(przy α=0,05)

Dopasowanie modelu do danych empirycznych – spółki rodzinne

Bardzo słabe 
dopasowanie 
(0≤R2sk<0,05)

Słabe 
dopasowanie 

(0,05≤R2sk<0,2)

Przeciętne 
dopasowanie 
(0,2≤R2sk<0,4)

Dobre 
dopasowanie 
(0,4≤R2sk<0,6)

Bardzo dobre 
dopasowanie 

(R2sk≥0,6)

m1 31,82% 36,36% 18,18% 18,18% 27,27% 0,00%

m2 27,27% 36,36% 18,18% 22,73% 22,73% 0,00%

m3 54,55% 9,09% 18,18% 9,09% 22,73% 40,91%

Model

Odsetek 
obserwacji 

statystycznie 
istotnych 

(przy α=0,05)

Dopasowanie modelu do danych empirycznych – pozostałe spółki publiczne

Bardzo słabe 
dopasowanie 
(0≤R2sk<0,05)

Słabe 
dopasowanie 

(0,05≤R2sk<0,2)

Przeciętne 
dopasowanie 
(0,2≤R2sk<0,4)

Dobre 
dopasowanie 
(0,4≤R2sk<0,6)

Bardzo dobre 
dopasowanie 

(R2sk≥0,6)

m1 33,33% 35,71% 10,71% 25,00% 23,81% 4,76%

m2 27,38% 36,90% 16,67% 22,62% 17,86% 5,95%

m3 59,52% 13,10% 13,10% 7,14% 21,43% 45,24%

Źródło: opracowanie własne, na podstawie sprawozdań finansowych giełdowych spółek akcyjnych za-

mieszczonych w Notoria Serwis SA.
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Tabela 2. Stopień dopasowania modeli służących do wyznaczania całkowitych korekt 
zysku netto do danych empirycznych obliczony dla poszczególnych rodzinnych spółek 
przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie w okresie 2002–2016

Spółka Analizowana 
miara

Model
Spółka Analizowana 

miara

Model

m1 m2 m3 m1 m2 m3

Agroton

R2 0,296 0,133 0,760

Paged

R2 0,200 0,195 0,853

Skor. R2 −0,105 −0,322 0,521 Skor. R2 −0,017 −0,022 0,769

p-value 0,526 0,820 0,145 p-value 0,429 0,441 0,005

Alchemia

R2 0,408 0,329 0,738

Patentus

R2 0,359 0,013 0,529

Skor. R2 0,226 0,134 0,634 Skor. R2 −0,022 −0,483 0,059

p-value 0,092 0,178 0,006 p-value 0,424 0,994 0,456

Boryszew

R2 0,157 0,128 0,350

Polcolorit

R2 0,603 0,610 0,766

Skor. R2 −0,067 −0,101 0,090 Skor. R2 0,454 0,462 0,672

p-value 0,547 0,636 0,320 p-value 0,011 0,010 0,003

Energoinstal

R2 0,074 0,249 0,182

Polna

R2 0,641 0,630 0,816

Skor. R2 −0,401 −0,168 −0,636 Skor. R2 0,485 0,472 0,734

p-value 0,919 0,610 0,913 p-value 0,010 0,012 0,002

Famur

R2 0,362 0,383 0,659

Redwood

R2 0,688 0,703 0,879

Skor. R2 0,109 0,135 0,464 Skor. R2 0,456 0,476 0,782

p-value 0,243 0,214 0,077 p-value 0,043 0,037 0,016

Graal

R2 0,194 0,194 0,442

Selena

R2 0,307 0,286 0,885

Skor. R2 −0,043 −0,044 0,193 Skor. R2 −0,034 −0,061 0,793

p-value 0,483 0,483 0,217 p-value 0,442 0,481 0,014

Impexmetal

R2 0,326 0,246 0,720

Stalprodukt

R2 0,484 0,443 0,640

Skor. R2 0,130 0,037 0,608 Skor. R2 0,315 0,267 0,496

p-value 0,182 0,321 0,008 p-value 0,044 0,067 0,025

Kopex

R2 0,654 0,460 0,777

Suwary

R2 0,581 0,561 0,648

Skor. R2 0,500 0,271 0,678 Skor. R2 0,428 0,404 0,507

p-value 0,008 0,075 0,005 p-value 0,014 0,019 0,023

Lena

R2 0,449 0,628 0,947

Synthos

R2 0,323 0,470 0,710

Skor. R2 0,239 0,453 0,921 Skor. R2 0,127 0,299 0,594

p-value 0,107 0,019 0,000 p-value 0,186 0,051 0,009

Megaron

R2 0,274 0,223 0,530

Wojas

R2 0,536 0,583 0,558

Skor. R2 −0,134 0,076 0,049 Skor. R2 0,215 0,278 0,117

p-value 0,565 0,657 0,373 p-value 0,193 0,148 0,413
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Mennica

R2 0,312 0,324 0,475

ZPUE

R2 0,619 0,526 0,483

Skor. R2 0,114 0,128 0,265 Skor. R2 0,459 0,348 0,254

p-value 0,202 0,185 0,134 p-value 0,013 0,040 0,163

Źródło: opracowanie własne, na podstawie sprawozdań finansowych giełdowych spółek akcyjnych za-

mieszczonych w Notoria Serwis SA.

Zaprezentowane wyniki badań empirycznych nad kształtowaniem się średnich 
i środkowych wartości intencjonalnych korekt zysku netto DACC w przedsiębiorstwach 
przemysłowych notowanych na GPW w  Warszawie za okres piętnastu kolejnych lat 
(lata: 2002–2016) wskazują na występowanie zróżnicowanych co do kierunków i wartości 
zmian tychże współczynników (zob. dalej rysunki 1 i 2 oraz tabela 3).

Na podstawie analizy średnich 15-letnich wartości współczynników DACC można 
stwierdzić, że bez względu na stosowany model regresyjny służący do ich wyznaczenia 
średnie wartości intencjonalnych korekt zysku netto były wyższe w przypadku spółek 
rodzinnych aniżeli pozostałych przemysłowych przedsiębiorstw giełdowych (zob. rysu-
nek 1). Na szczególną uwagę zasługuje przy tym wysoka wartość uznaniowych różnic 
memoriałowych wyodrębniana za pomocą modelu Jones i wykazywana przez spółki ro-
dzinne prowadzące działalność wytwórczą. Podobne wnioski płyną z analizy 15-letnich 
środkowych wartości (median) intencjonalnych różnic memoriałowych (zob. rysunek 2). 
Tym samym potwierdzona została postawiona na wstępie hipoteza badawcza orzekają-
ca, że w giełdowych przemysłowych spółkach rodzinnych stopień zarządzania zyskiem 
jest wyższy aniżeli w pozostałych nierodzinnych spółkach publicznych prowadzących 
działalność wytwórczą.
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Rysunek 1. Średnie 15-letnie wartości współczynników intencjonalnych korekt zysku 
netto DACC obliczone dla giełdowych spółek przemysłowych w okresie 2002–2016

Źródło: opracowanie własne, na podstawie sprawozdań finansowych giełdowych spółek akcyjnych za-

mieszczonych w Notoria Serwis SA.

Rysunek 2. Środkowe 15-letnie wartości współczynników intencjonalnych korekt zysku 
netto DACC obliczone dla giełdowych spółek przemysłowych w okresie 2002–2016

Źródło: opracowanie własne, na podstawie sprawozdań finansowych giełdowych spółek akcyjnych za-

mieszczonych w Notoria Serwis SA.



217

Zarządzanie zyskiem w przedsiębiorstwach rodzinnych – podstawowe modele i refleksja empiryczna

Przeprowadzona analiza średnich wartości współczynnika DACC w poszczególnych latach ba-
danego okresu wskazuje nadto na występowanie znaczących odchyleń tych wartości. Zwrócić 
należy uwagę na fakt, że w odniesieniu do przedsiębiorstw rodzinnych poddanych analizie naj-
wyższe średnie wartości intencjonalnych korekt zysku netto zostały wygenerowane w latach: 
2005 i 2010 (zob. tabela 3). Wynosiły one odpowiednio: 0,026 (2005 rok) oraz 0,022 (2010 rok) 
i zostały wyznaczone na podstawie zmodyfikowanego modelu Jones (m2). Z kolei zdecydo-
wanie najniższą średnią wartości współczynnika DACC osiągnięto w roku 2004. Stanowiła ona 
−0,127 i została wyodrębniona przy użyciu modelu Jones z ROA jako regresorem (m3). W gene-
ralnym ujęciu zauważyć należy, że w rozpatrywanym 15-letnim horyzoncie odniesienia rzadko 
miały miejsce sytuacje, w których wartości intencjonalnych różnic memoriałowych wyznacza-
ne za pomocą wszystkich trzech modeli przybierałyby ten sam – dodatni bądź ujemny – znak.

Tabela 3. Średnie wartości współczynników intencjonalnych korekt zysku netto DACC 
obliczone dla giełdowych spółek przemysłowych w poszczególnych latach okresu 2002–2016

Charakter 
badanych 

spółek

Analizowany 
model

Rok

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

pozostałe 
spółki 

giełdowe

m1 −0,035 −0,011 0,020 0,024 0,023 0,025 −0,010 −0,030

m2 −0,039 −0,016 0,012 0,020 0,024 0,032 −0,001 −0,026

m3 −0,020 −0,023 −0,003 −0,025 0,013 0,000 0,023 −0,018

spółki 
rodzinne

m1 −0,073 −0,053 −0,042 0,026 −0,030 −0,014 −0,001 −0,013

m2 −0,060 −0,029 −0,014 0,018 0,003 0,014 0,018 −0,007

m3 0,004 −0,016 −0,127 0,006 −0,012 −0,011 0,008 −0,004

Charakter 
badanych 

spółek

Analizowany 
model

Rok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

—

pozostałe 
spółki 

giełdowe

m1 −0,009 0,002 −0,015 −0,009 −0,006 −0,040 0,001

m2 −0,004 0,006 −0,015 −0,010 −0,008 −0,036 0,000

m3 0,002 0,023 0,001 −0,009 0,016 −0,003 0,007

spółki 
rodzinne

m1 0,005 −0,047 −0,006 −0,013 −0,020 −0,021 −0,029

m2 0,022 −0,030 0,001 0,010 −0,014 −0,021 −0,015

m3 0,019 0,010 0,003 −0,010 −0,005 0,016 −0,010

Źródło: opracowanie własne, na podstawie sprawozdań finansowych giełdowych spółek akcyjnych zamiesz-

czonych w Notoria Serwis SA.
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Zakończenie

Kształtowanie wyniku finansowego w przedsiębiorstwach publicznych przybierać może 
rozmaite formy. Jest ono wypadkową zarówno stosowanych praktyk zarządzania zy-
skiem w ujęciu memoriałowym, mających swój wyraz w dokonywanych wyborach ra-
chunkowych, jak i  wynikiem realizowanych operacji gospodarczych, mających swoje 
odzwierciedlenie m.in. w korektach zysku netto. Podmioty gospodarcze posiadają przy 
tym dość duży obszar swobody w zakresie memoriałowej ewidencji wszystkich zdarzeń 
gospodarczych o charakterze niegotówkowym i gotówkowym. Powoduje to, że wspo-
mniane płaszczyzny zarządzania finansowego przedsiębiorstwa są nader często wyko-
rzystywane do manipulacji i fałszowania wykazywanych wartości wyników finansowych.

Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły na pozytywną weryfikację przy-
jętej hipotezy badawczej zakładającej, że w  spółkach rodzinnych prowadzących dzia-
łalność wytwórczą stopień zarządzania zyskiem, mierzony za pomocą współczynnika 
intencjonalnych korekt zysku netto, jest wyższy aniżeli w pozostałych przemysłowych 
spółkach akcyjnych. Abstrahując od stosowanych modeli służących do wyodrębnienia 
poszczególnych kategorii różnic memoriałowych, okazało się również, że średnie i środ-
kowe 15-letnie wartości współczynników nieoperacyjnych korekt zysku netto wskazują 
na powszechność stosowania w tych podmiotach działań mających na celu intencjonal-
ne obniżanie wartości wykazywanego wyniku finansowego netto. Pogłębiona analiza 
empiryczna wykazała także, że spośród trzech powszechnie przytaczanych w literatu-
rze przedmiotu modeli pozwalających na wyznaczanie operacyjnych i intencjonalnych 
różnic memoriałowych model Jones z ROA jako regresorem odznaczał się najlepszym 
dopasowaniem do danych empirycznych.

Przedstawione wyniki badań nie mogą spełniać warunku generalizacji z co najmniej 
trzech powodów. Po pierwsze, zawierają one cząstkowe rezultaty, otwierając przy tym 
perspektywy dalszych badań w  tym zakresie z  uwzględnieniem szerszego spektrum 
przedsiębiorstw poddanych analizie. Po drugie, stosowane w analizie modele regresyj-
ne pozwalają jedynie na szacunkowe estymowanie wartości poszczególnych kategorii 
korekt zysku netto. Po trzecie zaś, wykazane zmiany wartości współczynników intencjo-
nalnych korekt zysku netto nie informują o powodach ich zaistnienia. Wydaje się jednak, 
że poczynione badania uzupełniają dotychczasowe wyniki analiz empirycznych nad za-
rządzaniem zyskiem w rodzinnych przedsiębiorstwach publicznych w Polsce.
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Sources of Financing Investment Activities Family Businesses

Abstract: Family enterprises are an important element of the development of local entre-

preneurship, which in common perception is associated primarily with an idea for small 

business. The development of these, mostly small and medium-sized enterprises, favors the 

creation of new jobs, improvement of the level of competitiveness and innovation, and 

favorable perception of the region. On the other hand, the condition of these entities de-

pends to a large extent on the level of investments implemented, but also on the funds that 

those entities can devote to these investments.

The aim of the article is to present financial barriers that exist on the economic market, 

hampering development as well as investing in small and medium-sized family enterprises.
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Wstęp 

Podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach lokalnych jest stała poprawa 
warunków do wzrostu przedsiębiorczości. Gospodarka regionalna funkcjonuje w podle-
gających dynamicznym zmianom warunkach, które wymagają od podmiotów gospodar-
czych poszukiwania nowych metod i narzędzi działania. Mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwa to jeden z wiodących sektorów, wpływających na wzrost gospodarczy regionu, 
dlatego ich kondycja, konkurencyjność, poziom inwestycji i  innowacyjności mają dla 
regionalnej gospodarki tak duże znaczenie.
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Badania wskazują, że coraz większą rolę w rozwoju lokalnej społeczności odgrywa-
ją firmy rodzinne, które potrafią się rozwijać nawet w warunkach kryzysu i są bardziej 
niż pozostałe podmioty odporne na niekorzystne wydarzenia. Pracownicy z  rodziny 
są gotowi pracować z  większym zaangażowaniem, często bez wynagrodzenia, byle 
tylko utrzymać firmę, która często jest podstawą bytu całej rodziny [Lewiatan 2014]. 
Rodzina i przyjmowane przez nią wartości, mają ogromny wpływ na prowadzenie bi-
znesu, poprzez dostarczanie kapitału ludzkiego i finansowego. Ponadto bliskie relacje 
pomiędzy członkami rodziny kształtują specyficzne dla biznesu rodzinnego stosunki 
pracy oraz długoterminową perspektywę działalności firmy. 

We współczesnej gospodarce głównym warunkiem istnienia i  funkcjonowania 
przedsiębiorstw są realizowane przez nie inwestycje. To one mają kluczowy wpływ 
na kształtowanie się sytuacji ekonomicznej firmy oraz czynników decydujących o jej 
dalszym rozwoju. Inwestycje są konieczne w celu utrzymania konkurencyjności, dzięki 
nim podmiot nie tylko może zwiększyć swoją efektywność, lecz również obniżyć kosz-
ty bądź poprawić warunki wykonywanej pracy. 

Jedną z podstawowych barier na drodze rozwoju i umacniania pozycji rynkowej 
przedsiębiorstw z sektora MMSP są ograniczenia kapitałowe, gdyż największy problem  
z  dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania mają właśnie mikroprzedsiębior-
stwa. Niedobór środków finansowych uniemożliwia z  kolei inwestycje, które są nie-
zbędne do wzrostu obrotów i związanej z tym poprawy konkurencyjności.

Duże i bogate podmioty dysponują środkami wystarczającymi na wprowadzenie 
prawie każdej inwestycji gwarantującej odpowiednią opłacalność, jednak to małe 
i średnie przedsiębiorstwa ze względu na swoją liczbę stanowią ważny element roz-
woju lokalnej przedsiębiorczości, która w powszechnym odbiorze kojarzona jest prze-
de wszystkim z pomysłem na mały, często rodzinny biznes. Dowodzi się bowiem, iż 
właśnie w firmach zarządzanych głównie przez samego właściciela, jako głowy rodzi-
ny w najpełniejszy sposób odzwierciedlona jest idea przedsiębiorczości, podejmowa-
nia ryzyka, kreatywności i umiejętności dostrzegania okazji.

Celem artykułu jest analiza źródeł finansowania działalności inwestycyjnej przed-
siębiorstw rodzinnych, funkcjonujących w województwie lubelskim. 

Podmiotem badań są firmy rodzinne zlokalizowane na obszarze województwa 
lubelskiego, zaś przedmiotem ocena poziomu inwestycji mikro, małych i  średnich 
podmiotów oraz źródeł ich finansowania. W pracy postawiono tezę, że firmy rodzinne 
mają większą skłonność niż nierodzinne do zachowań konserwatywnych i ogranicza-
jących ryzyko, również w obszarze finansowania inwestycji.

W pracy wykorzystano dane statystyczne zawarte w raportach i analizach Głów-
nego Urzędu Statystycznego oraz badania ankietowe przeprowadzone na grupie 159 
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mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie wojewódz-
twa lubelskiego. 

Charakterystyka mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstwach w Polsce oraz podejmowanych przez 
nie działań inwestycyjnych

Współcześnie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom przypisuje się szereg pozy-
tywnych atrybutów i przyjmuje się, że są one stymulatorem gospodarki, a  ich liczba  
i  potencjał mogą być miarą wzrostu gospodarczego kraju [Skowronek-Mielczarek 
2007, s.6]. MMSP w Polsce stanowią 99,8% wszystkich firm i mają kluczowy wpływ na 
budowanie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego. Ponadto z raportu o stanie sek-
tora małych i  średnich przedsiębiorstw wynika, iż od 2014 r. odnotowuje się wzrost 
skłonności Polaków do zakładania szczególnie mikroprzedsiębiorstw [Tarnawa, Sko-
wrońska 2016, s. 5]. 

MMSP odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce; poprzez wzrost udziału w pro-
dukcie krajowym (wygenerowały 50,1% PKB, w  tym mikroprzedsiębiorstwa 30,8% 
w 2013 r.), tworzeniu nowych miejsc pracy (69% zatrudnionych w podmiotach sektora 
MMSP), wzroście produktywności, nakładów inwestycyjnych oraz inicjatyw innowa-
cyjnych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu [Tarnawa, Skowrońska 2016, s. 9]. 

Ustalenie liczby przedsiębiorstw rodzinnych wśród podmiotów sektora MMSP jest 
bardzo trudne, pomimo licznych badań na ten temat, przede wszystkim ze względu 
na różnorodność definicji pojęcia firmy rodzinnej. Przyjmując firmę rodzinną jako pod-
miot gospodarczy, w którym wspólnie pracuje przynajmniej dwóch członków rodziny, 
a co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie firmą, a rodzina posiada 
udziały większościowe, przyjęto że 36% firm w Polsce to przedsiębiorstwa rodzinne, 
które wytwarzają 18% PKB. Udział firm rodzinnych w MMSP maleje wraz ze wzrostem 
przedsiębiorstwa: wśród mikroprzedsiębiorstw firmy rodzinne stanowią 38%, wśród 
firm małych – 28%, zaś wśród firm średniej wielkości – 14%. [Kowalewska 2009, s.31]. 

Wśród tych podmiotów nie uwzględniono jednoosobowych działalności gospo-
darczych niezatrudniających pracowników, jednak część z nich to de facto firmy ro-
dzinne, gdyż członkowie rodziny pracują w  firmie, mimo że nie są w  niej formalnie 
zatrudnieni, a firma nierzadko stanowi podstawę bytu rodziny. Pojawiają się więc opi-
nie, które podają, że liczna ta jest zaniżona i nawet 60% podmiotów wydaje się być 
biznesem rodzinnym.

Zwiększenie udziału przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce jest zjawiskiem po-
zytywnym, a podmiotom tym przypisuje się wiele zalet, takich jak wyższą efektywność 
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pracy, większą skłonność do poświęceń na rzecz firmy (np. nieodpłatnej pracy w nad-
godzinach), wypracowanie wewnętrznego systemu porozumiewania, przekładającego 
się na szybsze podejmowanie decyzji, a  bliższe relacje rodzinne pozwalają członkom 
rodziny w łatwiejszy sposób wyrażać swoje opinie [Piecuch 2012, ss. 311, 323].

W MMSP w 2015 r. wartość nakładów to 85,4 mld PLN, a przeciętne nakłady na inwe-
stycje razem z wydatkami na zakup używanych środków trwałych podmiotu wyniosły 
47 tys. z PLN, i były o 1% wyższe niż w roku poprzednim. W 2015 r. widać zdecydowany 
wzrost inwestycji w dużych firmach (o 13% r/r), w sektorze MMSP również odnotowano 
wzrost jednak na znacznie niższym poziomie (o 5%). Udział średnich firm w nakładach 
inwestycyjnych przedsiębiorstw w  Polsce wynosi 19,6%, mikroprzedsiębiorstw 16,4%, 
zaś małych firm 10,6%. Skłonność do inwestycji rośnie wraz z wielkością firmy, niemniej 
różnice w  udziałach nakładów na inwestycje w  przychodach między poszczególnymi 
kategoriami wielkości firm nie są duże. Podobnie jak w  poprzednich latach, w  2014 r. 
dwie trzecie nakładów inwestycyjnych MSP (bez mikro) było finansowanych środkami 
własnymi (62,43%), blisko jedna piąta z kredytów i pożyczek krajowych (17,7%), a 8,1% 
stanowiły środki ze źródeł zagranicznych. Im większe przedsiębiorstwo, tym zaangażo-
wanie środków własnych na finansowanie inwestycji jest większe (małe firmy – 59,9%, 
średnie – 63,7%) [Raport 2017, ss. 28–32]. Blisko 57% średnich i 44% mikro i małych firm 
pozytywnie oceniła możliwość zaciągnięcia kredytu, a jedynie co dziesiąta firma widzi 
trudności w dostępie do takiego finansowania. 

Przedsiębiorstwa rodzinne charakteryzują się wyższym poziomem odpowiedzialno-
ści: za rodzinę, pracowników, a także za społeczność lokalną. Przy podejmowaniu wszel-
kiego typu decyzji przedsiębiorcy pamiętają o tym, że odpowiadają nie tylko za swoich 
pracowników, ale również za swoje rodziny. W przypadku polityki inwestycyjnej, przed-
siębiorstwa rodzinne angażują środki finansowe głównie w mało ryzykowne projekty, 
tym samym nie uzyskując wysokich stóp zwrotu, ale zarazem nie ponosząc wysokich 
strat w wyniku niepowodzenia. Oczekiwany okres zwrotu z inwestycji jest w przypadku 
firm rodzinnych najczęściej dłuższy niż w przypadku firm nierodzinnych. Często inwesty-
cje przedsiębiorstw rodzinnych mają 5-10-letni horyzont czasowy. Jest to spowodowa-
ne tym, że zarządzający skupiają się na korzyściach z inwestycji dla przyszłych pokoleń 
w przeciwieństwie do zarządzających firmami nierodzinnymi, których głównym celem 
jest wykazanie wysokich bieżących wyników. Charakterystycznym aspektem zarządza-
nia finansami dla tej grupy jednostek jest sposób finansowania działalności operacyjnej 
i inwestycyjnej. Zadłużenie w tej grupie przedsiębiorstw jest niższe, niż w przedsiębior-
stwach nierodzinnych. Podstawowymi źródłami finansowania działalności jest kapitał 
własny, głównie kapitał podstawowy i  zyski zatrzymane. Ta konserwatywna strategia 
finansowania działalności z jednej strony jest mało ryzykowna i mniej kosztowna, może 
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jednak spowalniać rozwój przedsiębiorstwa, szczególnie w okresach wzrostu gospodar-
czego [Martyniuk 2013, ss. 249–251].

Charakterystyka próby badawczej

W celu określenia źródeł finansowania działalności inwestycyjnej firm rodzinnych z sek-
tora MMSP przeprowadzono badania empiryczne w województwie lubelskim. Badania 
zostały przeprowadzone w czterech edycjach, w okresie od września 2010 do stycznia 
2018 przy wykorzystaniu metody ankietowej. Łącznie we wszystkich edycjach prowa-
dzonych badań przekazano 870 kwestionariuszy ankiet dla mikro i małych przedsiębior-
ców, w tym 335 kwestionariuszy trafiło do firm rodzinnych – co stanowiło ponad 38,5% 
wszystkich ankietowanych przedsiębiorstw (tabela 1). Kryterium kwalifikacji wielkości 
przedsiębiorstwa stanowiła liczba zatrudnionych pracowników, a  w  przypadku firm 
rodzinnych liczba członków rodziny zaangażowanych w  prowadzenie wybranej dzia-
łalności gospodarczej. Obok narzędzia badawczego jakim jest kwestionariusz ankiety, 
w artykule wykorzystano także metody statystyczne. W każdym z analizowanych okre-
sów badaniu poddano inną losowo wybraną grupę przedsiębiorstw w tym również firm 
rodzinnych. 

W celu zapewnienia porównywalności danych w każdej edycji poruszane zostały te 
same problemy badawcze. Badanie obejmowało 4 obszary. Przedsiębiorcy odpowiadali 
na pytania dotyczące bieżącej działalności firmy, źródeł finansowania inwestycji, a tak-
że oceniali własne postawy w  kontekście podejmowania działań innowacyjnych oraz 
współpracy z jednostkami badawczo rozwojowymi. 

Pośród ankietowanych przedsiębiorstw dominowały zarówno w momencie powsta-
nia jak też w późniejszych okresach mikropodmioty. Przebadane firmy należące do sek-
tora MMSP województwa lubelskiego, stanowiły prawie 85% całej próby badawczej we 
wszystkich czterech edycjach.
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Tabela 1. Zestawienie ankietowanych przedsiębiorstw wg. obszarów badawczych 
w latach 2010–2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MMSP 

województwa lubelskiego w latach 2010–2016.

Ze względu na fakt iż w IV edycji badań udało się pozyskać 159 poprawnie uzupeł-
nionych ankiet (w tym 60 od firm rodzinnych) i porównując do poprzednich edycji gdzie 
liczba ankietowanych podmiotów kształtowała się na poziomie ponad 200, autorki zde-
cydowały, że dalszej analizie zostanie poddana tylko edycja IV.

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, zarówno ogół analizowanych 
przedsiębiorstw w IV edycji jak też pośród firm rodzinnych, największą popularność zdo-
były przedsiębiorstwa działające w branży usługowej. Na drugim miejscu ukształtowały 
się jednostki handlowe, a na trzecim działalność produkcyjna (tabela 2).

Tabela 2. Zestawienie ankietowanych przedsiębiorstw w latach 2017–2018 wg rodzaju 
prowadzonej działalności 

Lp. Wyszczególnienie WP w tym:  
FR

1. Działalność handlowa 29,5% 34,0%

2. Działalność usługowa 49,1% 39,2%

3. Działalność produkcyjna 21,4% 26,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MMSP wojewódz-

twa lubelskiego w latach 2017–2018.

1 W celu zapewnienia porównywalności danych oraz ze względu na małą liczbę poprawnie uzupełnionych 
kwestionariuszy ankiet wydłużono III edycje badań do trzech lat, w porównaniu do edycji I i edycji II, które 
trwały po dwa lata.
2 Na moment pisania artykułu trwają jeszcze prace nad pozyskaniem większej liczby uzupełnionych ankiet 
od przedsiębiorstw z sektora MMP, a w szczególności firm rodzinnych województwa lubelskiego. W kolejnych 
edycjach nastąpi kontynuacja badań w podjętym temacie.
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Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw to mikro przedsiębiorstwa, 
działające jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jest to najpopu-
larniejsza forma prowadzenia działalności, ponieważ pod wieloma względami jest ona 
najprostsza. Jednocześnie wydaje się najmniej dostosowana do specyfiki firm rodzin-
nych. Przede wszystkim, dlatego, że całkowicie wyklucza możliwość zarówno sukcesji, 
jak i dziedziczenia. W analizowanej IV edycji przeprowadzonych badaniach udział wzięło 
36 firm rodzinnych prowadzących działalność gospodarczą (60% ogółu badanych firm 
rodzinnych)3. W dalszej kolejności były to jednostki funkcjonujące jako spółki z o.o. czy 
spółki cywilne. 

Dla mniejszych firm rodzinnych znacznie lepszym rozwiązaniem wydaje się zawiązanie 
spółki cywilnej (w IV edycji badań udział wzięło ponad 11% firm rodzinnych zarejestrowa-
nych, jako spółka cywilna). Ta forma działalności wymaga zaufania pomiędzy wspólnika-
mi, ale za to jest prosta w prowadzeniu i  tania w utrzymaniu. Jeśli natomiast biznes pro-
wadzony jest z  rozmachem, wtedy należałoby rozważyć możliwość przekształcenia się  
w podmiot nieco bardziej wyrafinowany prawnie, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzial-
nością (w ostatnio przeprowadzonym badaniu ponad 18,3% firm rodzinnych to spółki z o.o.). 

Większość ankietowanych przedsiębiorstw funkcjonuje na rynku powyżej 20 lat – 
średnio ponad 31% ogółu całej próby badawczej w IV edycji i 45% wszystkich firm ro-
dzinnych tej samej edycji. W dalszej kolejności były to podmioty, które swoją działalność 
prowadzą od 10 do 20 lat. Najmniej liczną grupę stanowiły jednostki które dopiero roz-
poczęły swoją działalność i funkcjonują krócej niż jeden rok (tabela 3). 

Tabela 3. Zestawienie ankietowanych przedsiębiorstw w latach 2017–2018 wg. czasu 
funkcjonowania na rynku

Lp. Wyszczególnienie WP w tym:  
FR

1. krócej, niż rok 3,1% 1,7%

2. od 1 do 5 lat 27,0% 16,7%

3. od 5 do 10 lat 15,1% 15,0%

4. 10–20 lat 23,3% 21,7%

5.  powyżej 20 lat 31,4% 45,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MMSP wojewódz-

twa lubelskiego w latach 2017–2018.

3 W badaniach przyjęto subiektywne opinie respondentów, czy uważają swoje przedsiębiorstwa za firmy ro-
dzinne
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Biorąc pod uwagę zasięg działalności ankietowanych przedsiębiorstw, zdecydowa-
na większość ogółu ankietowanych podmiotów IV edycji działa na rynku lokalnym  – 
średnio 28%, zaś najmniej na rynku regionalnym nieco ponad 20%. (tabela 4). Analizując 
tylko ankietowane firmy rodzinne IV edycji prowadzonych badań zdecydowana więk-
szość działa na rynku międzynarodowym – średnio ponad 28%, zaś najmniej na rynku 
lokalnym – ponad 18%. 

Tabela 4. Zestawienie ankietowanych przedsiębiorstw w latach 2017–2018 wg. zasięgu 
działalności 

Lp. Wyszczególnienie WP w tym:  
FR

1. Lokalny 28,0% 18,8%

2. Regionalny 20,8% 26,6%

3. Krajowy 26,8% 26,6%

4. Międzynarodowy 24,4% 28,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MMSP wojewódz-

twa lubelskiego w latach 2017–2018.

Charakterystyka inwestycji i źródeł ich finansowania 
wybranych firm rodzinnych w województwie lubelskim

W celu dokonania analizy źródeł finansowania firm rodzinnych w województwie lubel-
skim respondenci w ankiecie zostali zapytani o poziom subiektywnej wiedzy na temat do-
stępności źródeł finansowania działalności. Wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa w po-
nad 64% oceniły swój poziom jako średni, w tym prawie 57% firm rodzinnych (tabela 5). 

Tabela 5. Poziom wiedzy ankietowanych podmiotów na temat źródeł finansowania 
działalności

Lp. Wyszczególnienie WP w tym:  
FR

1. Bardzo niski 3,1% 3,3%

2. Niski 8,8% 10,0%

3. Średni 64,2% 56,7%

4. Wysoki 22,0% 26,7%

5. Bardzo wysoki 1,9% 3,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MMSP wojewódz-

twa lubelskiego w latach 2017–2018.



231

Źródła finansowania działalności inwestycyjnej firm rodzinnych

Najczęstszym źródłem informacji dotyczącym finansowania inwestycji pośród an-
kietowanych podmiotów jest niewątpliwie Internet, a w dalszej kolejności instytucje fi-
nansowe i specjalistyczne biura doradcze (tabela 6). W przebadanej grupie podmiotów 
występuje duże zróżnicowanie źródeł czerpania potrzebnych informacji, o czym świad-
czy współczynnik zmienności na poziomie dla wszystkich podmiotów 0,757 a dla firm 
rodzinnych 0,740.

Tabela 6. Źródła wiedzy ankietowanych podmiotów na temat dostępnych źródeł 
finansowania działalności

Lp. Wyszczególnienie WP w tym:  
FR

1. Rodzina, znajomi 12,1% 11,1%

2. Prasa 13,5% 13,0%

3. Internet 37,9% 37,0%

4. Instytucje finansowe 22,7% 21,3%

5. Specjalistyczne biura doradcze 13,5% 17,6%

6. Inne (jakie?) 0,4% 0,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MMSP wojewódz-

twa lubelskiego w latach 2017–2018.

Pośród wszystkich analizowanych jednostek, w tym także firm rodzinnych, które po-
twierdzały, że mają plany inwestycyjne, większość z nich deklaruje korzystanie z obce-
go źródła finansowania jako sposobu na realizacje inwestycji. Potwierdzeniem tego jest 
fakt, że w IV edycji prowadzonych badań ponad 62% wszystkich podmiotów korzysta 
z kapitałów obcych, w tym 75% firm rodzinnych. 

Nie ulega wątpliwości fakt, że poziom planów inwestycyjnych przedsiębiorstw uza-
leżniony jest od dostępności źródeł ich finansowania. Jako główne źródło finansowania 
inwestycji najczęściej wskazywaną odpowiedzią w  IV edycji prowadzonych badań za-
równo we wszystkich podmiotach, jak też biorąc pod uwagę tylko firmy rodzinne był 
kredyt bankowy – wszystkie firmy 30,3%, firmy rodzinne 31,9% (tabela 7). Po kredycie 
bankowym leasing był kolejnym źródłem finansowania inwestycji. Dopiero na trzeciej 
pozycji pojawiła się możliwość dotacji UE lub dotacja z Urzędu Pracy. We wcześniejszych 
edycjach, a zwłaszcza w III edycji badań dotacje z funduszy unijnych ukształtowały się na 
wyższej pozycji w rankingu wskazywanych źródeł finansowania, co może być efektem 
pozytywnych doświadczeń płynących z wykorzystania funduszy strukturalnych. 

W przebadanej grupie podmiotów występuje duże zróżnicowanie źródeł finansowa-
nia przedsięwzięć rozwojowych, o czym świadczy współczynnik zmienności na pozio-
mie dla wszystkich podmiotów 1,249, a dla firm rodzinnych 1,406.
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Tabela 7. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej

Lp. Wyszczególnienie WP w tym:  
FR

1. Kredyt bankowy 30,3% 31,9%

2. Kredyt kupiecki 4,8% 5,9%

3. Pożyczka 4,1% 2,5%

4. Pożyczka od znajomych, rodziny 4,4% 3,4%

5. Tylko źródła własne 5,5% 2,5%

6. Leasing 21,4% 24,4%

7. Fundusz Venture Capital 0,0% 0,0%

8. Factoring 0,7% 0,0%

9. Aniołowie Biznesu 0,0% 0,0%

10.  Franchising 0,7% 1,7%

11.  Dotacja UE lub Dotacja z Urzędu Pracy 18,1% 21,8%

12. Inne (jakie?) 0,7% 1,7%

13. Nie dotyczy 9,2% 4,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MMSP wojewódz-

twa lubelskiego w latach 2017–2018.

Na pytanie zadane respondentom o wartość pozyskanych środków na finansowanie 
inwestycji, okazało się, że średnio ponad 42% wszystkich podmiotów pozyskało ponad 
50 000 PLN, z czego w średnio w 53% są to firmy rodzinne (tabela 8). Imponującym wy-
daje się być fakt, że średnio prawie 5% planowanych wydatków inwestycyjnych powyżej  
50 000 PLN w ponad połowie dotyczą działań o charakterze ekologicznym. 

Tabela 8. Wartość pozyskanych środków na finansowanie inwestycji

Lp. Wyszczególnienie WP w tym:  
FR

1. Do 4.000 PLN 2,5% 3,3%

2. Od 4.001 do 10.000 PLN 5,7% 5,0%

3. Od 10.001 do 20.000 PLN 9,4% 11,7%

4. Od 20.001 do 50.000 PLN 12,6% 11,7%

5. Powyżej 50.000 PLN 42,1% 53,3%

6. Nie dotyczy 27,7% 15,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MMSP wojewódz-

twa lubelskiego w latach 2017–2018.

Na pytanie zadane respondentom o wystąpienie problemów z pozyskaniem obcych 
źródeł finansowania, ponad 60,4% wszystkich przebadanych podmiotów (a 78,3% firm 
rodzinnych) podaje, że problemy takie nie wystąpiły. Jednak w  średnio 8% zarówno 
wszystkich jak i  firm rodzinnych takie bariery zostały ujawnione. Pozostałe podmioty 
deklarowały niewystępowanie o obce źródła finansowania.
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Tabela 9. Bariery w pozyskaniu obcych źródeł finansowania 

Lp. Wyszczególnienie WP w tym:  
FR

1. Brak potrzeby 23,7% 12,5%

2. Zbyt wysokie koszty pozyskania 3,9% 3,6%

3. Strach przed zadłużeniem 1,3% 1,8%

4. Trudności z pozyskaniem 2,6% 0,0%

5. Skomplikowane procedury formalnościowe (biurokracja) 3,9% 3,6%

6. Niewielka liczba ofert dla mikroprzedsiębiorców 2,0% 1,8%

7. Brak wiedzy na temat źródeł finansowania 0,0% 0,0%

8.  Inne 2,0% 0,0%

9. Nie dotyczy 60,5% 76,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MMSP wojewódz-

twa lubelskiego w latach 2017–2018.

Analizując główne bariery w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, ba-
dania ankietowe wykazały że największym ograniczeniem dla przebadanych jedno-
stek był wysoki koszt kredytu (tabela 9). Jednak dokonując porównania kosztu kredytu 
w roku 2010 z rokiem 2016 czy 2017 można zauważyć pozytywną zmianę tego zjawiska 
na korzyść przedsiębiorców. Ograniczenie dla podmiotów gospodarczych stanowiła 
także słaba kondycja ekonomiczno finansowa, brak odpowiednich zabezpieczeń kredy-
tów oraz skomplikowana procedura bankowa. 

Poddając analizie średni czas oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów z tytułu 
inwestycji, w ponad 63% firm rodzinnych oczekuje, że średni okres zwrotu ukształtuje 
się w granicach od 3 do 5 lat, 25,0% podmiotów 6–10 lat, 6,7% podmiotów 1–2 lat, a za-
ledwie 5% przedsiębiorców wyraża swoją gotowość do poczekania na zwrot z poczynio-
nych inwestycji nawet ponad 10 lat.

Tabela 10. Cel wydatków inwestycyjnych 

Lp. Wyszczególnienie WP w tym:  
FR

1. Zakup maszyn lub urządzeń 39,8% 42,7%

2. Zakup środków transportu 23,5% 27,1%

3. Spłata zadłużenia 2,7% 2,1%

4. Sfinansowanie inwestycji 18,6% 19,8%

5. Poprawa płynności finansowej 7,5% 4,2%

6. Szkolenia 7,5% 3,1%

7. Inne (jakie?) 0,4% 1,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MMSP wojewódz-

twa lubelskiego w latach 2017–2018.
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Wśród jednostek, które potwierdzały, że mają plany inwestycyjne na najbliższy okres 
działalności, większość z nich korzysta z kredytu jako sposobu na sfinansowanie inwe-
stycji. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w czwartej edycji prowadzonych badań śred-
nio ponad 33% ankietowanych podmiotów odpowiedziało, że korzysta z kredytów, ale 
rzadko, jeżeli to konieczne, udział kredytów jest niewielki, a  30% ankietowanych firm 
rodzinnych stwierdziło, że kredyt bankowy to ostateczność (tabela 11). 

Tabela 11. Częstotliwość korzystania z kredytów bankowych przez firmy rodzinne

Lp. Wyszczególnienie FR

1. często korzysta z kredytów 18,3%

2.  korzysta z kredytów, ale rzadko, jeżeli to konieczne, udział kredytów jest niewielki 33,3%

3. staramy się nie korzystać z kredytów bankowych, to ostateczność 30,0%

4. opieramy się wyłącznie na zasobach własnych kapitału 18,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MMSP wojewódz-

twa lubelskiego w latach 2017–2018.

Zakończenie 

Jednym z najważniejszych wyróżników podmiotów rodzinnych jest długookresowa per-
spektywa prowadzenia działalności przez kolejne pokolenia. Rodzinny charakter tych 
podmiotów powoduje, że trwałość i  stabilność, a  niekoniecznie maksymalizacja zysku 
czy wartości dodanej to główne cele ich działalności. Jako cel strategiczny firmy rodzinne 
w długim okresie deklarowały stabilność, ze względu na ścisłe zależności pomiędzy sy-
tuacją finansową rodziny i przedsiębiorstwa. Stabilizacja i utrzymanie na rynku wymaga 
zapewnienia odpowiedniego poziomu inwestycji, zarówno na poziomie odtworzenio-
wym, jak i rozwojowym.

Wyniki badań w tym zakresie potwierdzają większą skłonność przedsiębiorstw ro-
dzinnych do ponoszenia ryzyka związanego z nowymi inwestycjami, szczególnie w za-
kresie zakupów środków trwałych. Oczekiwany okres zwrotu inwestycji w firmach ro-
dzinnych jest dłuższy niż w  pozostałych podmiotach i  tylko w  6,7% przypadków jest 
krótszy niż 3 lata.

Stosunkowo niskie środki własne przedsiębiorców, wiążą się bezpośrednio z ograni-
czonymi zasobami małych i średnich firm i w związku z tym również z niskimi nakładami 
ponoszonymi na inwestycje. Z badań wynika jednak, że ponad 10% firm rodzinnych wię-
cej, niż wszystkich podmiotów pozyskało ponad 50 000 PLN środków na finansowanie 
inwestycji. Wysoki jest również udział podmiotów rodzinnych (75%), które deklarowały 
wykorzystywanie kapitałów obcych w finansowaniu inwestycji.



235

Źródła finansowania działalności inwestycyjnej firm rodzinnych

Finansowanie działalności gospodarczej, w szczególności działalności inwestycyjnej 
mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw napotyka wiele barier w  znacznym stopniu 
uwarunkowanych wysokością zaangażowanego kapitału jak i generowanymi obrotami. 
Sektor MMSP ze względu na swoją specyfikę dysponuje ograniczonymi własnymi środ-
kami finansowania. Na etapie zakładania firmy dominują środki własne właściciela, jego 
rodziny i znajomych, w fazie rozwoju zostają one powiększone o środki własne, pocho-
dzące z wypracowanego zysku. W podmiotach rodzinnych własność kapitału znajduje 
się  w posiadaniu rodziny albo wąskiego grona osób ściśle z tą rodziną zwianych. W zbio-
rowości tej dominują mikro i małe firmy, w których silnie zakorzenione jest dążenie do 
zachowania całkowitej kontroli nad przedsiębiorstwem w rękach właściciela. 

Sektor MMSP charakteryzuje się niskim stopniem wykorzystania zewnętrznych źró-
deł finansowania, w tym kredytów i pożyczek bankowych. Jest to bezpośrednio związane 
z wyżej wymienioną cechą i wynika z jednej strony z obawy przedsiębiorców przed zacią-
ganiem zobowiązań i utratą samodzielności działania, z drugiej natomiast – z obawami in-
stytucji finansowych przed współpracą z firmami sektora MSP. Postawa ta, wynika zarówno  
z uwarunkowań ekonomicznych (niższy koszt kapitału własnego), jak również socjokul-
turowych, związanych z dążeniem do zachowania suwerenności prawnej i finansowej. 
Zarówno jednak po jezdnej jak i po drugiej stronie deklarowane są zmiany. Zarówno mi-
kro jak i małe przedsiębiorstwa deklarują w 2018 r. wzrost zainteresowania zaciąganiem 
kredytów, jak i banki deklarują utworzenie oferty korzystnej dla małych firm.
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Wprowadzenie

Jedną z  najbardziej rozpowszechnionych form prowadzenia biznesu są przedsiębior-
stwa rodzinne, będące jednocześnie fundamentem dla światowej gospodarki. Są także 
uosobieniem ducha wolnego rynku z  przejawiającą się rolą indywidualnej przedsię-
biorczości oraz innowacyjności. Dla współczesnej gospodarki spółki rodzinne stanowią 
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jedno z  kluczowych źródeł wzrostu dochodów i  obniżania poziomu bezrobocia [Suł-
kowski 2011]. Kryzys finansowy z 2008 roku, który spowodował załamanie gospodar-
cze, wykazał, że główne przyczyny tkwią w  samych firmach, które nie uwzględniają 
w  wystarczający sposób długofalowych konsekwencji określanych celów ekonomicz-
nych. Przyjmowanie krótkoterminowej perspektywy rozwoju biznesu w konsekwencji 
oznacza maksymalizowanie zysków za wszelką cenę, co prowadzi do podejmowania 
coraz większego ryzyka. W przypadku przedsiębiorstw rodzinnych widać, iż ważniejsze 
jest podejmowanie decyzji z uwzględnieniem dłuższego horyzontu czasowego [Sobie-
cki 2014]. Z badań Marjańskiego [2011] wynika natomiast, że w strategiach finansowych 
wiele przedsiębiorstw rodzinnych cechuje duża ostrożność, zachowawczość i brak go-
towości do podejmowania ryzyka. Niezbyt często zasilają się kredytami i rzadko są go-
towe do podejmowania dużych inwestycji. 

W Polsce do małych i średnich przedsiębiorstw należy aż 40% sektora przetwórstwa 
warzyw i  owoców. Według szacunków ekspertów z  agencji badawczej Inquiry udział 
MSP w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego wynosi ok. 5 mld zł rocznie, a więc 
prawie tyle, ile wynoszą obroty 6 największych producentów w tym sektorze. Raport 
przygotowany przez Inquiry wskazuje, iż firmy sektora  MSP  przetwórstwa  owocowo-
warzywnego w Polsce radzą sobie coraz lepiej, jednocześnie stoją przed wieloma wy-
zwaniami, które wkrótce mogą stać się istotne z perspektywy ich rozwoju oraz istnienia 
[Fundusze Europejskie 2015]. 

W  celu podejmowania efektywnych i  szybkich decyzji ekonomicznych w  przed-
siębiorstwach, należy stosować odpowiednie narzędzia umożliwiające zarówno 
diagnozowanie aktualnej sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego, jak 
również opracowanie prognoz dotyczących jego przyszłej sytuacji gospodarczej. 
Analiza finansowa jest jednym z  takich narzędzi, które wspiera procesy decyzyjne 
w  przedsiębiorstwie[Ćwik 2014]. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest 
ważną miarą działalności podmiotu gospodarczego. Analiza bilansu, rachunku zysków 
i strat oraz przepływów pieniężnych stanowi element badania zmian poszczególnych 
pozycji, pozwala również na ocenę różnych dziedzin jej funkcjonowania. Powszechnie 
wykorzystywana dla oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw jest metoda wskaźni-
kowa, która może być stosowana w różnych ujęciach, zawierających zmienne zestawy 
wskaźników, których dobór będzie zależał od zapotrzebowania na informacje, od celu 
badania [Wrzosek 2006, Karmowska, Małecka 2009]. Rentowność, obok zysku, zajmuje 
podstawowe miejsce wśród celów przedsiębiorstw, w tym gospodarstw działających 
na rynku, zaś najważniejszą miarą oceny działalności kierownictwa i efektywności da-
nej działalności gospodarczej są wskaźniki rentowności. Wskaźniki rentowności wraz 
z  wskaźnikami płynności, sprawności działania oraz zadłużenia przedsiębiorstwa to 
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podstawowa grupa wskaźników wykorzysty wanych w analizie finansowej służąca lep-
szemu poznawaniu obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste 
oraz badanie powiązań i zależności przyczynowo-skutkowych między tymi elementa-
mi [Sierpińska, Jachna 2004].

Celem niniejszego opracowania była ocena struktury finansowania oraz wyników 
finansowych wybranych rodzinnych przedsiębiorstw należących do branży przetwór-
stwa owocowo-warzywnego. 

Charakterystyka rynku przetwórstwa owoców i warzyw 

Lata 90. XX wieku oraz początek minionej dekady w Polsce stanowiły okres przyspieszo-
nych przemian w przemyśle spożywczym. Przemysł owocowo-warzywny można zali-
czyć do branż przemysłu, w których zmiany te były szczególnie widoczne [Urban 2005]. 
Produkty ogrodnicze cechują się nietrwałość, która sprawia, że w stanie świeżym moż-
na je spożywać w stosunkowo krótkim okresie po zbiorze. Przetwórstwo ma w związku 
z tym szczególne znaczenie, ponieważ pozwala na wydłużenie czasu konsumpcji wielu 
łatwo psujących się owoców i warzyw przez ich wykorzystanie, np. w postaci soków, 
musów, dań gotowych [Kierczyńska 2008]. Także z punktu widzenia producentów po-
zwala to na lepsze wykorzystanie produktów, które z różnych względów nie mogą być 
bezpośrednio sprzedane na rynku [Olewnicki, Gunerka 2015]. Przetwórstwo owoców 
i warzyw stanowi czwarty co do wielkości sektor polskiego przemysłu spożywczego, 
z  8% udziałem w  produkcji sprzedanej artykułów spożywczych. Polska jest szóstym, 
pod względem wartości, producentem owoców i warzyw w Unii Europejskiej UE-28. 
Ze względu na znaczny udział owoców i warzyw kierowanych do przetwórstwa, zajmu-
je także czołowe miejsce w produkcji przetworów owocowo-warzywnych. Polska jest 
pierwszym w Europie i drugim na świecie producentem oraz eksporterem zagęszczo-
nego soku jabłkowego (ZSJ). Zajmuje drugie miejsce w unijnej produkcji mrożonych 
warzyw (po Belgii), a  także pierwsze w  produkcji takich kategorii, jak mrożone tru-
skawki, maliny, wiśnie i czarne porzeczki [NBP 2017]. Produkcja większości przetworów 
owocowych i warzywnych w Polsce w ostatnich latach systematycznie wzrastała i śred-
nio w latach 2011–2013 wyniosła 2,1 mln ton, wobec 1,5 mln ton w latach 2002–2004 
[Nosecka i in. 2014]. Jednym z motorów napędowych rozwoju polskiego przetwórstwa 
owoców i  warzyw jest rosnący eksport. Źródłem przewag konkurencyjnych polskich 
przetworów na rynkach zagranicznych są niższe koszty pracy, a  także wysoka jakość 
owoców i warzyw. Wzrasta również spożycie przetworów warzywnych w kraju, stymu-
lując rozwój sektora mrożonek [Dziwulski 2017].
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Metodyka i materiał badawczy

W  celu dokonania analizy finansowej z  bazy EMIS wybrano sprawozdania ośmiu spó-
łek stosując kryteria: przedsiębiorstwo rodzinne, profil działalności oraz dostępność 
sprawozdań finansowych z 2015 lub 2016 roku. Za przedsiębiorstwa rodzinne przyjęto 
podmioty posiadające w zarządzie lub władzach spółki większość osób spokrewnionych. 
Głównym obszarem działalności wszystkich analizowanych spółek jest przetwarzanie, 
konserwowanie owoców i  warzyw (wg. klasyfikacji przemysłu NAICS). Nazwy anali-
zowanych przedsiębiorstw nie zostały upublicznione, w  związku z  czym zastosowano 
kodowanie, gdzie: pierwsza litera P –przedsiębiorstwo, druga – wielkość podmiotu ze 
względu na liczbę pracowników, odpowiednio S – średnie, D – duże oraz trzecia litera 
symbolizowała charakter spółki O dla osobowych i K dla kapitałowych. Dążono do wyty-
powania przedsiębiorstw, dla których były dostępne sprawozdania finansowe z lat 2015 
i 2016. W przypadku przedsiębiorstw PD04 i PSO5 były dostępne dane z lat 2014–2015, 
dla podmiotu PSO5 z 2014 i 2016, a dla PS2 tylko z 2015 roku. W związku z powyższymi 
rozbieżnościami zakresu czasowego sprawozdań w opracowaniu zastosowano skróty R1 
i R2 dla roku sprawozdania, który został podany dla każdej spółki w tabeli 1.

Trzy badane podmioty są spółkami osobowymi (w tym dwie jawne i jedna komandy-
towo-akcyjna), a pięć kapitałowymi – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Według 
kryterium liczby pracowników, połowę przedsiębiorstw stanowią duże przedsiębior-
stwa (powyżej 250 pracowników), drugą połowę zaś średnie przedsiębiorstwa zatrud-
niające od 50 do 250 pracowników (tabela 1).

Tabela 1. Charakterystyka wybranych firm rodzinnych z branży przetwórstwa owocowo-
-warzywnego

Kod 
przedsiębiorstwa 

Aktualna forma 
organizacyjno-prawna

Liczba 
pracowników

Wielkość 
przedsiębiorstwa 

wg. liczby 
pracowników

Sprawozdania 
finansowe za lata

R1 R2

PDK1 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 720 duże 2015 2016

PDK2 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 320 duże - 2015

PDK3 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 350 duże 2015 2016

PDO4 Spółka komandytowo-
akcyjna 390 duże 2014 2015

PSO5 Spółka jawna 250 średnie 2014 2015
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PSK6 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 150 średnie 2014 2016

PSO7 Spółka jawna 50 średnie 2015 2016

PSO8 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 100 średnie 2015 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy EMIS.

W  poniższym artykule na potrzeby analizy i  oceny sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej wykorzystano, miedzy innymi, takie wskaźniki, jak: wskaźnik ogólnego zadłużenia, 
dźwigni finansowej i obrotowości majątku. Poza podstawowymi, wykorzystano wskaź-
niki struktury kapitału, wskaźniki płynności i wskaźniki rentowności.

Ocena poziomu zadłużenia firmy pozwala ustalić, czy środki przedsiębiorstwa pocho-
dzą od właścicieli, czy od zewnętrznych kredytodawców. W przypadku niniejszego opra-
cowania wykorzystano wskaźnik ogólnego zadłużenia, obrazujący najbardziej ogólną 
strukturę finansowania aktywów przedsiębiorstwa1. Im większa wartość tego wskaźnika, 
tym wyższe ryzyko ponosi kredytodawca. Za granicę nadmiernego ryzyka kredytowego 
przyjęto wartość wskaźnika powyżej 0,60 [Zając, Izdebski, Skudlarski; Ostaszewski 1996]. 

Dźwignię finansową DFL (Deegree of Financial Levereage), informującą o strukturze 
finansowania majątku firmy, wyznaczono w ujęciu statycznym za pomocą następujące-
go wzoru [Dynus, Kołosowska, Prewysz-Kwinto 2002]:

 = 

Wskaźniki struktury kapitału informują o proporcji kapitałów obcych do kapitałów 
własnych, odzwierciedlając źródła finansowania aktywów. W  badaniu struktury pasy-
wów dokonano analizy kapitału własnego i obcego w kapitale całkowitym oraz obliczo-
no wskaźnik zadłużenia długoterminowego2.

Do oceny płynności analizowanych przedsiębiorstw wykorzystano wskaźniki płyn-
ności bieżącej (CR – I stopnia), szybkiej (QR – II stopnia) i wypłacalności środkami pie-
niężnymi (CCLR – III stopnia)3. Pierwszy ze wskaźników informuje o  zdolności przed-
siębiorstwa do spłacenia wszystkich zobowiązań finansowych z majątku obrotowego, 
wskaźnik płynności szybkiej mówi o możliwości pokrycia zobowiązań wymagalnych, zaś 
wskaźnik wypłacalność środkami pieniężnymi informuje o relacji najbardziej płynnych 
środków obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych [Bednarski 2007].

1 Wskaźniki obliczono na podstawie: Bednarski 2007.
2 Wskaźniki obliczono na podstawie: Bednarski 2007.
3 Wskaźniki obliczono na podstawie: Bednarski 2007.
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Wskaźniki rentowności służą zasadniczo do oceny zdolności generowania zysków 
z zaangażowanych przez jednostki kapitałów [Warelis 2011]; w opracowaniu do oceny 
rentowności przedsiębiorstw wykorzystano wskaźnik rentowności sprzedaży, aktywów 
i kapitałów własnych4.

Wyniki i ich dyskusja

Analizowane przedsiębiorstwa są zróżnicowane ze względu na wielkość majątku, którego 
wartość wynosiła od ponad 440 mln zł do 3 mln złotych. Wzrost wartości aktywów o ponad 
15% odnotowały 3 z 8 spółek – PDK1, PDK3, PDO4. O prawie 90% pomniejszyła się wartości 
majątku przedsiębiorstwa PSO8. W tym samym czasie przychody większości spółek spadły, 
wyjątek stanowiły spółki PSK6 i PSO7, odnotowujące ich wzrost. Według aktualnych sprawo-
zdań finansowych dwie z analizowanych spółek (PDO4, PSK6) odnotowały stratę, jednocześ-
nie spółki PDK1, PSO5, PSK6 osiągnęły niższe przychody w porównaniu do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego (tabela 2). Także w całej branży owocowo-warzywnej został od-
notowany spadek przychodów w roku 2016 w porównaniu do roku 2015 [Dziwulski 2017].

Tabela 2. Podstawowe dane finansowe (w tys. PLN) i % ich zmiany w analizowanych 
latach dla wybranych firm rodzinnych z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego

Kod 
przedsiębiorstwa 

(sprawozdania 
finansowe za lata)

Suma aktywów Przychody ogółem Zysk/strata netto

R2 
(w tys. PLN)

% zmiany 
R2/R1

R2 
(w tys. PLN)

% zmiany 
R2/R1

R2 
(w tys. PLN)

% zmiany 
R2/R1

PDK1 442 198,79 23,77% 319 495,32 -22,34% 21 887,55 -22,37%

PDK2 349 978,42 - 397 739,15 - 44 071,04 -

PDK3 63 240,48 17,48% 110 554,81 -0,14% 3 082,26 18,68%

PDO4 208 287,37 17,14% 119587,97 -10,20% -5 130,48 8,29%

PSO5 74 974,92 3,08% 58 133,33 10,23% 190,65 -87,32%

PSK6 37 835,00 12,41% 38 390,00 17,34% -180,00 -95,52%

PSO7 43 979,63 -3,55% 32 585,37 17,31% 2 251,41 62,24%

PSO8 3 058,63 -88,75% 3 638,15 -86,08% 3 410,45 31,78%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy EMIS.

4 Wskaźniki obliczono na podstawie: Bednarski 2007.
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Do analizy ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw wykorzystano wskaźnik 
ogólnego zadłużenia, dźwigni finansowej i obrotowości majątku.

Połowa z analizowanych przedsiębiorstw –PDK1, PDK2, PDO4 i PSO8 nie przekroczy-
ła podanej górnej granicy tego wskaźnika (DR mniejsze od 0,6). Oznacza to, że zarządza-
jący kontrolują pozyskiwanie oraz spłatę zewnętrznych źródeł finansowania działalności 
spółek. Najbardziej zadłużonym przedsiębiorstwem było PSK6, którego środki w ponad 
97% pochodzą od kredytodawców.

W  aktualnym okresie wskaźnika ogólnego zadłużenia analizowanych firm rodzin-
nych wyniosła średnio 0,59. Wartość ta jest zbliżona do wartości tego wskaźnika w 2012 
roku dla przedsiębiorstw branży owocowo-warzywnej [Jałowiecki, Jałowiecka 2016a].

Analizując obliczone wskaźniki dźwigni finansowej, można zauważyć, że DFL wyższy 
od jedności zanotowały spółki PDK3, PSO5, PSO7 i PSO8. Zysk operacyjny tych przedsię-
biorstw był wyższy niż koszty oprocentowania długu. Ujemny efekt dźwigni finansowej 
występuje, gdy koszty finansowe przewyższają wygenerowany zysk operacyjny [Dynus, 
Kołosowska, Prewysz-Kwinto 2002]. Sytuacja taka dotyczyła jedynie spółki PSK6 dla ak-
tualnego sprawozdania finansowego. 

Najwyższą efektywnością wykorzystania posiadanego majątku w  analizowanym 
okresie charakteryzowała się spółka PDK3, której przychody ze sprzedaży ponad pół-
torakrotnie przewyższały przeciętny stan posiadanego majątku, jednak była to wartość 
niższa niż w w poprzednim roku. Większy od jedności wskaźnik obrotowości majątku 
w  ostatnim analizowanym roku miały spółki PDK2, PSK6 i  PSO8. Należy zauważyć, iż 
w przypadku większości analizowanych przedsiębiorstw zaobserwowano wzrost wskaź-
nika obrotowości majątku (tabela 3).

Tabela 3. Podstawowe wskaźnik dla wybranych firm rodzinnych z branży przetwórstwa 
owocowo-warzywnego

Kod 
przedsiębiorstwa 

Ogólnego zadłużenia Dźwignia finansowa Obrotowości majątku

R1 R2 R1 R2 R1 R2

PDK1 0,474 0,465 1,020 0,958 1,152 0,723

PDK2 b.d. 0,348 b.d. 0,909 b.d. 1,136

PDK3 0,720 0,713 1,276 1,218 2,057 1,748

PDO4 0,353 0,473 2,190 0,838 0,749 0,574

PSO5 0,662 0,694 1,685 6,660 0,725 0,775
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Kod 
przedsiębiorstwa 

Ogólnego zadłużenia Dźwignia finansowa Obrotowości majątku

R1 R2 R1 R2 R1 R2

PSK6 0,996 0,971 0,720 -2,939 0,972 1,015

PSO7 0,822 0,787 1,585 1,353 0,609 0,741

PSO8 0,330 0,313 1,045 1,041 0,961 1,168

ŚREDNIA 0.622 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy EMIS.

Analizowane przedsiębiorstwa różnią się między sobą udziałem poszczególnych 
rodzajów kapitału w finansowaniu majątku. Spółki PDK2 i PSO8 posiadały największy 
udział kapitałów własnych w  finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa. Największy 
udział kapitałów obcych w  finansowaniu majątku przedsiębiorstwa posiadała spółka 
PSK6, PSO7 i PDK3. W żadnej z analizowanych spółek nie przeważały zobowiązania dłu-
goterminowe nad zobowiązaniami bieżącymi, a najmniejszą wartość wskaźnika zadłu-
żenia długoterminowego posiadały przedsiębiorstwa PDK3, PDK2 I PDK1 (tabela 4). 

Tabela 4. Wskaźniki struktury kapitału wybranych firm rodzinnych z branży 
przetwórstw owocowo-warzywnego

Kod 
przedsiębiorstwa 

(sprawozdania 
finansowe za lata)

Wskaźnik udziału kapitału 
własnego w finansowaniu 

majątku

Wskaźnik udziału 
kapitałów obcych w  

finansowaniu majątku

Wskaźnik zadłużenia 
długoterminowego 
(relacji zobowiązań 

długoterminowych do 
zobowiązań ogółem)

R1 R2 R1 R2 R1 R2

PDK1 0,001 0,535 0,000 0,441 0,202 0,189
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PDK2 b.d. 0,652 b.d. 0,348 b.d. 0,177

PDK3 0,280 0,287 0,720 0,713 0,196 0,133

PDO4 0,647 0,527 0,353 0,473 0,115 0,286

PSO5 0,338 0,306 0,662 0,694 0,274 0,336

PSK6 0,004 0,029 0,996 0,971 0,278 0,341

PSO7 0,178 0,213 0,822 0,787 0,467 0,441

PSO8 0,670 0,687 0,330 0,313 0,370 0,426

ŚREDNIA 0,302 0,256 0,555 0,494 0,243 0,245

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy EMIS.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej dla aktualnego sprawozdania finansowego tyl-
ko w przypadku przedsiębiorstw PDK1 i PSO8 znajdował się w prawidłowym przedziale 1,2– 
–2,0. Widoczny spadek wartości wskaźnika bieżącej płynności odnotowało przedsiębiorstwo 
PDO4, w przypadku pozostałych analizowanych przedsiębiorstw odnotowano nieznaczne 
zmiany wskaźnika płynności bieżącej. Najniższe wartości wskaźnika płynności I stopnia od-
notowały PSO7 i PSK6, jednak w ich przypadku, w stosunku do poprzedniego sprawozdania, 
wskaźnik uległ polepszeniu (tab. 5). Średnia wartość wskaźnika bieżącej płynności finan-
sowej firm rodzinnych dla aktualnego okresu wyniosła jedynie 0,73 w roku 2015, w przed-
siębiorstwach przemysłu owocowo-warzywnego (zatrudniających ponad 9 osób) wartość 
tego wskaźnika była ponad dwukrotnie większa i wynosiła 1,58 [Nosecka, Szczepaniak 2016].

Wskaźnik płynności szybkiej, którego wielkość powinna być wyższa od 1, okazał 
się prawidłowy tylko w przedsiębiorstwo PSO8, w którym, w porównaniu do poprzed-
niego analizowanego okresu, uległ widocznej poprawie. Przedsiębiorstwa PDO4, PSK6 
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i PSO7 posiadły wartość wskaźnika płynności II stopnia poniżej 0,4 (tabela 5). Analizowa-
ne przedsiębiorstwa posiadały obniżoną płynność szybką 0,4; wartość ta jest o połowę 
niższa od osiąganej przez przedsiębiorstwa branży owocowo-warzywnej w 2012 roku 
[Jałowiecki, Jałowiecka 2016b].

Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi powinien znajdować się w przedziale 
0,1–0,2 i tylko przedsiębiorstwo PSO8 posiadało jego prawidłową wartość. Wyjątkowo 
niskie wartości tego wskaźnika (poniżej 0,01) posiadały przedsiębiorstwa PSO7, PSK6 
i PDK3 (tabela 5). Podobnie jak w przypadku wskaźnika płynności I  i  II stopnia, tak też 
wskaźnik płynności gotówkowej, dla analizowanych przedsiębiorstw był istotnie niższy 
od wartości dla branży (w 2012 roku CCLR 0,11) [Jałowiecki, Jałowiecka 2016b].

Wśród analizowanych przedsiębiorstw prawidłowe wartości wszystkich wskaźników 
płynności posiadało przedsiębiorstwo PDO4. Największy spadek płynności odnotowało 
przedsiębiorstwo PDO4. Wzrost poziomu wskaźników płynności odnotowały przedsię-
biorstwa P8 i PSO7, co jest pozytywny aspektem wskazującym na wzrost zdolności do 
terminowego regulowania bieżących zobowiązań. 

Tabela 5. Wskaźniki płynności wybranych firm rodzinnych z  branży przetwórstwa 
owocowo-warzywnego

Kod 
przedsiębiorstwa 

(sprawozdania 
finansowe za lata)

Wskaźnik bieżącej 
płynności CR

Wskaźnik płynność 
szybkiej QR

Wskaźnik wypłacalności 
środkami pieniężnymi 

CCLR

R1 R2 R1 R2 R1 R2

PDK1 1,455 1,295 0,807 0,625 0,037 0,036

PDK2 b.d. 1,189 b.d. 0,816 b.d. 0,016

PDK3 0,752 0,879 0,354 0,556 0,002 0,001

PDO4 1,516 1,084 0,505 0,248 0,089 0,017

PSO5 0,988 0,984 0,639 0,672 0,020 0,037

PSK6 0,651 0,742 0,225 0,202 0,005 0,008

PSO7 0,463 0,521 0,280 0,317 0,002 0,009

PSO8 1,548 1,597 0,731 1,171 0,009 0,248

ŚREDNIA 0,845 0,726 0,391 0,396 0,018 0,040

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy EMIS.
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W przypadku ponad połowy analizowanych spółek wskaźnik rentowności sprzedaży 
(ROS) przyjmował dodatnią wartość, tylko przedsiębiorstwa PDO4 i PSK6 odnotowały 
ujemną wartość tego wskaźnika, co jest efektem odnotowania przez nie straty. Spółka 
PSK6 poprawiła swoją sytuację w analizowanych latach. Największą rentownością sprze-
daży charakteryzowała się spółka PDK2. 

Analizowane spółki rodzinne odnotowały niewielką tendencję wzrostu rentowności sprze-
daży w przeciwieństwie do branży przetwórstwa owocowo-warzywnego, w przypadku której 
rentowność sprzedaży była o 8% niższa. Przyczyną tego zjawiska był między innymi wzrost 
kosztów surowców przy jednoczesnym spadku wartości przychodów [Dziwulski 2017]. 

Wskaźnik rentowności majątku informuje o  wielkości zysku netto przypadającego na 
jednostkę wartości zaangażowanego w firmie majątku, pokazując efektywność przedsię-
biorstwa w zarządzaniu aktywami. Im większa wartość tego wskaźnika, tym korzystniejsza 
sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Wśród analizowanych przedsiębiorstw ponad 10% 
wartość wskaźnika rentowności aktywów osiągnęły spółki PDK2 i PSO8. Większość anali-
zowanych spółek, w analizowanych latach odnotowała zmniejszenie rentowości aktywów, 
a średnia wartość wyniosła 2,29% i była ponad dwukrotnie wyższa niż w przypadku przed-
siębiorstw w branży owocowo-warzywnej w roku 2012 [Jałowiecki, Samiec, Jałowiecka 2016]. 

Tabela 6. Wskaźniki rentowności wybranych firm rodzinnych z branży przetwórstwa 
owocowo-warzywnego

Kod przedsiębiorstwa 
(sprawozdania 

finansowe za lata)

Wskaźnik rentowności 
sprzedaży

Wskaźnik rentowności 
aktywów

Wskaźnik rentowności 
kapitałów własnych

R1 R2 R1 R2 R1 R2

PDK1 6,85% 6,85% 7,89% 4,95% 14,99% 9,26%

PDK2 b.d. 11,33% b.d. 12,59% b.d. 19,32%

PDK3 2,36% 2,80% 4,82% 4,87% 17,24% 16,99%

PDO4 -3,62% -4,38% -2,66% -2,46% -4,12% -4,67%

PSO5 2,91% 0,33% 2,07% 0,25% 6,12% 0,83%

PSK6 -12,35% -0,48% -11,94% -0,48% -3016,78% -16,47%

PSO7 5,24% 7,31% 3,04% 5,12% 17,12% 24,04%

PSO8 10,17% 9,58% 9,52% 11,05% 14,21% 16,09%

ŚREDNIA 0,67% 1,90% 0,69% 2,29% -423,74% 4,60%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy EMIS.
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Podsumowanie

Konsekwencje wszystkich decyzji podejmowanych w każdej firmie, bez względu na ob-
szar, jakiego dotyczą, koncentrują się na płaszczyźnie finansowej. Z  tego też względu, 
systematyczna ocena wyników finansowych przedsiębiorstw z  branży przetwórstwa 
owoców i  warzyw, może dostarczać istotnych informacji, dzięki którym właściciele, 
szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, do których z pewnością zaliczają się firmy 
rodzinne, będą mogli podejmować szybkie i zdecydowane działania, ograniczające ryzy-
ko wynikające z tej działalności. 

Uzyskane wyniki analizy ekonomiczno-finansowej wskazują, iż wybrane przedsię-
biorstwa rodzinne z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego posiadają stosunko-
wo dobrą sytuację finansową. Pomimo spadku przychodów, w  analizowanym okresie 
odnotowały one wzrost rentowności sprzedaży, co może świadczyć o  skuteczności 
działań związanych z obniżaniem kosztów. Jednocześnie analiza płynności wskazuje, iż 
spółki rodzinne mają w  przeważającej większości problem z  zachowaniem płynności. 
Może to zwiększać ryzyko wynikające z obniżenia skuteczności operacyjnej tych firm, 
związane z problemami w regulowaniu zobowiązań, zarówno krótko, jak i długotermi-
nowych. Rodzinny charakter analizowanych firm znajduje odzwierciedlenie w wyższym, 
w stosunku do branży, poziomie rentowności majątku własnego.
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Introducción

El Informe de Competitividad Global 2016–2017 evalúa el panorama de competitividad 
de 138 economías, proporcionando una visión de los factores que impulsan su producti-
vidad y prosperidad. En esta edición México se ubicó en la posición 511 – una mejora de 
seis posiciones respecto a la anterior edición donde se ubicó en el número 57 – como 
resultado de la eficiencia del mercado, además de una mejora significativa en la compe-
tencia nacional y extranjera en el mercado de bienes, como reflejo de las reformas de la 
política comercial [Sala-I-Martín et al. 2016]. 

Este informe también señala las áreas de oportunidad de México, entre los factores 
que inciden en el desarrollo empresarial se destacan: a) el número de procedimientos 
para iniciar un negocio, cuyo valor es seis (para posicionar al país en el lugar 54); b) el 
tiempo en días para arrancar un negocio, en total se requieren de 6.3 días (posición 40); 
c) la facilidad de acceso a los préstamos (lugar 75); y d) gasto de la empresa en I + D (po-
sición 76) [Sala-I-Martín et al. 2016]. 

Las primeras tres áreas son competencia del gobierno, las cuales de alguna mane-
ra han pretendido mejorarse con una serie de acciones impulsadas por la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer); en el caso de la apertura de un negocio el 
problema radica en que es un trámite diferenciado según municipio y estado, dado 
que no se tiene un proceso estandarizado a nivel nacional2. Al respecto Doing Business 
2017 (estudio que compara la regulación empresarial de 190 países) en su ranking de 
facilidad para hacer negocios ubica a México en la posición 47, destacando que la ciu-
dad de México realizó una reforma que impacta en este punto de forma negativa, 
interrumpiendo el uso de un portal en línea para el registro de impuestos y negocios. 
Esto cuando la tendencia en la llamada era digital busca poner a disposición del usu-
ario trámites en línea.

En el caso de los préstamos, la llamada Reforma Financiera derivo en leyes secun-
darias, en específico el 10 de enero de 2014 se publica un decreto por medio del cual se 
reformaron, hicieron adiciones y derogaron distintas disposiciones en materia financie-
ra, expidièndose la Ley para regular las agrupaciones financieras, particularmente se de-

1 Chile (33) y Panamá (42) son los países mejor posicionados en esta edición. Chile mejoró dos posiciones man-
teniéndose como el país más competitivo de América Latina en los últimos años. Panamá tuvo una mejora de 
ocho posiciones. Costa Rica cayó ligeramente a 54º puesto.
2 Por ejemplo, en 2016 el registro de una transferencia de propiedad llevó tan sólo 9 días en Puebla y hasta 
78 en Oaxaca. Entre los años 2012 y 2016 los estados mexicanos han realizado reformas, Subnational Doing 
Business ha registrado un total de 252 mejoras regulatorias en todos los estados en México hasta la fecha 
[Banco Mundial 2017, p. 17, 28].
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stacan las modificaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros que en su artículo cuarto, párrafo once señala:

El Banco de México propiciará que las instituciones de crédito y las sociedades fi-
nancieras de objeto múltiple reguladas otorguen préstamos o créditos en condi-
ciones accesibles y razonables. Para ello, deberá tomar en cuenta las condiciones 
de financiamiento prevalecientes en el mercado nacional, el costo de captación, 
los costos para el otorgamiento y administración de los créditos, las probabili-
dades de incumplimiento y pérdidas previsibles, la adecuada capitalización de 
las instituciones y otros aspectos pertinentes [Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 2014, p. 11].

En sí se busca la oferta de créditos o préstamos accesibles y razonables, dejando abierta 
la posibilidad de establecer topes a las tasas de interés. Sin embargo, Rosales [2015] apunta 
que los cambios en el crédito otorgado por la banca privada no son producto de la reforma 
financiera sino de la política monetaria expansiva por parte del Banco de México aplicada 
desde el 2013, cuyo principal efecto fue la disminución de la tasa de interés objetivo.

Empero, ante la depreciación de la moneda (el peso) en el mercado internacional, 
Banco de México aumentó la tasa de referencia (el 29 de septiembre de 2016) en 50 
puntos base, es decir la tasa de 4.25% pasó a 4.75%, el mayor incremento desde junio 
de 2009, cuando el mundo estaba en plena crisis económica [González 2016]. Este esce-
nario solo beneficia al sistema bancario, mientras que encarece el costo del financia-
miento afectando principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa (MiPyME).

En relación al gasto en I+D realizado por las empresas, el indicador denominado ga-
sto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) mide y hace comparable la inver-
sión en ciencia y tecnología. Moyeda y Arteaga [2016] “identifican tres características 
comunes sobre la participación de inversión en I+D en los distintos países: en econo-
mías desarrolladas, el porcentaje de inversión más alto es aportado por empresas, en 
economías emergentes es el gobierno central quien más inversión realiza y en países 
subdesarrollados, en el caso de que exista inversión, el recurso proviene del gobierno 
central o fondos extranjeros demostrando, con ello, que las empresas están más motiva-
das a innovar en naciones desarrolladas, un poco menos en países emergentes y siendo 
casi nula su motivación para invertir en actividades innovadoras en los subdesarrolla-
dos” [pp. 44–45]. En el caso de México los datos de 2011 indican que el gasto de I+D 
como porcentaje del PIB es del 0.4; siendo el gobierno quien aporta el 59.6%, mientras la 
empresa solo contribuye con el 36.8%. 

La figura 1 muestra las estadísticas del GIDE para México en el periodo 2007-2015, 
durante todo el periodo la tendencia es positiva, en el caso del GIDE privado al inicio del 
periodo este representaba 38%, porcentaje que fue disminuyendo en el transcurso de 
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los años para ubicarse en 20% en el año 2015. El GIDE respecto al Producto Interno Bruto 
(PIB) ha tenido un incremento en el periodo, pasando de 0.43 en 2007 para alcanzar el 
0.55 en 2015, sin embargo aún se está lejos de la meta del 1%. Por lo que es necesario 
incentivar a que un mayor número de empresas invierta en I+D y que aquellas que ya 
invierten incrementen los montos.

Figura 1. GIDE en México

Fuente: elaboración propia con datos de Conacyt [2016].

Por otra parte, según el Informe global de competitividad 2016–2017, los factores 
que resultan ser más problemáticos para hacer negocios son: corrupción, delincuencia 
y robo, burocracia gubernamental ineficaz, tasas de impuestos, regulaciones tributarias, 
acceso al financiamiento, suministro inadecuado de infraestructura, mano de obra in-
adecuadamente educada, normas restrictivas del trabajo, capacidad insuficiente para 
innovar, inestabilidad política, inflación, pobre ética de trabajo en la fuerza de trabajo 
nacional, mala salud pública, regulaciones de moneda extranjera e inestabilidad del go-
bierno. Todos estos factores deben ser analizados, pero en este estudio solo se enfoca 
en los factores ligados al desempeño financiero de la empresa.

“De acuerdo con datos del Censo económico de 2014 en México había poco más de 
5.6 millones de establecimientos, 10.71% de ellos tienen como actividad económica la 
manufactura, 44.8% se dedica al comercio, mientras 33.41% ejerce los servicios privados 
no financieros; 2.03% ejerce otras actividades económicas, 2.47% son asociaciones reli-
giosas y 6.55% son empresas de servicios públicos. Destaca que del total de unidades 
económicas el 7.14% inició operaciones el 2014. Este total de empresas emplea a poco 
más de 29.6 millones de personas, de las cuales el 18% labora en manufactura, 24.3% en 
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comercio, 28% en servicios no financieros, 8.11% en otras actividades económicas, 2.3% 
en asociaciones religiosas y 19.14% en servicios públicos… Del total de establecimien-
tos, restando los correspondientes a asociaciones religiosas y los servicios públicos se 
tiene un total de 5’143,489 empresas, ello significa que opera una empresa por cada 10.5 
personas económicamente activas (PEA)” [Ramos, López, Moreno & Galván 2018, p. 2]3.

Morales [2012], con datos que abarcan un periodo de veintisiete años (1980 a 2007) 
para explicar el comportamiento de las empresas mexicana, observa que “el volumen de 
la población de empresas mexicanas se incrementó en poco menos de 800 mil unida-
des (795,337)”. Practicamente la población empresarial ha sido joven en todo el periodo, 
poco más de 90% de ellas estuvo situada entre los 20 y 25 años de edad y su promedio 
se sitúa alrededor de los 10 años” [Morales 2012, p. 220]. 

El autor también identifica los efectos de una dura crisis financiera en México en la vida de 
las empresas en 1995, cuando “cada 34 minutos una empresa cesaba sus operaciones; durante 
2007 el tiempo en que se extinguía una empresa era de 20 minutos. Esto es, en la actualidad las 
empresas se extinguen a una velocidad mayor que en el pasado” [Morales 2012, p. 220].

En la figura 2 se ilustra la evolución del número de empresas a partir de los años en fun-
cionamiento, considerando la tipología del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
INEGI). Se muestra que las empresas con más de 10 años de operación son mayoría (33.2%), 
aún cuando, para el mismo año, hay un impulso de las empresas recién creadas (31.88%). 

Figura 2. Empresas en México según edad

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI [2015].

3 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que al tercer trimestre de 2016, la PEA ascendía 
a 54’226,803 personas.
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La figura 3 muestra los datos para el estado de Baja California, cuyos porcentajes 
son muy similares a los nacionales. Lo que destaca es que solo un tercio de las empresas 
superen los diez años. Ello denota que la esperanza de vida de una empresa en México 
es un indicador que representa un reto tanto para la academia y el gobierno, ambas in-
stancias deben coadyuvar en el diseño de estrategias y políticas públicas que favorezcan 
el desarrollo empresarial longevo.

Figura 3. Empresas en Baja California según edad

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI [2015].

En Baja California, el tejido empresarial ha crecido 47% si se compara el número de 
unidades económicas del censo de 2014 respecto al de 2009, destaca que el grueso de 
nuevas empresas (88%) sean clasificadas con 0 a 10 empleados. Aunque en todos los 
estratos hubo crecimiento, al comparar el porcentaje estrato por estrato respecto del 
total, el porcentaje de empresas con 0 a  10 empleados presenta un punto porcentu-
al menos en 2014 respecto a 2009; por otra parte, en el caso del estrato de 251 y más 
empleados en 2009 representaba 0.51% y para 2014 solo alcanzó el 0.41% (tabla 1). Es 
pertinente indicar que en 2014 inició operaciones el 7.16% de las unidades económicas, 
de las cuales el 99.08% corresponde a empresas con 0 a 10 empleados.
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Tabla 1. Estadísticas de unidades económicas en Baja California

Estratos por 
personal 
Ocupado

Unidades Económicas 2009 Unidades 
Económicas 2014 Diferencia

Personas No. % No. % No. %

Total 80380 100.00 118372 100.00 +37992 +47.26

   0 a 10 73524 91.47 106937 90.34 +33413 +45.44

   11 a 50 5297 6.59 9183 7.76 +3886 +73.36

   51 a 250 1147 1.43 1764 1.49 +617 +53.79

  251 y más 412 0.51 488 0.41 +76 +18.44

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI [2015].

La tabla 2 muestra que el mayor porcentaje de unidades económicas se ubican en el 
sector servicios privados no financieros (42%) y comercio (40%); empero el mayor número 
de plazas de trabajo los genera el sector manufacturas, 1 de cada 3 empleos se ubican en 
este sector (33%); mientras el sector servicios privados no financieros contribuye con el 
26% de las plazas laborales. Estos datos continúan ilustrando que en Baja California la mic-
roempresa es el grueso del sistema empresarial, predominando las actividades de comer-
cio y servicios (82%); sin embargo, el empleo lo genera la industria manufacturera, en tal 
sentido el motor de desarrollo económico en Baja California continua siendo tradicional.

Tabla 2. Unidades económicas y personal ocupado en Baja California 2014

Sector Unidades 
Económicas % Personal Ocupado %

Manufacturas 8211 6.94% 327482 33.23%

Comercio 47117 39.80% 186445 18.92%

Servicios privados no financieros 49905 42.16% 253537 25.73%

Servicios públicos 5948 5.02% 137261 13.93%

Otras 3586 3.03% 57285 5.81%

Asociaciones religiosas 3606 3.05% 23477 2.38%

Total 118373 100.00% 985487 100.00%

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI [2015].

Por ello es necesario que el gobierno a través de políticas públicas busque fortalecer 
este tejido empresarial a fin ampliar su esperanza de vida y propiciar el desarrollo de ven-
tajas competitivas. Vizcarra, López y Yañéz [2015] analizaron este tema para México en el 
periodo comprendido de 1994 a 2016, encontrando que el país aplicó diferentes políti-
cas públicas federales relacionadas con el emprendimiento y las MiPyME como estrategia 
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para impulsar la economía del país. En el periodo 1994–2013 el gobierno se enfocó en el 
tema de la crisis económica, se ocupó por generar empleos productivos; mientras en el pe-
riodo 2000–2006 se buscó promover la competitividad de la pequeña y mediana empresa 
(PyME) e impulsar los emprendimientos por medio de financiamiento, capacitación y bús-
queda de nuevos mercados. Durante el periodo 2006–2012 la promoción de la creación, 
desarrollo y consolidación de la PyME fue un eje muy importante, los apoyos se enfocaron 
a proyectos que generaran empleos, además se apoyó por medio de financiamiento la 
innovación y desarrollo tecnológico. En este periodo 2012–2018 se definieron dos estra-
tegias, la primera enfocada a impulsar la transferencia de conocimiento por medio de la 
vinculación de las Instituciones de Educación Superior (IES) y la segunda introduciendo 
créditos para proyectos viables (Figura 4). Es pertinente resaltar que este periodo inicia con 
un cambio al crear el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), organismo público 
cuyo objetivo es fomentar y apoyar a los emprendedores y MiPyME.

Figura 4. Foco de las políticas públicas federales (1994–2018) para MiPyME

Fuente: elaboración propia con base en Vizcarra, López y Yañéz [2015].

Considerando este escenario caracterizado por un macro entorno adverso, un pro-
medio de vida de las empresas de apenas 10 años, se pretende determinar si ¿la medi-
ción del desempeño de la empresa ilustra avances significativos? Es decir, el objetivo 
del presente estudio es caracterizar el desempeño de las empresas micro, pequeñas y 
medianas de Baja California durante el año 2015, a través de competencias dinámicas 
que le permitan a  la empresa obtener mejoras en rublos como: calidad de producto, 
condiciones de proceso, tareas del personal, e imagen de la empresa y sus productos; 
además, se toma en cuenta la satisfacción del cliente, la habilidad para adaptarse al mer-
cado, la motivación de los trabajadores, rotación de personal, ausentismo laboral, cuota 
de mercado, productividad y rentabilidad. En teoría toda empresa debería realizar un 
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monitoreo de indicadores, para con ello determinar su desempeño y, en caso necesario, 
diseñar y aplicar estrategias que permitan resultados positivos. Por ende, el estudio bu-
sca explorar la praxis de las empresas respecto a este tema. 

En esta ponencia primero se desarrolla el marco teórico, abordando el tema de la 
competitividad y el desempeño empresarial, sobre este último se definen las capacida-
des dinámicas utilizadas como indicadores de medición, posteriormente se presenta el 
método, luego los resultados y por último las consideraciones finales. 

Marco Teórico

Para León [2013] la competitividad determina un enfoque empresarial catalizador de 
cambios en procesos evolutivos del mejoramiento del negocio hacia una productividad 
maximizada; además, la autora destaca que “la competitividad es resultado del trabajo 
en conjunto desde el nivel gerencial hasta los niveles más bajos, donde todo el personal 
es responsables y está comprometido con las transformaciones que deban darse en cada 
rol preestablecido y en cada uno de los eslabones formadores de la cadena de valor. 
Estos han de actuar como sub equipos de trabajo, que al momento de funcionar como 
un sistema se cohesionen y coordinen en un completo equipo, unido al conocimiento 
y la experiencia de sus miembros” [León 2013, p. 386].

Con relación a la evolución empresarial antes indicada, Mesa, Martínez, Mas y Uribe 
[2013, con base en Teece et al. 1997; Eisenhardt y Martin 2000; Teece 2007] argumen-
tan que investigaciones anteriores han conceptualizado y demostrado empíricamente 
que el entorno juega un papel importante en la adaptación empresarial impactando 
su desempeño. Indicando que ello requiere de capacidades dinámicas, mismas que de-
finen como la capacidad que tiene la empresa para desarrollar y ampliar los recursos 
y competencias que le permitan adaptarse a un entorno cambiante; siendo las capaci-
dades dinámicas un marco teórico útil para entender por qué algunas empresas tienen 
éxito, otras sobreviven, y otras fracasan en el proceso de adaptación a la crisis.

González, Mandirola y Miles [2016] citan a  Teece [2007, 2009] para señalar que la 
permanencia de una empresa está asociada a  su capacidad migratoria como compe-
tencia dinámica, tanto para adaptarse al entorno como para crear uno distinto, lo cual 
implica que la empresa es capaz de cambiar el modelo de negocio o migrar de negocio. 
Uribe, Rialp & Llonch [2013] con base en Teece et al. [1997] plantean que las capacida-
des dinámicas permiten a las empresas integrar, construir y reconfigurar competencias, 
también pueden adecuarlas según los cambios del mercado a fin de obtener un mejor 
rendimiento, un enfoque centrado en las competencias empresariales y el desempeño 
de la empresa.
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Por otra parte, el desempeño empresarial suele medirse a través de tres bloques: med-
idas de mercado, medidas basadas en la contabilidad y medidas basadas en la percepción 
de los directivos [Orlitzky, Schmidt y Rynes 2003, citados por Ríos, López y López 2015]. 
Pero es importante mantener un monitoreo continuo del desempeño, dado que es el me-
dio de control respecto a los objetivos y metas establecidos. El presente estudio para me-
dir el desempeño empresarial sólo considera la percepción de los directivos. 

Valenzuela, Jara y Villegas [2015] argumentan que para el sector empresarial es fun-
damental contar con información de su desempeño, dado que permite decidir sobre la 
adopción de determinadas prácticas que convengan a sus intereses, en la búsqueda de 
impactos positivos en la empresa, destacando como en las últimas décadas ha existido 
un cambio de paradigma en donde no sólo los resultados financieros resultan relevantes.

Complementariamente, Madero y Barbosa [2015] refieren a los cambios que ha traí-
do la globalización y la crisis económica, mismos que ejercen una creciente presión so-
bre el nivel y la determinación de la competitividad de las empresas, con efectos en el 
desempeño de las mismas. Las empresas pueden medir su desempeño de varias formas, 
pero los resultados indican que esta medida es susceptible a  lo que en particular los 
altos mandos de la gerencia determinen como sus objetivos principales.

Alarco [2015, p. 64] plantea: “las empresas crecen de manera continua atendiendo 
tanto el crecimiento de los mercados internos como externos, con énfasis diferencia-
do en el tiempo”. Asimismo con base en los resultados de un estudio infiere que… “al 
examinar las relaciones de causalidad entre el desempeño empresarial y el crecimiento 
económico de la región, la relación dominante es que la primera variable explica a la se-
gunda y no al revés”. Es decir, un mayor desarrollo empresarial contribuye al crecimiento 
económico aunque, sin duda, el entorno puede favorecer el desarrollo empresarial. El 
autor concluye que la relación principal es que el comportamiento y desempeño empre-
sarial a nivel microeconómico es el que explica en mayor medida su propia perfomance.

Para Botero, Garnica y Soto “la información contable y financiera puede constituir-
se en un elemento favorecedor de dinámicas organizacionales tendientes a generar 
sinergias positivas, siempre que se garantice un adecuado aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos disponibles y si se logra trascender del paradigma clásico que 
plantea la utilidad de dicha información en el aspecto legal y tributario, concibiendo 
la importancia de enfocarse en la satisfacción de las necesidades y los requerimientos 
de los diferentes usuarios de la información” [2013, p. 140]. Es importante destacar 
que el rendimiento de la empresa está determinado por el éxito de las estrategias que 
aplican, mismas que deben surgir del entorno, dando significación a  las situaciones 
y señales para que, a partir de la maximización de recursos internos, se alcance la ven-
taja competitiva [León 2013].
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En tal sentido, las capacidades dinámicas son la respuesta hacia determinado fe-
nómeno que se presente, a fin de disminuir las posibilidades de debilidad en proced-
imientos para alcanzar ventaja competitiva; es decir, la competitividad de la empresa es 
producto de la productividad, la cual se fundamenta con el factor trabajo, y sus actores. 
Donde la competitividad consiste en conservar y aumentar la participación en los mer-
cados, producir bienes de calidad, operar con un sistema eficiente en cuanto al uso de 
los recursos, efectivo en el logro de resultados y eficaz en la satisfacción de las necesida-
des de los clientes [León 2013].

De acuerdo con Benítez [2012] el concepto de competitividad ha evolucionado y ac-
tualmente las empresas se enfocan en entregar un valor superior a sus clientes, hecho 
en línea con los denominados enfoques de valor: “a) excelencia operativa, b) intimidad 
con el cliente y, c) liderazgo del producto” [p. 79]. Se destaca que en todos los enfoques 
se aprecia de forma inherente la búsqueda de la mejora continua, de ahí su vinculación 
con las capacidades dinámicas, dado que el mercado cambia al ritmo que las nuevas 
generaciones toman el control de las decisiones de compra, es decir, las necesidades y 
preferencias del cliente van cambiando, lo que demanda que la empresa anticipe dichos 
cambios o se adapte a ellos, según la posición de líder o seguidor. 

Siguiendo a  Benítez [2012] y León [2013] el presente estudio considera que ante 
los cambios que vienen experimentando los mercados, la empresa debe incorporar 
estrategias con enfoque de valor que le permitan evolucionar en sus indicadores de 
desempeño. La tabla 3 ilustra los indicadores seleccionados para el estudio.

Tabla 3. Desempeño: indicadores de medición, definiciones
Indicadores Definición

Calidad del producto Concepto variable basado en atributos, determinada por el grado de 
adecuación para usos o  consumos concretos. Según la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) la calidad es la capacidad de un 
producto o  servicio de satisfacer las necesidades declaradas o  implícitas 
del consumidor a  través de sus propiedades o  características. De esta 
manera, la adecuación es definida por el usuario o  consumidor [Prieto, 
Mouwen, López y Cerdeño 2008, p. 258].

Mejora de proceso Es trabajar en toda la empresa en función de los objetivos de calidad, para 
satisfacer a  los clientes, con el objetivo de lograr niveles de desempeño 
superiores en las organizaciones [Bustamante e Isaac 2011].

Mejora de las tareas del personal A partir de la evaluación del desempeño de los trabajadores mejorar las 
habilidades del trabajador, logrando ventajas competitivas en el área 
donde se desenvuelva ya sea preste un servicio o se genere un producto 
[Urdaneta y Urdaneta 2013, p. 673].

Satisfacción de cliente El nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 
rendimiento percibido de un producto o  servicio con sus expectativas 
[Mejías y Manrique 2011, p. 44].
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Indicadores Definición

Adaptación al mercado (llamado 
también por algunos autores 
orientación al mercado)

Recurso intangible que proporciona el compromiso y la información 
necesarios para el desarrollo de una oferta de valor que satisfaga 
plenamente las necesidades y preferencias del público objetivo, 
convirtiéndose, de este modo, en fuente de ventajas competitivas 
sostenibles que redunden en mejores y superiores resultados para la 
organización [Álvarez 2001, en Fuentes 2010, p. 27].

Imagen de la empresa y sus 
productos

Percepción real que un determinado individuo tiene de la empresa y de sus 
productos [Pérez y Rodríguez 2014, p. 109].

Cuota de mercado Proporción del  mercado consumidora de productos y servicios de una 
empresa. Corresponde a un porcentaje calculado a partir de: a) las unidades 
vendidas, o b) el ingreso recibido por dicha venta

Rentabilidad Utilidad neta sobre ventas de la empresa

Productividad Razón matemática “entre el valor de todos los productos y servicios 
fabricados o prestados y el valor de todos los recursos utilizados en hacer 
el producto o  prestar el servicio en un intervalo de tiempo dado, si esta 
razón resulta mayor que la unidad, indica que de alguna manera se está 
agregando valor a  los recursos durante la producción, en otras palabras, 
que la salida del sistema productivo es mayor que su entrada” [Rincón 
2001, p. 55].

Motivación de los trabajadores Concepto que describe las fuerzas que actúan en o dentro de un individuo 
para iniciar y dirigir su comportamiento. La empresa dispone de “una 
fuerza de trabajo suficientemente motivada para un desempeño eficiente y 
eficaz, que conduzca al logro de los objetivos y las metas de la organización 
y al mismo tiempo se logre satisfacer las expectativas y aspiraciones de sus 
integrantes” [Urdaneta y Urdaneta 2013, p. 675].

Rotación de personal Relación “entre el total de trabajadores que se retiran e incorporan 
a una empresa con respecto al total de empleados de una organización” 
[Chaparro et al. 2015, p. 20].

Ausentismo laboral Hace referencia a las conductas de ausencia del puesto de trabajo de los 
empleados durante el período de actividad laboral establecido por la 
organización [Ferro, García y Lareo 2014, p. 580].

Fuente: elaboración propia con información de autores.

Método

Este artículo forma parte del proyecto de investigación “Factores regionales que determi-
nan el emprendimiento y crecimiento de las PyME en América Latina. El caso de México 
y Colombia”, en específico de la línea de investigación que busca determinar por qué 
algunas empresas permanecen y otras perecen. En tal sentido, se diseñó un estudio no 
experimental descriptivo para identificar los factores de desarrollo de la MiPyME en Baja 
California. El presente estudio reporta resultados de la variable: Desempeño.

A partir de los datos poblacionales del censo económico 2014 se definió un mue-
streo estratificado por sectores y giros determinando las muestras con un intervalo de 
confianza de 95% y un error de 5%. La población objeto de estudio son empresas micro, 
pequeñas y medianas de capital nacional localizadas en el estado. 

El instrumento de recolección de datos fue la encuesta, para lo cual se diseñó un cu-
estionario ad hoc el cual fue aplicado mediante una entrevista al dueño y/o gerente de la 
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empresa. La escala utilizada para medir el desempeño, valorada por medio del análisis 
de fiabilidad, particularmente Alpha de Cronbach arroja un valor de 0.920.

El levantamiento de datos en Baja California se realizó durante el periodo compren-
dido de mayo 2016 a febrero 2017. Los datos obtenidos se analizan con estadística des-
criptiva. El levantamiento de datos no ha concluido, por ello aquí solo se ilustran resul-
tados preliminares.

Resultados 

El estudio se basa en una muestra de 319 empresas de cuatro distintas localidades en 
Baja California: 51% localizadas en Tijuana, 37% en Ensenada, 10% en San Quintín y 2% 
en Rosarito. Las empresas en promedio cuentan con 21.4 años de vida, con desviación 
estándar de 13.6 años, la moda es de 10 años. Destaca que el 37% sean empresas mayo-
res (tienen más de 10 años de operación), pero 23.8% son empresas de reciente creación 
(tienen hasta dos años de operación), 22.6% son empresas jóvenes y 16.6% adultas. El 
3.8% de las empresas se desarrolla en el sector primario, 60.8% en actividades de comer-
cio, 5% se desempeña en el sector industrial y 30.4% en el sector servicios.

El 78% de las empresas son familiares, en tal sentido es lógico que en el 76% de ellas 
sean los miembros de la familia quienes ocupan los puestos de dirección. En el tema 
de la formación que posee la persona que ocupa el puesto de mayor jerarquía (geren-
te o director) en la empresa en 44% posee estudios universitarios y un 5.6% estudios 
de posgrado (en conjunto aproximadamente 50%) lo que ilustra una tendencia hacia la 
profesionalización, pero también llama la atención que un 9% solo tenga estudios de 
primaria, 12.5% con estudios de secundaria y 6.3% con estudios técnicos.

En relación a la edad de la persona que dirige la empresa en promedio cuenta con 
42 años, una desviación estándar de 11.6, la moda es 40; el dirigente de menor edad 
tiene 21 años y el más longevo 75. Con base en estos datos, en general las personas que 
ocupan este puesto son personas maduras con experiencia. En el tema del sexo de los 
dirigentes son los hombres mayoría y por mucho (67%).

En relación a la antigüedad en este puesto en promedio son 8.6 años con desviación están-
dar de igual valor, lo que denota la variabilidad de la muestra; sin embargo, llama la atención 
que la moda sea sólo de un año, 14% de la muestra tiene un año o menos en el puesto.

El número de plazas de trabajo es un importante indicador para las pyme, en este 
caso las empresas han generado desde cero hasta 670 empleos, aunque se incluyen 
dos empresas que suelen contratar personal eventual, una de ellas empresa industrial 
con giro de maquila que en temporada alta de producción incrementa su plantilla; en el 
mismo sentido se incluye una empresa de sector primario dedicada principalmente a la 
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agricultura, pero que cuenta con área de empaque y durante la cosecha esta empresa 
contrata personal eventual. En promedio las empresas cuentan con 13 empleados, con 
una moda de dos (19% de las empresas tienen dos empleados).

Un aspecto relevante es que sólo el 20% de las empresas están integradas como 
sociedades mercantiles, de ellas se destaca que 22% posean la figura de sociedad anó-
nima de capital variable (S.A. de C. V.); 20% son sociedades anónimas (S.A.), y 13% son 
sociedades anónimas de recursos limitados (S.A. de R.L.), mientras 42% indicó tener otra 
figura. De este porcentaje la mayoría son personas físicas (12%), y 2% pertenecen al nu-
evo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

El desempeño de una empresa es una variable relevante que permite monitorear el 
funcionamiento por medio de indicadores de distintas áreas funcionales, en este caso 
se seleccionaron 12 indicadores como herramienta de diagnóstico, la tabla 4 ilustra los 
resultados. La percepción general de los propietarios o gerentes de las empresas es po-
sitiva, dado que el 66% señala una evolución favorable en todos los indicadores anali-
zados en el espacio temporal de 2015 respecto a 2014. Destaca que se indique que el 
cambio más favorable sea la mejora de la calidad en el producto (86%). Sin embargo, en 
los indicadores que no presentan cambio resalta que no haya incremento en la cuota de 
mercado (33%), a partir de ello puede inferirse que si bien las empresas han mejorado la 
calidad de los productos ello solo les ha sido útil para mantener sus clientes.

También llama la atención que el 31% indique que su rentabilidad no ha crecido, 
escenario que se considera riesgoso ante el encarecimiento de servicios (insumos), ma-
teria prima y algunos costos asociados a la paridad peso-dólar, la cual ha crecido en los 
últimos dos años un 54%4.

Tabla 4. Resultados de desempeño

Ítems/Percepción Desfavorable 
(%) Sin cambio (%) Favorable (%)

1. Mejora en la calidad del producto 4.5 17 86

2. Mejora en las condiciones del proceso 6 21 70

3. Mejoras en las tareas del personal 10 20 68

4. Aumento en la satisfacción de cliente 4.5 11 83

4 El 2 de enero de 2014 un dólar se compraba en 13.05 pesos, ese mismo dólar el 15 de febrero de 2017 se com-
pra en 20.26 pesos. Considerando la cercanía de Baja California con Estados Unidos, el comercio compra un 
importante porcentaje de artículos es California, dada la lejanía de los centros productores y distribuidores de 
México, cuya logística incrementa los costos y afecta los tiempos de entrega. En tal sentido la paridad resulta 
ser un factor que impacta la competitividad.
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5. Incremento de la habilidad de adaptación a  las 
necesidades del mercado 4.5 18 76

6. Mejora en la imagen de la empresa y sus productos 7 21 70

7. Incremento en la cuota de mercado 8 33 55

8. Incremento en la rentabilidad 9 31 57

9. Incremento en la productividad 6.5 28 63.5

10. Aumento en la motivación de los trabajadores 12 23 63

11. Reducción de la rotación de personal (abandono 
voluntario de los trabajadores) 30 23.5 44

12. Reducción de ausentismo laboral 26 21 50

Promedios 10.6 22.3 65.5

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la encuesta.

La rotación de personal es el indicador más desfavorable, al menos para el 30% de 
las empresas, las cuales no han logrado reducir la tasa, y para el 24% el comportamiento 
de este indicador no ha cambiado. Este fenómeno viene siendo un reto para todas las 
empresas en Baja California, con el cambio generacional retener talento parece no ser 
factible y quizás entender que se vive una transición en el mercado laboral donde la 
rotación de los trabajadores es una característica.

Además, dado que un alto porcentaje de empresas se dedican al comercio (61%) y 
considerando los argumentos de Ramón [2016] que señala: la función de demanda de 
consumo depende de la renta disponible, en tal sentido, ello impacta la demanda de 
bienes de consumo principalmente de las empresas que ejercen el comercio y la distri-
bución al por menor. Entonces, en tiempos de crisis este tipo de unidades económicas 
están obligadas a reestructurar su nivel de endeudamiento lo que las lleva a recompo-
ner sus fuentes de financiamiento, produciéndose un efecto de desapalancamiento en 
las empresas más pequeñas, mismas que buscarán sustituir deuda ajena por autofinan-
ciamiento.

La limitante explicativa en los resultados obtenidos radica en que la medición se re-
alizó por medio de la percepción que tiene el propio dueño o gerente de la empresa, 
percepción que no siempre se encuentra respaldada por una medida cuantitativa. El 
cuestionario incluyó tres preguntas que abordan tres razones financieras: rotación sobre 
la inversión de activos, margen de utilidad neta y rotación de activos; aun cuando se les 
explicaba su significado y cómo se determina, un alto porcentaje de los encuestados 
(91%) no respondió debido a su falta de conocimiento en el tema. 

La rotación sobre la inversión en activos del año (ROA) es una razón financiera de ren-
tabilidad que revela la eficacia de la administración para generar utilidades a partir de 
los activos que tiene disponibles, por lo tanto, es una medida de rendimiento individual 
muy importante al permitir medir el grado de eficiencia de los activos totales de una 
empresa, independientemente de las fuentes de financiamiento que haya utilizado y de 



266

Virginia Guadalupe López Torres, Sheila Delhumeau Rivera, Luis Ramón Moreno Moreno

la carga fiscal del país en el que ésta desarrolla su actividad principal. Dicho con otras 
palabras, el ROA permite medir la capacidad de los activos que tiene una empresa para 
generar renta por ellos mismos, se considera que un buen indicador ROA  será aquel 
cuyo valor sea superior al 5%; sin embargo, en este caso el promedio de las empresas 
encuestadas, apenas alcanza el 2.38% (tabla 5).

El margen de utilidad neta, o  ganancia por unidad vendida, presenta la ganancia de 
utilidad por peso vendido; su función es identificar la eficiencia del equipo de ventas, 
elevándose conforme se hacen ahorros en la empresa. Los resultados ilustran que en 
promedio las empresas ganan 3.20 pesos (tabla 5) por cada peso vendido (la desviación 
estándar es de 10.84 pesos).

Tabla 5. Resultados promedio de razones financieras

Razón financiera Promedio Desviación
estándar

Rotación sobre la inversión en activos 2.38 5.31

Margen de utilidad neta 3.19 10.84

Rotación de activos 30.36 16.2

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de la encuesta.

Por otra parte, se tienen los ciclos financieros que indican el aprovechamiento del capital 
invertido. La razón financiera denominada rotación del activo  sirve para identificar lo 
que se genera en relación con todos los recursos involucrados, y cuyo resultado debe ser 
mayor a 1. En este caso, los resultados muestran que en promedio se tiene 30.36 (tabla 
5), lo cual indica que el desempeño es muy bueno.

Consideraciones finales

En Baja California en el tejido empresarial predomina la microempresa de reciente cre-
ación: de 2009 a 2014 la estadística ilustra un incremento de 50% en el número de em-
presas, mismas que se desarrollan en el sector servicios y comercio. Sin embargo no son 
estas las que generan más empleos: en el mercado laboral, son las empresas, manufactu-
reras las mayores fuentes de empleo. 

El 80% de las empresas son familiares, por lo que podría inferirse que nacen en prin-
cipio como medio de subsistencia y sólo una de cada tres logra llegar a ser adulta, lo cual 
implica que la mortandad sigue siendo un reto para este tipo de empresas. Además, 
dadas las características de la frontera, cuya dinámica económica se rige en el contexto 
de un mercado de exportaciones e importaciones donde el dólar es la moneda de uso 
comercial (para transacciones de compra-venta), los cambios de paridad representan 
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una barrera de entrada que sin duda afecta la competitividad, desfavoreciendo a las em-
presas de menor tamaño.

Un hallazgo importante es la profesionalización de las empresas, donde cerca del 
50% de las mismas son dirigidas por personas con estudios universitarios, lo cual podría 
suponer que las empresas cuentan con información sobre su actuación en el día a día, 
sin embargo, al menos en el tema financiero, no monitorean su desempeño utilizando 
medidas cuantitativas, sino que se basan únicamente en su percepción. En este senti-
do, en apariencia la percepción que tienen los dueños o gerentes de las empresas es 
positiva dado que en todos los indicadores el mayor porcentaje se obtuvo en el resulta-
do favorable, aunque un 23% reporta resultados sin cambio; si bien es bueno no tener 
resultados negativos, ello evidencia que las estrategias competitivas aplicadas no fu-
eron las correctas. Es decir, hay oportunidades de mejora por atender que no se están 
observando y, de no hacerlo, la competencia seguirá avanzando. Un foco rojo puede 
considerarse la estadística que 11% en promedio ha tenido resultados negativos, hecho 
que pone en riesgo la permanencia de dichas empresas. 

Con base en Benítez [2012] se concluye que el enfoque en excelencia operativa 
es el pilar débil de las empresas que conforman este estudio, donde los indicadores 
ligados al capital humano de la empresa denotan resultados negativos: rotación, 
ausentismo, motivación y mejoras en la tarea del personal; de ello se infiere que la 
empresa se enfoca en extremo en su cliente externo que desatiende al cliente inter-
no, del cual depende en la aplicación de estrategias de mejora continua que incidan 
en la mejora del desempeño. 

En 2015 respecto a 2014, en apariencia, las empresas continúan siendo productivas y ren-
tables, dado que reportaron incrementos de 64% y 57%, respectivamente, en estos indicado-
res. Estos datos podrían ser sólo el centro de atención de propietarios y gerentes, ya que en 
México la cultura popular actúa según la existencia de efectivo en caja (bolsillo), situación que 
puede actuar como una nube que no permite a los tomadores de decisiones ver el resto de indi-
cadores, es decir, atender los focos amarillos que ilustran una debilidad a atender y que al paso 
del tiempo limitan su corrección o es demasiado tarde para revertir una tendencia negativa.

El hecho de que sólo 9% de esta muestra haya atendido las preguntas de las razones 
financieras complementa la inferencia del párrafo anterior; ello pudiese implicar que se 
puede tener una percepción positiva de desempeño cuando en realidad la empresa se 
encuentra en estado vulnerable ante la situación de crisis económica que se vive en el 
país. En general, las empresas muestran un desempeño vulnerable ante los cambios que 
plantea un mundo que parece retroceder de la globalización hacia el nacionalismo. Un 
escenario nuevo que requiere de capacidades dinámicas, estrategias y una renovada 
visión tanto del presente como del futuro.
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Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów 
ewidencjonowanych jako element polityki podatkowej 
w stosunku do sektora MŚP

A Flat-Rate Income Tax on Registered Income as an Element  
of Tax Policy in Relation to the SME Sector

Abstract: The following article describes issues related to the Polish tax policy in the area of   

personal income tax on registered income, with particular emphasis on the sector of micro, 

small and medium enterprises. The SME sector is an important element of the economy of 

many countries in the world. Also in Poland, the smallest companies play an important socio

-economic role. It is worth noting that these entities have a significant impact on the GDP in 

the country, this sector covers about 99% of all companies from the entire European Union. 

Often, these companies have to deal with the problem of imprecise and unclear tax regula-

tions that create a tax system. Enterprises in the SME sector should, due to their contribution 

and role in the economy, be treated in a special way, which may be manifested for example 

in the state’s tax policy. The purpose of this article is to present the significant role of SME 

sector together with the tax policy conducted with regard to micro, small and medium-sized 

enterprises, with particular emphasis on the flat-rate tax on certain incomes achieved by en-

trepreneurs. This form of taxation is a tax preference addressed to SMEs. The research method 

adopted by the author includes literature studies and analysis of statistical data, published by 

statistical offices, tax administration, as well as specialist research entities.

Key words: SME sector, tax system, income tax, flat-rate income tax

Wstęp

System podatkowy to zbiór podatków, opłat i danin oraz zasad regulujących ich wymie-
rzanie i  pobór na danym terytorium [Wach 2005]. Podatki zawsze były zagadnieniem 
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skomplikowanym i problematycznym, jednak system podatkowy powinien być prosty, 
zrozumiały oraz korzystnie wpływający na gospodarkę danego kraju. Podstawowe ele-
menty konstrukcji systemu podatkowego, sposobu realizacji zobowiązań oraz uciążliwo-
ści procedur decydują bowiem o ocenie poziomu swobody podatkowej, która stanowi 
niezbędny element prowadzenia działalności gospodarczej opartej na zasadach wolne-
go rynku [Kasprzak, Wyrzykowski 2017]. 

Jednym z  obszarów bezpośrednio związanych z  sektorem MŚP jest także prowa-
dzona przez państwo polityka podatkowa. Należy bowiem zauważyć, iż prowadzenie 
przedsiębiorstwa, szczególnie przez osoby indywidualne, obarczone jest ryzykiem oraz 
niepewnością o  charakterze podatkowym. Ryzyko to można określić jako brak przeko-
nania w zakresie podjętej decyzji gospodarczej i  jej skutków związanych z późniejszym 
opodatkowaniem. Ponadto pojęcie to jest związane zarówno z niską świadomością podat-
kową podatników, jak i z częstymi zmianami przepisów podatkowych, skomplikowanymi 
czynnościami oraz zmiennością procedur administracyjnych [Szlęzak-Matusewicz 2008]. 
Jednym z najważniejszych kryteriów działań podatnika jest poczucie bezpieczeństwa po-
datkowego. Każde przypadki nadużycia władzy podatkowej, niesprawiedliwości, stronni-
czości organów państwa czy zwiększania restrykcji fiskalnych skutkują poczuciem obniże-
nia uzyskanego wcześniej poziomu bezpieczeństwa [Kasprzak, Wyrzykowski 2017].

Sektor MŚP – rola i znaczenie w Polsce

W minionym stuleciu postrzeganie oddziaływania małych i średnich przedsiębiorstw na 
polską gospodarkę uległo diametralnej modyfikacji. Jeszcze w latach siedemdziesiątych 
uważało się, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw nie spełnia dla naszej gospodar-
ki konkretnej funkcji. Ekonomiści byli przekonani głównie o tym, że dostępny kapitał naj-
lepiej wykorzysta się w szeroko pojmowanym procesie produkcji. Powstawały w związku 
z  tym nowe, duże przedsiębiorstwa – przede wszystkim w  obszarze wytwórczym (za-
pominano o szczególnej roli firm usługowych). W drugiej połowie lat siedemdziesiątych 
minionego wieku w bardziej rozwiniętych państwach niż ówczesna Polska rozpoczął się 
dynamiczny rozwój sektora MŚP. Zachodziły w  owym czasie strukturalne modyfikacje, 
wprowadzano nowe technologie, jak też bardzo powoli eliminowano publiczną pomoc 
dla największych, najczęściej państwowych, przedsiębiorstw [Garbarski, Rutkowski, 
Wrzosek 2015].

Obszar małych oraz średnich przedsiębiorstw stanowi kluczowy czynnik konkurencji 
regionów oraz ich tempa aktywności gospodarczej, gdyż jest najdynamiczniej rozwija-
jącym się obszarem gospodarki każdego państwa. Stąd ważne jest, żeby planując dzia-
łania strukturalnej polityki, uwzględnić obszar MŚP wśród priorytetów rozwojowych 
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[Piasecki 2009]. Przykładem strategicznego wsparcia podmiotów sektora MŚP może być 
prowadzona przez rządy poszczególnych krajów polityka podatkowa względem tych 
przedsiębiorców.

Podmioty MŚP odpowiedzialne są za wytwarzanie znacznej części polskiego Pro-
duktu Krajowego Brutto. Spośród wszystkich przedsiębiorstw składających się swoją 
działalnością na PKB największe firmy wytworzyły w 2012 roku tylko niecałe 25% pro-
duktu. Biorąc pod uwagę to, że w ogólnej skali przedsiębiorstwa odpowiedzialne były 
w tym roku za wytworzenie ponad 70% PKB, uzyskamy pełny obraz znaczenia tego seg-
mentu dla naszej gospodarki [GUS 2015].

W Polsce działa obecnie 1,84 mln przedsiębiorstw niefinansowych określanych jako 
przedsiębiorstwa aktywne [GUS 2015]. Wśród tych podmiotów zdecydowana większość, 
tj. 99,8% należy do sektora mikro, małych i średnich firm. W 2014 roku liczba mikro firm 
wyniosła 1,76 mln, małych – 59,2 tys., średnich – 15,5 tys. Dużych przedsiębiorstw było 
znacznie mniej – ich ogólna liczba wyniosła 3,4 tys. podmiotów.

W  tym miejscu warto zaznaczyć rolę mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw na 
rynku pracy. Wyżej wymienione podmioty zatrudniają łącznie blisko 70% wszystkich 
pracowników, którzy pracują w sektorze firm. Decydującą rolę mają w tym zakresie właś-
nie mikro przedsiębiorstwa, na które przypada blisko 40% wszystkich zatrudnionych.

Porównując zawarte w  poniższej tabeli dane, dojdziemy do wniosku, iż znaczenie 
mikro przedsiębiorstw w  zakresie zatrudnienia jest bardziej istotne. Dla porównania 
średnie dane dla całej Unii Europejskiej za 2013 rok pokazują, że:

 · w sektorze mikroprzedsiębiorstw zatrudnionych było 29,17%,
 · w sektorze małych firm zatrudnionych było 20,45%,
 · w sektorze firm średnich zatrudnionych było 17,27%,
 · w sektorze dużych przedsiębiorstw zatrudnionych było 33,11%1.

Tabela 1. Struktura zatrudnienia w poszczególnych przedsiębiorstwa w Polsce 
w latach 2010–2014

2014
Rodzaj 

przedsiębiorstwa

mikro 38,20%

małe 13,40%

średnie 17,60%

duże 30,80%

1 Dane na podstawie Small Business Act Database 2015
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2013
Rodzaj 

przedsiębiorstwa

mikro 37,90%

małe 13,70%

średnie 17,90%

duże 30,50%

2012
Rodzaj 

przedsiębiorstwa

mikro 38,70%

małe 13,50%

średnie 17,90%

duże 29,90%

2011
Rodzaj 

przedsiębiorstwa

mikro 38,90%

małe 13,10%

średnie 18,20%

duże 29,80%

2010
Rodzaj 

przedsiębiorstwa

mikro 38,40%

małe 12,90%

średnie 18,60%

duże 30,10%

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych GUS [2015].

Podsumowując, sektor MŚP, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej, od-
grywa szczególną rolę pod różnymi względami. Należy zatem zwrócić uwagę, iż przed-
siębiorstwa te zasługują na specjalne traktowanie przez reżimy prawne poszczególnych 
krajów. Jednym z elementów jest kwestia opodatkowania, która bez wątpienia wpływa 
na skalę i poziom efektywności ekonomicznej działania mikro, małych i średnich firm.

Polski system podatkowy w stosunku do sektora MŚP – 
zryczałtowany podatek dochodowy

Jednym z najbardziej powszechnych sposobów osiągania dochodów, poza klasycznym 
podejmowaniem zatrudnienia na podstawie umowy pomiędzy osobą fizyczną a przed-
siębiorstwem, stało się prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W Polsce 
taka forma prawna stwarza jedną z najprostszych i stosunkowo najtańszych możliwości 
prowadzenia własnej firmy. Mimo to wskazuje się szereg trudności na drodze do samoza-
trudnienia – od barier związanych z brakiem kompetencji przez deficyt kapitału począt-
kowego aż po kwestie prawno-administracyjne [Ćwikliński 2000]. Należy zauważyć, iż 
podejmowanie i wykonywanie pracy oraz działalności gospodarczej w każdym systemie 
prawnym odbywa się w ramach indywidualnie ustalonego porządku instytucjonalnego, 
reżimu prawnego i administracyjnego [Glinka, Gudkova 2011]. To zaś może się wiązać 
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ze szczególnymi i indywidualnie ustalanymi warunkami prowadzenia działalności w po-
szczególnych krajach.

Jednym z elementów porządku instytucjonalnego jest system podatkowy. W Polsce 
został on ukształtowany w początkowym okresie transformacji, tj. w latach 1991–1994 
[Ickiewicz 2009]. Od 1989 roku dokonuje się ewolucji systemu podatkowego w kraju. Ce-
lem zastosowanych przemian było stworzenie narzędzia realizacji polityki budżetowej 
dostosowanej do nowych realiów wolnego rynku, a także częściowa harmonizacja pol-
skiego prawa podatkowego z rozwiązaniami innych państw europejskich.

Zidentyfikowanie ryzyka podatkowego oraz optymalne zastosowanie przepisów 
prawa podatkowego przez przedsiębiorcę stają się kluczowym czynnikiem prowadze-
nia działalności gospodarczej. Pozwala to bowiem sprawnie i  bezpiecznie zarządzać 
finansami danego podmiotu, co bezpośrednio przekłada się na jego płynność, rentow-
ność i zdolność konkurowania [Wyrzykowski 2008].

Niestety polski system podatkowy nie należy do prostych, zrozumiałych i co za tym 
idzie – pozytywnie oddziałujących na podmioty gospodarujące. Z  danych zawartych 
w raporcie Doing Business za lata 2006–2014 wynika, iż polski system podatkowy upla-
sował się średnio na 114 miejscu wśród 185 badanych krajów pod względem biurokra-
cji podatkowej (choć, jak wynika z  danych przedstawionych poniżej, sytuacja uległa 
w ostatnich 4 latach znacznej poprawie) [Doing Business 2014]. Polscy przedsiębiorcy 
poświęcają obecnie około 280 godzin w  ciągu roku na płatności, a  także analizę we-
wnętrznej sytuacji podatkowej w swoim przedsiębiorstwie [Paying Taxes 2016 2016].

 Wykres 1. Roczna liczba godzin poświęconych przez przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w Polsce na kwestie podatkowe w firmie

Źródło: opracowanie własne, na podstawie raportu Paying Taxes 2016 [2016].

Przez lata liczba godzin przeznaczanych na czynności związane z podatkami w pol-
skich przedsiębiorstwach uległa zmniejszeniu, chociaż Polska wciąż zajmuje odległe 
miejsce w zestawieniu (w zależności od badanego okresu –110–120). Liczba 271 godzin 
poświęconych na rozliczanie podatków w roku oznacza, iż osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą przeznaczają na ww. czynności obecnie około 1 godziny na dziennie 
[Kasprzak, Wyrzykowski 2017].
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W Polsce przedsiębiorcy prowadzący działalność w postaci mikro, małych i średnich 
firm mogą skorzystać z licznych przywilejów o charakterze podatkowym, dla przykładu 
wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę opodatkowania. Takiej możliwości nie mają 
podmioty zaliczane do osób prawnych w ramach ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz duże podmioty, które przekraczają limity dochodowe (o których 
mowa poniżej). Mając to na uwadze, co do zasady przedsiębiorcy działający jako mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wybrać następujące zasady podatkowe:

 · podatek dochodowy rozliczany na zasadach ogólnych (18% i 32% stawka),
 · podatek dochodowy rozliczany na zasadach liniowych (19% stawka),
 · podatek zryczałtowany od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne 

(stawki zróżnicowane ze względu na rodzaj działalności),
 · podatek zryczałtowany w formie karty podatkowej (wysokość podatku jest stała, bez 

względu na wielkość osiąganych dochodów; z wyłączeniem limitów).
W przypadku przedsiębiorstw działających w oparciu o ustawę o podatku dochodo-

wym od osób prawnych (CIT) do wyboru są:
 · rozliczenie w oparciu o liniową stawkę 19%,
 · rozliczenie w oparciu o liniową stawkę 15% (wyłącznie dla wybranych podmiotów, 

rozpoczynających działalność po 1 stycznia 2017 roku).
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opłacania 

podatku dochodowego od osób fizycznych. Opodatkowaniu ryczałtem od przycho-
dów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych (również prowadzą-
cych działalność gospodarczą) z  pozarolniczej działalności gospodarczej, w  tym rów-
nież gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub 
spółki jawnej osób fizycznych, a  także z  tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, 
poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są za-
wierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, ze sprzedaży 
przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych 
pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych pro-
duktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjal-
nych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Wybór 
tej formy opodatkowania ma charakter fakultatywny. Podatnik bowiem sam wybiera 
opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składając stosowne 
oświadczenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Opodatkowanie ryczał-
tem przychodów z  pozarolniczej działalności gospodarczej mogą wybrać podatnicy, 
którzy rozpoczną prowadzenie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opo-
datkowania w formie karty podatkowej lub prowadzili działalność w poprzednim roku, 
a  ich przychód z tej działalności nie przekroczył określonej ustawowo kwoty (o której 
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mowa poniżej). W 2016 roku podatek w tej formie mogli płacić podatnicy, którzy w 2015 
roku uzyskali przychody z  pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wy-
łącznie samodzielnie lub przychody ze sprzedaży przetworzonych w  sposób inny niż 
przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, ho-
dowli lub chowu, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro (636 555 zł) albo uzyskali 
przychody wyłącznie z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie 
spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 
150 000 euro (636 555 zł).

Mając na uwadze definicję Unii Europejskiej w zakresie klasyfikowania mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw – tylko takie mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Nale-
ży zatem zauważyć, iż opodatkowanie ryczałtem jest przeznaczone wyłączenie dla sekto-
ra MŚP i ze względu na szereg zalet stanowi ukłon państwa w stronę tych przedsiębiorców.

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje 
się jednak do niektórych rodzajów działalności bez względu na ich wielkość. Mowa tu 
o podatnikach osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu prowadze-
nia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności 
w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 

Przychodów opodatkowanych ryczałtem nie łączy się z innymi przychodami podle-
gającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podstawę opodatkowania ryczał-
tem stanowi przychód bez pomniejszania o  koszty jego uzyskania, co dla niektórych 
rodzajów działalności (tj. przy bardzo niskiej marży handlowej) stanowić może wadę 
o charakterze ekonomicznym, wykluczającym zasadność stosowania tej metody. Jedy-
ne możliwe odliczenia to uwzględnienie straty z lat ubiegłych, składki na ubezpiecze-
nia społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne, darowizny. Ryczałt od przychodów ewi-
dencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o zapłaconą przez podatnika 
składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

W  myśl ustawy w  2016 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosił 
[Tychmańska 2017]:

 · 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
 · 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in. reprodukcji komputero-

wych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobo-
wych i  furgonetek, parkingowych, poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów 
edukacyjnych;
 · 10% przychodów z odpłatnego zbycia określonych praw majątkowych lub nierucho-

mości wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej;
 · 8,5% przychodów osiąganych m.in. z  działalności usługowej, w  tym z  działalności 

gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 
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z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o po-
dobnym charakterze;
 · 5,5% przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych;
 · 3,0% przychodów osiąganych m. in. z  działalności gastronomicznej, z  wyjątkiem 

przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z działalności 
usługowej w zakresie handlu;
 · 2,0% przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy pro-

duktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. 
Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą korzystający z  opo-

datkowania w  formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zobligowani 
posiadać i archiwizować dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz ewidencję przy-
chodów odrębnie za każdy rok podatkowy. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie doty-
czy podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, 
poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich wysokość wynika 
z umowy zawartej w formie pisemnej.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać na szereg zalet formy opodatkowania 
ryczałtem. Po pierwsze nie wymaga ona skomplikowanej ewidencji operacji i zdarzeń go-
spodarczych na co dzień podejmowanych przez przedsiębiorców. Ponadto w określonych 
przypadkach stosuje się bardzo niskie stawki podatku. Należy jednak zauważyć, iż pomi-
mo możliwości stosowania odliczeń (będących de facto kosztami uzyskania przychodu) 
rozwiązanie to nie umożliwia uwzględnienia tzw. kosztów uzyskania przychodu – zatem 
mechanizm ten może nie być opłacalny dla niektórych podmiotów. Co więcej, ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych jest przeznaczony dla określonych grup podmiotów 
z ustalonymi wyłączeniami, przez co wybrane podmioty, mimo iż spełniają definicję mikro, 
małego lub średniego przedsiębiorstwa nie mogą skorzystać z tej metody. 

Liczba podatników, która wybrała tę formę opodatkowania, co do zasady nie ule-
ga znaczącym zmianom w ostatnich latach. Należy jednak dostrzec znaczne przemiany 
w zakresie liczby podmiotów, które wybrały tę formę opodatkowania dochodów z tytu-
łu najmu. 
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Tabela 2. Liczba zeznań składanych przez podatników uzyskujących przychody opo-
datkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według źródeł przychodu

Rok
Przychody z pozarolniczej 
działalności gospodarczej

Przychody wyłącznie z najmu, 
dzierżawy, poddzierżawy

2011 547 692 243 397

2012 544 478 291 036

2013 543 300 344 071

2014 544 784 416 063

2015 542 572 458 415

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych Ministerstwa Finansów [2017].

Tabela 3. Przychód osiąganych według poszczególnych stawek wyłącznie przez po-
datników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Wyszczególnienie Liczba podatników
Kwota przychodu 

w tys. PLN
Struktura przychodu 

w proc.
Przychody 

opodatkowane stawką 
3%

143 974 8 447 616 21,26

Przychody 
opodatkowane stawką 

5,5%
196 116 20 135 028 50,68

Przychody 
opodatkowane stawką 

8,5%
207 718 10 980 185 27,64

Przychody 
opodatkowane stawką 

10%
257 22 160 0,05

Przychody 
opodatkowane stawką 

17%
4811 136 300 0,34

Przychody 
opodatkowane stawką 

20%
431 5 956 0,02

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych Ministerstwa Finansów [2017].

Podsumowanie

Celem powyższego artykułu było przedstawienie szczególnej roli sektora MŚP w polskiej 
gospodarce z uwzględnieniem prowadzonej polityki podatkowej skierowanej do tego 
typu przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły znaczącą rolę sek-
tora MŚP, zarówno w polskiej, jak i europejskiej gospodarce. Sektor ten wymaga, z wielu 
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powodów, szczególnego traktowania przez państwo. Rozwiązaniem obecnym w  pol-
skim reżimie prawnym, a  skierowanym wyłącznie do sektora MŚP, jest zryczałtowana 
forma podatku dochodowego, wpisująca się w preferencyjne praktyki w zakresie opo-
datkowania. Może to się wyrażać zarówno w prostocie rozliczeń, jak i zmniejszonych ob-
ciążeniach. Zaletą tej formy opodatkowania jest jej prostota, a także zmniejszone stawki. 
Obecnie bowiem system podatkowy w Polsce należy uznać za skomplikowany i nieprze-
jawiający proprzedsiębiorczej polityki państwa. Mechanizm ten niesienie dla przedsię-
biorców szereg zalet, jednak ze względu na swoją konstrukcję może nie być opłacalny 
dla podmiotów, których marża handlowa jest stosunkowo niska.
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Abstract: In Poland, but probably also abroad, it is difficult to find a person who would not 

know the Forte brand. The family company established in 1992 is one of the largest furnitu-

re manufacturers in Poland, and as much as 82% of the company’s production is exported. 

Its owner and president, Maciej Formanowicz, claims that the success of the project is de-

termined by the contribution of work in 90%, and the happiness of the remaining 10%. The 

effects of the managers and employees work can be found in the company’s economic and 

financial results, which affects competitive advantage of entity. In this paper changes of the 

major values affecting the economic condition and competitive advantage of the enterpri-

se were analysed. The research has shown the creditworthiness of the entity, which justifies 

the perception of its strong competitive position on the market.
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Wstęp

Skuteczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce wymaga 
jego szybkiego reagowania na postępujące procesy globalizacji. Równolegle do proce-
sów globalizacji przed przedsiębiorstwami pojawiają się wyzwania podniesienia swo-
jej rynkowej pozycji, których przyczyną jest wzrost konkurencji. Stąd też współcześnie 
problemy konkurencyjności są jednymi z najistotniejszych przedmiotów dociekań nauk 
ekonomicznych, politycznych, a także nauk o zarządzaniu [Mróz 2016]. W pierwszej kolej-
ności dociekania te wynikają z braku jednoznacznej definicji pojęcia konkurencyjności. 
Może być ona bowiem badana zarówno w skali mikro, a więc w odniesieniu do pojedyn-
czych podmiotów, ale także w skali całych gospodarek. Według Portera, zjawisko kon-
kurencji dotyczy przedsiębiorstw, jednakże Autor wskazuje także na konieczność oceny 
czynników makroekonomicznych w odniesieniu do przewagi konkurencyjnej całych na-
rodów [Porter 1990]. Dodatkowym problemem badań nad konkurencyjnością jest fakt, iż 
wielu badaczy nie było w stanie wypracować jednolitego stanowiska dotyczącego czyn-
ników wpływających na konkurencyjność. Jeśli chodzi o konkurencyjność w skali mikro, 
zdaniem Krugmana podmioty, które tracą przewagę konkurencyjną, z czasem popadają 
w trudności finansowe, które mogą prowadzić do ich upadłości i zakończenia działalno-
ści. Według Autora, firma, która oferuje bardziej konkurencyjne produkty i usługi, zdoby-
wa przewagę konkurencyjną kosztem firmy mniej konkurencyjnej, co przede wszystkim 
znajduje odzwierciedlenie w aspekcie finansowym [Krugman 1996]. Jak można zauwa-
żyć, w  koncepcji tego Autora dwukrotnie podkreślone zostały względy finansowe, co 
pozwala postawić hipotezę o wynikającej z kondycji ekonomiczno-finansowej sytuacji 
jednostki w zakresie jej stabilnej lub zagrożonej pozycji konkurencyjnej. Celem artykułu 
było dokonanie analizy struktury majątkowo-kapitałowej spółki Forte SA i próba osza-
cowania pozycji konkurencyjnej firmy na rynku. Badaniem objęto dane ze sprawozdań 
finansowych spółki z lat 2004–2016.

Charakterystyka spółki Forte SA i jej znaczenie dla gospodarki

Spółka Forte SA to jeden z najważniejszych i najbardziej znanych przedstawicieli branży 
meblarskiej na polskim rynku. Nie sposób przecenić znaczenia całej branży dla gospo-
darki kraju. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 r. sektor drzew-
ny2 wygenerował ok. 8,7% produkcji globalnej przemysłu, w tym branża meblarska 3,1%; 
w odniesieniu do przetwórstwa przemysłowego wartości te były jeszcze wyższe: 10,3% 

2 Sektor drzewny rozumiany jako branża meblarska, papiernicza oraz przetwórstwo drewna.
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produkcji globalnej w przypadku sektora drzewnego, z czego udział branży meblarskiej 
stanowił 3,6%. Przemysł drzewny zatrudnia ok. 12,3% wszystkich zatrudnionych w prze-
myśle, zaś sama branża meblarska daje zatrudnienie 175,5 tys. osób, co stanowi 6% ogółu 
zatrudnionych [GUS 2016].

Przedsiębiorstwo Forte powstało w  1992 roku. Wówczas to Maciej Formanowicz 
zakupił prywatyzowaną Fabrykę Mebli w Ostrowi Mazowieckiej. Początkowo produko-
wane meble były kierowane na rynek polski, ale również rosyjski, jednak po załama-
niu się sprzedaży na rynku rosyjskim kierownictwo przedsiębiorstwa zdecydowało się 
na zmianę kierunku eksportu ze wschodniego na zachodni. W początkach działalności 
przedsiębiorstwo zmagało się z wieloma problemami. Jednym z nich była przekraczają-
ca dopuszczalne normy emisja formaldehydu, co powodowało zwroty mebli od klien-
tów. Problemy te jednak zostały usunięte, firma wdrożyła również nowe rozwiązania 
techniczne i technologiczne pozwalające wytworzyć produkty najwyższej jakości, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem za granicą. W 1993 roku Forte zakupiło Suwalską 
Fabrykę Mebli w Suwałkach i otworzyło swój drugi zakład produkcyjny. W kolejnych la-
tach firma dynamicznie się rozwijała – w 1995 roku nabyła przedsiębiorstwo Meble Po-
lonia, firmę z Wrocławia oraz Forte Styl w Brańszczyku. Przedsiębiorstwo prosperowało 
coraz lepiej. Kolejnym etapem rozwoju firmy było wejście na Giełdę Papierów Wartoś-
ciowych w  Warszawie w  1996 roku, co dało przedsiębiorstwu szansę na zdobycie ka-
pitału potrzebnego do zwiększenia możliwości produkcyjnych w postaci zakupu akcji 
Białostockich Fabryk Mebli SA. W kolejnych latach do grona zakładów Forte dołączyła 
fabryka mebli w Hajnówce, firma otworzyła także zakład produkcyjny na Ukrainie oraz 
na Słowacji. Wielką szansą, ale jednocześnie i zagrożeniem w postaci zwiększonej kon-
kurencji, było dla polskich przedsiębiorstw otwarcie granic Unii Europejskiej. W dołącze-
niu Polski do krajów Unii Europejskiej spółka Forte upatrywała przede wszystkim szans 
rozwoju i dotarcia do szerszego grona klientów. I tak w 2005 roku firma Forte SA zainwe-
stowała w rozwój sieci sprzedaży swoich wyrobów na rynkach unijnych. Wówczas roz-
poczęły swoją działalność trzy zagraniczne spółki dystrybucyjne, a mianowicie: na rynku 
brytyjskim i irlandzkim Forte Furniture Ltd, na rynku francuskim Forte Mobilier oraz na 
rynku hiszpańskim i portugalskim Forte Iberia. Spółka nie koncentrowała się jedynie na 
sprzedaży swoich wyrobów na rynek europejski. Jeszcze w tym samym roku w Rosji po-
wstała fabryka mebli Forte RUS Sp. z o.o. Dynamiczny rozwój firmy skutkował kolejnymi 
konsolidacjami przedsiębiorstw, grupa Forte powiększyła się mianowicie o  Forte Mö-
bel AG z siedzibą w Szwajcarii oraz Kwadrat Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Dbając o najwyższą 
jakość oferowanych wyrobów, spółka Forte zainwestowała w całkowicie zautomatyzo-
waną linię dostarczającą komplety okuć meblowych do wszystkich swoich zakładów 
oraz zmodernizowała linie produkcyjne we wszystkich swoich zakładach, wyposażając 
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je m.in. w maszyny do formatyzowania, oklejania oraz automatycznego pakowania wy-
robów. W ostatnich latach Forte inwestowała środki finansowe w nowoczesne centrum 
logistyczne z magazynem wysokiego składowania w Ostrowi Mazowieckiej oraz stwo-
rzyła zakład produkcji płyt wiórowych, fabrykę mebli i halę magazynową w Suwalskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Była to jak dotychczas największa inwestycja w historii 
spółki [Forte SA 2018].

Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej jako element 
analizy finansowej przedsiębiorstwa

Wysoka konkurencyjność we współczesnej gospodarce wiąże się z wdrażaniem nowo-
czesnych technologii, stosowaniem efektywnych technik zarządzania i  marketingu, 
kontrolowaniem kosztów produkcji, pozyskiwaniem kapitału do finansowania działalno-
ści i zdobywania nowych rynków zbytu [Ratajczak, Bidzińska, Szostak i  in. 2011, s. 19]. 
Konsekwencje podjętych przez zarządzających jednostką decyzji znajdują swoje od-
zwierciedlenie w  wynikach ekonomiczno-finansowych, zestawionych w  sprawozdaniu 
finansowym jednostki. Dokument ten jest podstawowym źródłem wiedzy o  przedsię-
biorstwie, wykorzystywanym w  analizie ekonomiczno-finansowej [Dębski 2005, s. 41]. 
Analiza ekonomiczno-finansowa zaś jest podstawowym składnikiem analizy działalności 
przedsiębiorstwa i składa się z dwóch filarów: analizy techniczno-ekonomicznej i analizy 
finansowej. Podczas gdy analiza techniczno- ekonomiczna bada takie wielkości, jak wy-
posażenie w środki trwałe czy zatrudnienie w jednostce, analiza finansowa – najstarszy 
element analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa – skupia się na ocenie strony finansowej 
jednostki [Dębski 2005, ss. 34–53]. Bardziej dokładną definicję analizy finansowej przed-
siębiorstwa przytacza Nowak. Według Autora, przedmiotem zainteresowania analizy 
finansowej są zasoby majątkowe, stan finansowy oraz wyniki działalności jednostki go-
spodarczej [Nowak 2017, s. 31]. Analiza zasobów majątkowych sprowadza się głównie do 
obliczenia wyposażenia przedsiębiorstwa w trwałe i obrotowe składniki aktywów. Sto-
sunek majątku trwałego do ogólnej sumy aktywów zależy przede wszystkim od branży, 
stosowanych w jednostce technologii oraz struktury asortymentowej produkcji – przy-
kładowo – znaczną przewagę majątku długotrwale użytkowanego będą wykazywały 
branże bardziej kapitałochłonne. Poszerzenie analizy struktury aktywów stanowi anali-
za wewnętrznych proporcji poszczególnych grup majątku przedsiębiorstwa. W ramach 
tego rozszerzonego badania sprawdzany jest udział w aktywach trwałych wartości nie-
materialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, należności i inwestycji długo-
terminowych, zaś w przypadku aktywów obrotowych – jego poszczególnych elementów 
składowych, tj. zapasów oraz należności i inwestycji krótkoterminowych. Szczegółowość 
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analiz dotyczących struktury majątku jednostki zależy od potrzeb badacza [Sierpińska, 
Jachna 2018, ss. 71–73]. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych istotne wydaje się 
badanie wartości zapasów, których wysokość w kluczowy sposób wpływa na płynność 
finansową firmy.

Badania źródeł finansowania jednostki przeprowadza się, dokonując obliczeń w za-
kresie kapitału własnego, stałego oraz pracującego, a  następnie ustalając stosunek 
kapitałów własnych jednostki w  kapitałach ogółem. Wysoka wartość kapitałów włas-
nych w finansowaniu jednostki świadczy o stabilności i elastyczności przedsiębiorstwa 
w  zmieniających się warunkach gospodarowania, zapewnia wypłacalność jednostki 
wobec wierzycieli. W literaturze przedmiotu znajduje uznanie tzw. złota reguła finanso-
wania, według której kapitał własny powinien stanowić większość kapitałów jednostki. 
Kształtujące się na tym poziomie wartości kapitału własnego stanowią o długotermino-
wej wypłacalności przedsiębiorstwa [Sierpińska, Jachna 2018, s. 75].

Przedmiotem badań w zakresie analizy majątkowo-kapitałowej jednostki są również 
powiązania między poszczególnymi pozycjami aktywów i  pasywów. Wielu badaczy 
sprawdza zachowanie tzw. złotej i srebrnej reguły bilansowej. W przypadku złotej regu-
ły bilansowej sprawdza się stopień pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym, zaś 
w  przypadku bardziej liberalnej reguły srebrnej – stopień pokrycia majątku trwałego 
kapitałem stałym. Pierwsza reguła jest spełniona, jeżeli otrzymywane wartości oscylują 
w zakresie 0,5–1,0, a więc kapitał własny finansuje minimum w połowie majątek trwały 
przedsiębiorstwa. Jest to sytuacja wzorcowa, oznaczająca dużą niezależność finansową 
i ograniczenie utraty wypłacalności jednostki, jednak w praktyce rzadko spotykana. Zale-
cane jest wówczas spełnienie srebrnej reguły bilansowej, a więc pokrycie kapitałem sta-
łym (rozumianym jako suma kapitału własnego i zobowiązań długoterminowych) majątku 
trwałego. Wspomniane wyżej relacje obrazujące powiązania majątku z kapitałem charak-
teryzują długoterminową płynność finansową przedsiębiorstwa [Dębski 2005, ss. 53–56].

Analiza wyników badań

Dane ekonomiczno-finansowe do analiz zaczerpnięto z  ogólnodostępnych rocznych 
sprawozdań finansowych jednostki z  lat 2004–2016. W analizach skupiono się na oce-
nie źródeł finansowania przedsiębiorstwa i  jego sytuacji majątkowej. W ramach oceny 
źródeł finansowania jednostki przeanalizowano strukturę kapitałową spółki, obliczono 
także wartości kapitału własnego, stałego i pracującego i przeanalizowano przebieg ich 
zmian w czasie. W ocenie sytuacji majątkowej jednostki skupiono się na zbadaniu relacji 
między majątkiem trwałym i aktywami przedsiębiorstwa, analizę rozszerzono o badanie 
relacji zapasów w stosunku do majątku obrotowego.



288

Justyna Biernacka, Izabela Podobas, Agnieszka Rola-Jarzębowska

Analizę spółki Forte SA od strony kapitałowej rozpoczęto od obliczenia wartości kapi-
tału własnego, stałego oraz pracującego jednostki. Przyjmując rok 2004 jako punkt odnie-
sienia, procentowe zmiany w czasie wymienionych wartości przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Zmiany wartości kapitału własnego, stałego i pracującego spółki Forte SA 
w latach 2004–2016 (2004=100%)

Źródło: opracowanie własne.

Analizując dane zawarte na wykresie 1, można stwierdzić, iż wartości kapitału własne-
go spółki Forte SA w odniesieniu do roku 2004 wykazują tendencję wzrostową. W ostat-
nim poddanym badaniu roku wartości kapitału własnego zwiększyły się w  stosunku 
do roku bazowego niemal 2,5-krotnie. Zjawisko to należy ocenić pozytywnie – kapitał 
własny jest niezbędnym źródłem finansowania jednostki, a jego wzrost w czasie świad-
czy o umacnianiu się podstaw finansowych przedsiębiorstwa i rosnących możliwościach 
jego wypłacalności. Nieco większym wahaniom podlegały w badanym okresie wartości 
kapitału stałego i pracującego spółki. W przypadku kapitału stałego, obliczonego jako 
powiększenie kapitału własnego o  zobowiązania długoterminowe, rosnące wartości 
świadczyć będą o wzrastającym zadłużeniu spółki. Sytuację taką można zaobserwować 
głównie w ostatnich latach analizy. Przykładowo, w roku 2016 wartość kapitału stałego 
w porównaniu z rokiem 2004 wzrosła o ok. 375%, na co w znaczącej mierze wpłynęły 
zwiększające się zobowiązania długoterminowe spółki. Zjawisko wzrastającego zadłu-
żenia nie zawsze powinno niepokoić, zwłaszcza, jeśli chodzi o zadłużenie długotermino-
we. Może bowiem oznaczać, iż jednostka ocenia koniunkturę gospodarczą pozytywnie 
i wykorzystuje kredyty, by inwestować w swój rozwój. Długoterminowe zobowiązania 
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pozwalają na finansowanie działalności jednostki w długim okresie – w przypadku za-
tem chwilowych trudności na rynku, zobowiązania długoterminowe pozostają w ciągłej 
dyspozycji jednostki, pozwalając zachować stabilność finansowania.

Ostatnią analizowaną na wykresie 1 wielkością są zmiany kapitału pracującego. Aby 
go obliczyć, należy od majątku obrotowego odjąć zobowiązania krótkoterminowe. 
Analiza danych na wykresie pozwala zauważyć, iż w roku 2007 nastąpił spadek warto-
ści tego kapitału. Był on związany ze zwiększeniem się wartości krótkoterminowego 
długu. W kolejnych latach spółka Forte SA starała się ograniczyć zadłużenie bieżące, co 
skutkowało poprawą wartości kapitału pracującego. Ponowne zmniejszenie wartości 
kapitału pracującego w stosunku do roku bazowego 2004 nastąpiło w 2015 roku i po-
nownie nastąpiło na skutek zwiększenia wartości zobowiązań krótkoterminowych przez 
jednostkę. Jednak już w kolejnym roku wartość kapitału pracującego ponownie uległa 
podwyższeniu. Stało się to pomimo znajdujących się na zbliżonym do poprzedniego 
roku poziomie zobowiązań bieżących jednostki. Wzrostu kapitału pracującego upatry-
wać zatem należy we wzrastającej wartości majątku obrotowego firmy Forte SA. Infor-
macji na temat źródeł wzrostu aktywów bieżących jednostki może dostarczyć analiza 
struktury majątkowej jednostki.

Oprócz zbadania zmian wartości kapitału własnego, stałego oraz pracującego zdecy-
dowano się sprawdzić, w jakim procencie przedsiębiorstwo korzysta z kapitałów własnych 
w finansowaniu swojej działalności. Na wykresie 2 przedstawiono udział kapitału własne-
go analizowanej spółki w finansowaniu działalności jednostki w latach 2004–2016.

Wykres 2. Udział kapitału własnego w  kapitałach ogółem spółki Forte SA w  latach 
2004–2016

Źródło: opracowanie własne.
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Badania struktury kapitałowej spółki Forte SA (wykres 2) pozwalają stwierdzić, iż kapitał 
własny stanowi w większości lat poddanych badaniu ponad połowę wszystkich źródeł finan-
sowania jednostki. Udział kapitałów własnych spółki Forte SA stanowi bowiem od 57,27% 
w 2005 roku do 72,06% w roku 2012. Jest to sytuacja, którą należy ocenić pozytywnie z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa finansowego jednostki – korzystając z własnych źródeł finanso-
wania może ona osiągnąć pewną niezależność od kapitałów obcych i stabilność finansową. 
Ocena osiąganych wielkości miernika może sugerować opinię, iż polityka jednostki w zakre-
sie jej finansowania nie jest polityką wysokiego ryzyka. Jednocześnie należy zauważyć, iż 
w ostatnim analizowanym roku wartość udziału kapitału własnego w finansowaniu jednost-
ki spadła do poziomu 47,05%, co może świadczyć o poluzowaniu standardów polityki zadłu-
żania i być wynikiem podjętych przez spółkę znaczących inwestycji rozwojowych.

Wielkości zilustrowane na wykresie 2 są istotne w dalszej analizie jednostki z punktu 
widzenia ich udziału w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Należy tutaj rozpatrzyć 
finansowanie majątku trwałego, długotrwale użytkowanego w jednostce oraz majątku 
obrotowego, krótkoterminowego. Zgodnie ze złotą regułą bilansową majątek długo-
trwale użytkowany w przedsiębiorstwie powinien być finansowany w całości kapitałem 
własnym. Majątek trwały jest bowiem, ze względu na swoją niską płynność, obarczony 
większym ryzykiem i powinien być pokryty kapitałem własnym jednostki. Jeżeli ten bar-
dziej rygorystyczny warunek nie jest spełniony, zalecane jest, aby przynajmniej srebrna 
reguła bilansowa została spełniona. Zgodnie z nią składniki trwałego majątku jednostki 
powinny być pokryte przez kapitał stały, na który składają się kapitał własny i długoter-
minowe zobowiązania. Charakterystyka pokrycia majątku trwałego jednostki kapitałem 
własnym i kapitałem stałym została zilustrowana na wykresie 3.

Wykres 3. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym i stałym spółki 
Forte SA w latach 2004–2016

Źródło: opracowanie własne.
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Jak wynika z analizy wykresu 3, w przypadku spółki Forte SA złota reguła bilansowa 
jest spełniona we wszystkich poddanych analizie latach oprócz ostatniego roku – kapitał 
własny pokrywa aktywa trwałe w ponad 100%. W roku 2016 wartość miernika pokrycia 
uległa obniżeniu i stanowiła 90,67%. Spadek wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapi-
tałem własnym nie powinien jednak stwarzać pozorów zagrożenia niezależności finan-
sowej przedsiębiorstwa – zgodnie z danymi literaturowymi wartość pokrycia oscylująca 
w  granicach 1 oznacza stabilną sytuację kapitałową badanej jednostki. Ogranicza też 
ryzyko niewypłacalności w spodziewanych okresach trudności finansowych.

Spełnienie wymogów złotej reguły bilansowej znalazło swoje potwierdzenie w mniej wy-
magających poziomach wartości osiąganych przez jednostkę w przypadku srebrnej reguły bi-
lansowej. Analiza danych zawartych na wykresie 3 wskazuje, iż w analizowanej jednostce mają-
tek trwały jednostki znalazł swoje pokrycie w kapitale stałym. Srebrna reguła bilansowa została 
spełniona dla wszystkich badanych lat i wynosiła od 124,31% w 2007 r. do 186,58% w roku 2014. 
Oznacza to, że część kapitału stałego finansuje bieżącą działalność firmy, co sprawia wrażenie 
stabilności, bowiem angażowane są długoterminowe kapitały. Z punktu widzenia swobody 
i niezależności finansowej przedsiębiorstwa należy tę sytuację ocenić pozytywnie.

Dokonując analizy struktury majątkowej przedsiębiorstwa Forte SA przebadano 
udział trwałego majątku przedsiębiorstwa w  aktywach ogółem, a  uzyskane wartości 
w formie graficznej przedstawiono na wykresie 4.

Wykres 4. Udział aktywów trwałych w  aktywach ogółem spółki Forte SA w  latach 
2004–2016

Źródło: opracowanie własne.
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Dane przedstawione na wykresie 4 pozwalają stwierdzić, iż przez większą część ana-
lizowanego okresu majątek trwały stanowił powyżej połowę całego posiadanego przez 
przedsiębiorstwo majątku. Jedynie w roku 2004, 2010, 2013, 2014 i 2015 udział majątku 
trwałego w aktywach jednostki zmniejszył się i wynosił poniżej 50%. W ostatnim ana-
lizowanym roku aktywa trwałe ponownie stanowiły większość aktywów przedsiębior-
stwa, a mianowicie 51,90%. W przedsiębiorstwie takim jak Forte SA, które prowadzi dzia-
łalność o  charakterze produkcyjnym, majątek trwały jednostki stanowią w  większości 
maszyny i urządzenia do produkcji mebli oraz infrastruktura techniczna w postaci bu-
dowli i środków transportu. Wartości udziału aktywów trwałych w całkowitym majątku 
jednostki nie są jednak bardzo wysokie, co świadczy o niezbyt wysokiej kapitałochłon-
ności tej branży przemysłu. Zachowywany niezbyt wysoki poziom udziału aktywów 
trwałych w aktywach ogółem oznaczać może niższe koszty stałe utrzymania majątku 
i  jednocześnie pozwalać na pewną elastyczność jednostki wobec zmian koniunktury, 
przekładających się na poziom sprzedaży produktów.

Interesującym było sprawdzenie stanu zapasów w odniesieniu do zasobów majątku 
obrotowego jednostki. To uzupełnienie analizy struktury aktywów spółki Forte SA zo-
stało zamieszczone na wykresie 5.

Wykres 5. Udział zapasów w aktywach obrotowych spółki Forte SA w latach 2004–2016

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wielkości zapasów w stosunku do majątku obrotowego jednostki została do-
konana w celu sprawdzenia, na jakim poziomie znajdują się wartości tego miernika. Zale-
gające w magazynach jednostki duże wartości zapasów mogłyby sugerować problemy ze 
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sprzedażą produktów gotowych spółki i powodować zagrożenie wypłacalności przedsię-
biorstwa. Analiza danych zamieszczonych na wykresie 5 pozwala stwierdzić, iż wartości za-
pasów kształtują się w większości lat poddanych badaniu na poziomie od 35 do 50%. Taka 
sytuacja występuje we wszystkich oprócz ostatniego badanego roku, w którym wartość 
udziału zapasów w aktywach obrotowych wyniosła 25,45%. Analiza danych na wykresie 5 
pozwala wysnuć wniosek, iż wzrost wartości majątku obrotowego spółki nie jest wynikiem 
trudności z upłynnieniem zapasów. Taka wartość wskaźnika wynika z analogicznego wzro-
stu udziału majątku trwałego w odniesieniu do aktywów (patrz wykres 4) w omawianym 
roku. Taka struktura aktywów może z kolei wynikać z poczynionych przez jednostkę inwe-
stycji w środki trwałe w 2016 r.

Podsumowanie

Odzwierciedleniem decyzji podejmowanych przez zarządzających przedsiębiorstwem są 
osiągane przez nie wyniki ekonomiczno-finansowe. Z jednej strony pozwalają one ocenić 
zarówno bieżącą sytuację jednostki oraz podejmować trafne decyzje zarządcze w przyszło-
ści. Z drugiej strony ilustrują skuteczność działań kadry zarządzającej jednostką z punktu 
widzenia budowania konkurencyjnej pozycji firmy na rynku. Wyniki przeprowadzonych 
badań pozwalają stwierdzić, iż spółka Forte SA wykazuje zdrowe podstawy finansowe 
prowadzonej działalności. Wartości kapitału własnego wykazują wyraźną tendencję wzro-
stową, stanowią w  większości analizowanego okresu ponad połowę wszystkich źródeł 
finansowania jednostki i pokrywają w całości majątek trwały jednostki. Również analiza 
struktury majątku jednostki dostarcza pozytywnych informacji. Duża wiarygodność kre-
dytowa jednostki pozwala mieć nadzieję, iż w warunkach pozytywnych danych płynących 
z gospodarki (dobre perspektywy PKB, stabilny popyt wewnętrzny, spodziewany wzrost 
inwestycji unijnych), firma Forte SA będzie mogła osiągnąć zakładany przez Prezesa For-
manowicza cel, jakim jest stałe zwiększanie udziału spółki w sprzedaży na krajowym rynku. 
Wzrost udziału w rynku jest bowiem głównym wyznacznikiem rozwoju przedsiębiorstwa, 
a do tego, zwłaszcza w dłuższym okresie, wymagane są decyzje inwestycyjne. Informacje 
płynące ze spółki świadczą o tym, że pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa jest stabilna, 
a inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne w przyszłości mogą ją jeszcze umocnić.
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Zróżnicowanie poziomu nakładów inwestycyjnych 
w MSP branży meblarskiej

Diversification of Capital Outlays on MSE in Furniture Industry

Abstract: The article covers the subject of investment activity in small and medium enter-

prises operating on the furniture market. It presents an overview of source literature rela-

ting to investment and investment decisions taken in the companies. Empirical data were 

divided into two stages. The first stage comprised the analysis of outlays incurred on invest-

ment activity by furniture companies and their share in industrial processing. The second 

stage covered the diversification of the level of capital outlays in the sector of small and 

medium enterprises. At that point „Statistical Yearbooks of Industry” published annually by 

the Central Statistical Office was the source of research material. 

In the second stage of the analyses financial data per one enterprise were used. The rese-

arch was conducted with particular consideration for the criterion of company size singled 

out on the basis of the number of employees. The research presents financial outlays in 

aggregate as well as broken into investments in the field of purchase and modernization of: 

buildings and structures, machines and devices as well as means of transport. The timefra-

me for the research was established for the years 2010–2015. 

Key words: furniture industry, small and medium enterprises, investments, capital outlays

Wprowadzenie

Polska branża meblarska należy do ścisłej czołówki europejskich i światowych producen-
tów mebli. W latach 2000–2015 produkcja sprzedana rodzimego rynku mebli zwiększyła 
się blisko dwukrotnie z 17,7 do 35,3 mld zł [Rocznik Statystyczny Przemysłu 2000, 2015]. 
Taki wzrost potencjału produkcyjnego polskich zakładów meblarskich spowodował, że 
nasz kraj uplasował się na ósmej pozycji w światowym rankingu producentów. Dodatkowo 
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z  uwagi na coraz szerszą ekspansję rynku międzynarodowego, przedsiębiorstwa te rok-
rocznie odnotowują wzrost wartości produktów eksportowych. Przyczyniło się to zwięk-
szenia znaczenia Polski zarówno na europejskim, jak i światowym rynku.

Jednym z ważnych elementów budowania przewagi konkurencyjnej na rynku lokal-
nym, krajowym, jak i  światowym jest działalność inwestycyjna podmiotów gospodar-
czych. Co prawda w różnym stopniu, jednak dotyczy ona wszystkich przedsiębiorstw, 
niezależnie od poziomu zatrudnienia, rodzaju czy zasięgu prowadzonej działalności. In-
westycje są bowiem impulsem do rozwoju gospodarczego, a w przypadku branż strate-
gicznych – do takich należy meblarstwo – warunkiem koniecznym do wzrostu poziomu 
konkurencyjności.

Inwestycje i decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie

Termin „inwestycja” jest powszechnie stosowany, a  w  literaturze przedmiotu można 
spotkać szerokie spektrum definicji tego pojęcia. Zdaniem Kusaka i Kowalczyka [2006, 
s. 283] inwestycja jest nakładem finansowym ponoszonym w celu rozbudowy, moder-
nizacji, wymiany lub zakupu składników majątkowych. Według Marcinka [2000, s. 11] 
polega ona na przeznaczeniu zasobów dostępnych dla przedsiębiorstwa nie na bieżącą 
konsumpcję, lecz na inny cel, wyrażający się w  uzyskaniu w  przyszłości określonych 
korzyści. Również Nowak [1999, ss. 15–16] podkreśla, że inwestycja jest zaangażowaniem 
środków gospodarczych w  przedsięwzięcie gospodarcze, mające na celu pomnożenie 
majątku właściciela przez przysporzenie określonych dochodów. Z kolei przepisy Usta-
wy z  dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości [1994, s. 6] definiują to pojęcie jako 
„aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych, 
wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie od-
setek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji 
handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niema-
terialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią 
w celu osiągnięcia tych korzyści”.

Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw przemysłowych dotyczą z  reguły aktywów 
trwałych. Ponadto podmioty gospodarcze mogą dokonywać inwestycji finansowych 
(kapitałowych), które związane są z transakcjami instrumentami finansowymi, a zwłasz-
cza papierami wartościowymi (akcje, obligacje, bony skarbowe), a także inwestycji nie-
materialnych. Te ostatnie obejmują nakłady na rozwój kapitału ludzkiego oraz nakłady 
na badania i  rozwój (szkolenie kadr, doskonalenie zaplecza socjalnego, doskonalenie 
produktów) [Mandziuk, Nawra, Ossowska 2016, s. 546]. Każda decyzja inwestycyjna zwią-
zana jest z dokonaniem oceny oraz wyborem projektów inwestycyjnych. Postrzegane 
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są one jako jedne z najtrudniejszych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo, 
bowiem [Kokot-Stępień 2016, s. 90; za Dziworska 2000, Marcinek 2004]:

 – wymagają z reguły znacznych nakładów pieniężnych,
 – powodują relatywnie długie zamrożenia kapitału oraz jego niską płynność,
 – cechuje je względnie duże ryzyko,
 – określają poziom przyszłych korzyści,
 – cechuje je niepowtarzalność technologii,
 – ich efekty są rozłożone w czasie i zazwyczaj nieodwracalne,
 – uzależniają sukces lub niepowodzenie w przyszłości od ich podjęcia w oparciu na 

prognozach.
Odzwierciedleniem prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności inwestycyjnej 

jest poziom ich nakładów. Zgodnie z  definicją GUS nakłady inwestycyjne są to nakła-
dy finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych 
lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących 
obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. 
Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady.

Nakłady na środki trwałe są to nakłady na [Rocznik Statystyczny Przemysłu 2016, s. 322]:
 – budynki i budowle (obejmują budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej), 

w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowo-kosztorysowe,
 – maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami 

i wyposażeniem),
 – środki transportu,
 – inne (melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych 

środków trwałych i in.).

Cel i metodyka badań

Celem artykułu jest ocena działalności inwestycyjnej małych i  średnich firm przemysłu 
meblarskiego. Dla realizacji zakładanych zamierzeń przeprowadzono analizę zróżnicowa-
nia poziomu nakładów inwestycyjnych w wybranej grupie podmiotów gospodarczych. 

Badania empiryczne składało się z dwóch etapów. W pierwszym z nich analizowa-
no nakłady ponoszone na działalność inwestycyjną przez przedsiębiorstwa meblarskie 
oraz ich udział w  sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe”, do której zaliczany jest dział 
31.0 – „Produkcja mebli”. Następnie zaprezentowano zróżnicowanie poziomu nakładów 
inwestycyjnych w  sektorze małych i  średnich przedsiębiorstw. W  tej fazie źródło ma-
teriału badawczego stanowiły corocznie publikowane przez GUS raporty pt. „Rocznik 
Statystyczny Przemysłu”. 
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W związku z tym, że są to dane bezwzględne i nie dają pełnego obrazu działalności 
inwestycyjnej podmiotów gospodarczych, w drugim etapie analiz wykorzystano dane 
w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo. Analizy prowadzono z uwzględnieniem kry-
terium wielkości przedsiębiorstw, wyróżnionego na podstawie liczby zatrudnionych. 
W badaniach przedstawiono nakłady inwestycyjne ogółem. Ponadto wyszczególniono 
rodzaje inwestycji, na jakie wydatkowano środki finansowe, a mianowicie:

 – nakłady inwestycyjne na budynki i budowle,
 – nakłady inwestycyjne na maszyny i urządzenia,
 – nakłady inwestycyjne na środki transportu. 
Dodatkowo dokonano analizy poziomej, która pozwoliła na ocenę dynamiki war-

tości wyróżnionych wskaźników oraz analizy pionowej, umożliwiającej określenie zna-
czenia poszczególnych grup przedsiębiorstw w działalności inwestycyjnej branży meb-
larskiej. W tej fazie wykorzystano dane pozyskane z firmy PONT Info Sp. z o.o. Analizą 
objęto lata 2010–2015. 

Wyniki badań 

Z badań prowadzonych przez GUS wynika, że w 2010 r. nakłady inwestycyjne ponoszone 
przez przedsiębiorstwa meblarskie kształtowały się na poziomie 1043,2 mln zł. Stanowiło 
to 1,9% wszystkich nakładów zanotowanych w przetwórstwie przemysłowym. W anali-
zowanym okresie, z wyjątkiem 2012 roku, poziom środków finansowych przeznaczonych 
na działalność inwestycyjną rósł systematycznie. Do roku 2013 zmiany te wynosiły po 
kilka procent. Największy wzrost w tym obszarze zanotowano w 2014 r., kiedy to nakłady 
inwestycyjne kształtowały się na poziomie 1 666,8 mln zł i były aż o 47% wyższe niż rok 
wcześniej. Sytuacja ta z  jednej strony może wynikać z zaangażowania większych kapi-
tałów w działalność inwestycyjną branży meblarskiej. Jednak nie można zapominać, że 
w kolejnych latach analizą może być objęta różna liczba przedsiębiorstw. Dlatego ważne 
byłoby przeliczenie tych wartości na 1 przedsiębiorstwo, co będzie stanowić przedmiot 
badań w drugim etapie. Na koniec analizowanego okresu przedsiębiorstwa meblarskie 
przeznaczyły na inwestycje łącznie 1 745,5 mln zł, co stanowiło 1,8% wszystkich nakła-
dów przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego. 
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Wykres 1. Nakłady inwestycyjne w branży meblarskiej i  ich udział w przetwórstwie 
przemysłowym w latach 2010–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Roczniki Statystyczne Przemysłu” za lata 2010–2015.

Spośród 398,9 mln zł nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2010 r. przez MSP 
branży meblarskiej, 167,6 mln zł przeznaczyły na inwestycje firmy zatrudniające od 9 
do 49 pracowników (tabela 1). Oznacza to, że udział tych przedsiębiorstw kształtował 
się na poziomie 42,0%. Z kolei podmioty gospodarcze o poziomie zatrudnienia od 50 
do 249 osób wydatkowały na tę działalność 231,3 mln zł (tj. 58%). W  analizowanym 
okresie nakłady inwestycyjne w MSP branży meblarskiej systematycznie rosły. Wyją-
tek stanowił ponownie rok 2012 r., kiedy wartość omawianego wskaźnika była niższa 
o  20,6 mln zł, tj. 5,1% niż rok wcześniej. Wyraźne zwiększenie poziomu działalności 
w tym obszarze zaobserwowano w 2014 r. W tym okresie nakłady inwestycyjne przed-
siębiorstw zatrudniających od 10 do 249 osiągnęły poziom 572,0 mln zł, 42,6% więcej 
niż w poprzednim roku. Spośród 634 mln zł przeznaczonych na działalność inwesty-
cyjną w 2015 r. aż 70% pochodziło z firm o średnim poziomie zatrudnienia. Oznacza 
to, że nakłady inwestycyjne w tej grupie przedsiębiorstw rosły szybciej niż w małych 
zakładach meblarskich (191,9% wobec 113,5%). 
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Tabela 1. Nakłady inwestycyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach branży meblarskiej 
w latach 2010–2015

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ogółem, w tym [mln zł]: 398,9 402,5 381,9 401,0 572,0 634,0

Małe przedsiębiorstwa [mln zł] 167,6 174,1 158,4 166,8 221,8 190,2

Średnie przedsiębiorstwa [mln zł] 231,3 228,4 223,5 234,2 350,2 443,8

Udział małych przedsiębiorstw 
w MSP [%] 42,0 43,3 41,5 41,6 38,8 30,0

Udział średnich przedsiębiorstw 
w MSP [%] 58,0 56,7 58,5 58,4 61,2 70,0

Źródło: tj. wykres 1.

W związku z tym, że dane bezwzględne nie dają pełnego obrazu działalności inwe-
stycyjnej podmiotów gospodarczych, w drugim etapie analizowano nakłady finansowe 
w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo. Za źródło materiału badawczego posłużyły 
dane pozyskane z firmy PONT Info Ltd.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w 2010 r. wielkość nakładów poniesionych 
przez jedno przedsiębiorstwo meblarskie była najniższa w  przedsiębiorstwach za-
trudniających od 10 do 49 pracowników i  wyniosła 196,1 tys. zł (wykres 2). Wraz ze 
wzrostem poziomu zatrudnienia rosło również wydatkowanie środków na inwestycje. 
W firmach średnich kształtowało się ono na poziomie 768,2 tys. zł, a w podmiotach 
gospodarczych o  liczbie pracowników przekraczającej 249 osób aż 6 423,7 tys. zł. 
Dane finansowe potwierdzają korzystne tendencje zmian w tym obszarze. W analizo-
wanym okresie bowiem odnotowano wyraźne zwiększenie nakładów inwestycyjnych 
we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Największymi wzrostami nakładów charak-
teryzowały się firmy o poziomie zatrudnienia od 50 do 249 osób (166,6%). W 2015 r. 
omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie blisko 10,3 mln zł w dużych przedsię-
biorstwach i 256,5 tys. zł w podmiotach zatrudniających od 10 do 49 osób. Należy za-
tem podkreślić również wyraźny, 30%-owy wzrost nakładów ponoszonych przeciętnie 
przez tę ostatnią grupę firm.
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Wykres 2. Nakłady inwestycyjne przypadające na jedno przedsiębiorstwo meblar-
skiej w latach 2010–2015 z uwzględnieniem kryterium poziomu zatrudnienia [tys. zł]

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych pozyskanych z firmy PONT Info.

Z  tabeli 2 wynika, że w  2010 r. spośród 116,7 tys. zł wydatkowanych przeciętnie 
w związku z działalnością inwestycyjną przez małe przedsiębiorstwa, aż 79,2 tys. zł (tj. 
68%) przeznaczono na budynki i budowle. Taka tendencja utrzymywała się do 2013 r., 
kiedy to w badanej grupie firm większość środków skierowano na zakup nowych maszyn 
i urządzeń. W tym okresie wartość nakładów inwestycyjnych związanych z parkiem ma-
szynowym była wyższa niż w przypadku budynków i budowli oraz środków transportu 
odpowiednio o 7, 3 i 69,1 tys. zł. W latach 2010–2015 w przedsiębiorstwach o poziomie 
zatrudnienia kształtującym się w przedziale od 10 do 49 osób wzrosła wartość nakładów 
inwestycyjnych na budynki i budowle oraz maszyny i urządzenia (odpowiednio o 22,3% 
i 66,4%). W ostatnim okresie objętym analizą firmy te relatywnie mniej wydatkowały na 
środki transportu – o 15,3% mniej niż w 2010 r. 

Na początku analizowanego okresu przedsiębiorstwa meblarskie zatrudniające od 
50 do 249 osób spośród 768,2 tys. zł nakładów inwestycyjnych przeznaczyły średnio 
najwięcej, bo aż 328,8 tys. zł na park maszynowy, co stanowiło 42,8% łącznej kwoty. 
Niewiele mniej – 327,9 tys. zł firmy te wydatkowały na zakup i modernizację budynków 
i budowli, a 58,2 tys. zł na środki transportu. W tej grupie przedsiębiorstw największą dy-
namiką zmian charakteryzowały się inwestycje w zakresie parku maszynowego (191,9%). 
Z kolei nakłady inwestycyjne na środki transportu oraz budynki i budowle wzrosły od-
powiednio o 68,8% i 48,8%.
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Przedsiębiorstwa o liczbie pracowników przekraczającej 249 osób ponosiły z reguły 
największe nakłady inwestycyjne. W 2010 r. jednostki te wydatkowały średnio 1 990, tys. 
zł na inwestycje związane z zakupem i modernizacją budynków i budowli, co stanowi-
ło 30% łącznych nakładów. Z kolei na działalność związaną z zakupem i modernizacją 
środków transportu oraz maszyn i urządzeń przedsiębiorstwa meblarskie o najwyższym 
poziomie zatrudnienia przeznaczały średnio: 789,5 tys. zł oraz 322,4 tys. zł.

Tabela 2. Nakłady inwestycyjne na 1 przedsiębiorstwo meblarskie w zależności od 
rodzaju inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa w latach 2010–2015

Rok

Nakłady inwestycyjne na 
budynki i budowle [tys. zł]

Nakłady inwestycyjne na 
maszyny i urządzenia [tys. zł]

Nakłady inwestycyjne na 
środki transportu [tys. zł]

10–49 
osób

50–249 
osób

pow. 
249 

osób

10–49 
osób

50–249 
osób

pow. 
249 

osób

10–49 
osób

50–
249 

osób

pow. 
249 

osób

2010 79,2 327,9 1 990,5 69,6 328,8 322,4 24,5 58,2 789,5

2011 84,6 199,1 1 760,8 75,2 379,5 452,3 19,5 64,3 411,2

2012 71,6 319,9 2 995,0 62,6 278,6 413,0 16,8 63,7 344,5

2013 75,3 368,6 2 429,2 82,6 339,5 448,9 13,8 96,1 378,0

2014 76,0 260,1 2 598,7 115,8 542,5 661,5 32,6 87,3 530,5

2015 96,9 486,5 3 364,1 115,8 631,1 537,1 20,7 98,3 625,7

2015/2010 
[%]

122,3 148,4 169,0 166,4 191,9 166,6 84,7 168,8 79,3

Źródło: tj. wykres 2.

W  analizowanym okresie znacznie wzrosło wydatkowanie środków na inwestycje 
w obszarze budynków i budowli tej grupy firm. W 2015 r. kształtowały się one na po-
ziomie blisko 3,4 mln zł i były wyższe o 69,0% niż 5 lat wcześniej. Przedsiębiorstwa za-
trudniające powyżej 249 osób średnio przeznaczały na ten cel 7 razy więcej niż firmy za-
trudniające od 50 do 249 pracowników i 35 razy więcej niż małe podmioty gospodarcze. 
Należy podkreślić, że w dużych przedsiębiorstwach meblarskich nakłady inwestycyjne 
na zakup parku maszynowego wynosiły przeciętnie 537,1 tys. zł i były niższe o 15% niż 
w firmach o średnim poziomie zatrudnienia. 

Zakończenie

Z badań prowadzonych przez GUS wynika, że w 2010 r. nakłady inwestycyjne ponoszone 
przez przedsiębiorstwa branży meblarskiej kształtowały się na poziomie 1 043,2 mln zł. 
Stanowiło to 1,9% wszystkich nakładów zanotowanych w przetwórstwie przemysłowym. 
Na koniec analizowanego okresu firmy meblarskiej przeznaczyły na inwestycje łącznie 
1 745,5 mln zł, co stanowiło 1,8% wszystkich nakładów przedsiębiorstw przetwórstwa 
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przemysłowego. Oznacza to, że zmiany w wymiarze finansowym działalności inwestycyj-
nej w branży meblarskiej i przemyśle przetwórczym były zbliżone.

Spośród 398,9 mln zł nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2010 r. przez MSP 
branży meblarskiej, 167,6 mln zł przeznaczyły na inwestycje firmy zatrudniające od 9 do 
49 pracowników (tabela 1). Oznacza to, że udział tych przedsiębiorstw kształtował się na 
poziomie 42,0%. Z kolei podmioty gospodarcze o poziomie zatrudnienia od 50 do 249 
osób na tę działalność wydatkowały 231,3 mln zł (tj. 58%). W 2015 r. aż 70% nakładów 
inwestycyjnych MSP pochodziło z firm o średnim poziomie zatrudnienia. Oznacza to, że 
nakłady w tej grupie przedsiębiorstw rosły szybciej niż w małych zakładach meblarskich 
(191,9% wobec 113,5%). 

Najniższy poziom środków przeznaczonych przez jedno przedsiębiorstwo meb-
larskie na inwestycje odnotowano w przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 
pracowników. Wraz ze wzrostem poziomu zatrudnienia rosło również wydatkowanie 
środków na inwestycje. Tendencje te dotyczyły całego objętego analizą okresu. Należy 
jednak podkreślić, że najwyższy wzrost zanotowano w firmach zatrudniających od 50 do 
249 osób – 66% wobec 60% uzyskanych w firmach dużych i 35% w podmiotach o najniż-
szym poziomie zatrudnienia. Przedsiębiorstwa meblarskie o najwyższym poziomie za-
trudnienia inwestowały przede wszystkim w zakup i modernizację budynków i budowli, 
a firmy z sektora MSP przeznaczały środki na park maszynowy lub środki transportu.
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Toma de decisiones y administracion del efectivo  
en la empresa familiar

Making Financial and Administration Decisions at Family Business

Abstract: The family microenterprise is characterized by having an informal organizational 

structure, where family members participate actively; decision making is concentrated in the 

owner’s hands, decisions are given quickly, however, these are mixed with the family. Cash ma-

nagement is a key to the survival of these companies since there must be a balance between the 

inflows and outflows of money. The cash flow represents an indicator of the financial strength 

of the company. The objective of the study was to analyze the decision-making process in the 

cash management of the family microenterprise, applying semi-structured interviews with ma-

nagers of three commercial family microbusinesses. The findings indicate that the owners are 

the decision-makers in an empirical, informal, emergent manner, with limited participation of 

the family, in order to remain in the market. They resist the use of support tools for cash mana-

gement, generating lack of control in business operations, concluding that it is necessary to 

professionalize microentrepreneurs, so that they have skills that facilitate their decisions and 

take advantage of the financial resources available for their permanence.

Key words: decisions, cash flow, family business

Introducción

Las microempresas familiares son parte fundamental de nuestra economía, es necesario 
que el empresario comprenda la trascendencia de contar con herramientas administra-
tivas necesarias para conocer el estado de sus finanzas, que le proporcionen la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones oportunas, las cuales conlleven a resultados 
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positivos para la empresa, con la finalidad de que establezcan paso firme para su estabi-
lidad y permanencia. En relación a la permanencia de las empresas, estudios en las micro 
y pequeña empresa mexicana indica que los factores administrativos son la principal 
causa de desaparición de la empresa familiar [Molina et al. 2016].

El tema de las finanzas ha adquirido relevancia, sin embargo, algo que poco se ha 
reflexionado es que este tema es consecuencia de varios aspectos que se presentan 
dentro del entorno económico en que se encuentran las empresas, es decir, ante esta 
economía cambiante las empresas se vuelven vulnerables ante la inestabilidad, en 
consecuencia disminuyen en general las ventas, los costos de operación de la empresa 
se incrementan lo mismo que los gastos de administración e intereses, repercutiendo 
de manera negativa en la situación financiera. Lo que cualquier empresario debe en-
tender y manejar, es el control de su efectivo es decir, el importe total de sus ingresos 
menos el total de sus egresos, lo que le queda de excedente y lo que debe hacer con 
ese sobrante. 

En la gestión de los negocios, la toma de decisiones es algo que se experimenta diaria-
mente, muchas veces sin planificación y sin tener en cuenta sus implicaciones. Dispone-
mos de información, pero no siempre es la suficiente o la que se requiere y la decisión no 
siempre se da en las mejores condiciones ni de forma acertada y para ello es necesario 
contar con recursos y métodos que ayuden para anticipar situaciones de urgencia.

La microempresa familiar es una unidad económica de trabajo y gestión, que se for-
ma por decisión familiar. En ella dos o más integrantes de la familia aportan diferen-
tes recursos: sus propias fuerzas de trabajo y capacidades personales, conocimientos 
e informaciones sobre cómo hacer las cosas, medios materiales, local, equipamiento, 
relaciones sociales, entre otros. Se trata de negocios o empresas de tamaño pequeño, 
que tienen como base la organización familiar y que uno de sus integrantes (no necesa-
riamente el jefe de hogar) dirige y administra, con la colaboración de otros miembros de 
la familia. Habitualmente tienen su local de funcionamiento en la misma vivienda o en el 
local adyacente a la casa del propietario. La microempresa familiar puede ser considera-
da como una prolongación de la economía doméstica, mediante la cual la familia como 
unidad de trabajo establece relaciones con el mercado, básicamente a nivel local. El mic-
roempresario es una persona que crea su propia fuente de trabajo y de ingresos y que 
opera independientemente. La importancia en la economía de la microempresa familiar 
es sin duda cada vez más notoria, por un lado garantizan su propia fuente de ingreso así 
como por el otro promueve el desarrollo económico en la localidad.

Para Poza [2005] las empresas familiares constituyen el espectro completo de empre-
sas en las que un emprendedor o director de la actual generación y uno o más integran-
tes de la familia influyen en la dirección estratégica de la compañía. Lo hacen merced 
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a su participación, control de la propiedad, preferencias estratégicas y a la cultura y los 
valores que imprimen en la empresa.

Anzola [1993] señala que la pequeña empresa se caracteriza por ser una empresa de 
tipo familiar, pero constituida como sociedad anónima, ya que el dueño es el que aporta el 
capital necesario para las operaciones normales de la empresa; la mayoría de las pequeñas 
empresas tienden a no cambiar su lugar de operaciones es decir, se mantienen en el mis-
mo lugar donde iniciaron; tratan de conservar su mercado y desean tener una relación 
estrecha con su clientela ya que el dueño estima que le va a ser fiel por mucho tiempo; 
el mercado local o regional es el objetivo predominante de la pequeña empresa; crece 
principalmente a través de la reinversión de utilidades, ya que no cuenta con apoyo téc-
nico-financiero significativo de instituciones privadas ni del gobierno; el número de em-
pleados no supera las 45 personas, dedicadas a actividades administrativas y operativas; 
las actividades se concentran en el dueño de la pequeña empresa, quien ejerce el control 
y dirección general. Por otro lado, pocos propietarios de la pequeña empresa, se ha puesto 
a reflexionar en el hecho de que para administrarlas, se requieren los mismos principios de 
orden administrativo y que se aplican en aquellas de mayor tamaño.

El principal problema con las empresas familiares es que trasladan la informalidad 
del trato familiar a la formalidad de una organización profesional. Con el tiempo, el cre-
cimiento del sistema familia-empresa-propiedad exige un tratamiento más profesionali-
zado esto es, darle al proceso de toma de decisiones una forma ordenada, considerando 
una correcta aplicación de las reglas de juego. Toda empresa que desee preservar su 
carácter familiar debe tener la capacidad de profesionalizarse (esto incluye atraer y rete-
ner a directivos no familiares) y planificar la sucesión de su dirección (incluyendo el saber 
ceder la batuta en su momento y garantizar la competencia del sucesor).

La sobrevivencia de las organizaciones está en función de la capacidad de sus direc-
tivos para tomar las decisiones adecuadas que permitan aumentar o mantener la ren-
tabilidad de la empresa logrando así su permanencia. A mayor información financiera 
confiable y disponible en tiempo, el empresario tendrá más posibilidades de contar con 
un panorama amplio sobre las finanzas de su empresa, que le dé las herramientas nece-
sarias para tomar la mejor decisión para la organización. En las microempresas familiares 
la toma de decisiones se ve afectada por una continua lucha de poder entre sus miemb-
ros, así como la diversificación de la visión en cada uno de ellos.

Toda empresa debe poseer instrumentos que respondan a las exigencias de un mar-
co jurídico, que son los órganos de gobierno. En el caso de las empresas familiares, como 
parte de los órganos de gobierno, puede crearse una figura llamada consejo familiar 
[Belousteguigoitia 2006]. Los consejos de administración operativos deben verse como 
una figura fundamental en la organización. Estos dan una nueva visión al empresario 
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y pueden alentarlo cuando está equivocado; asimismo, es una forma de rechazar la in-
tuición como único elemento para tomar decisiones, además de que obligan a planificar 
sistemáticamente. Estos consejos amplían las relaciones y dado que se atreven a contra-
decir a la alta dirección, terminan por ser buenos críticos y asesores. En las microempre-
sas los consejos de administración operativos no ofrecen grandes ventajas y si no están 
bien diseñados hasta podrían obstaculizar la marcha de los negocios [Belousteguigoi-
tia 2006]. El microempresario debe ser capaz de tomar decisiones difíciles acerca de las 
prioridades, de proporcionar una dirección clara, resuelta y el sentido de un propósito 
necesario para impulsar el negocio hacia adelante [Barrow 1995]. Ibarra [2001] considera 
que el microempresario debe administrar sus recursos a través del manejo de flujos de 
efectivo y que en función a estos, conozca su capacidad de pago y de endeudamiento, 
como restricciones básicas dentro del crecimiento o sobrevivencia de la empresa.

Este trabajo presenta resultados de un estudio cuyo objetivo principal fue analizar 
el proceso de toma de decisiones en la administración del efectivo de la microempresa 
familiar, utilizando entrevistas semiestructuradas a los directivos. El contenido incluye 
reflexiones teóricas de las variables del estudio, los referentes metodológicos y final-
mente los resultados y reflexiones finales de la investigación.

Referentes metodológicos

El estudio se llevó a cabo con enfoque cualitativo ya que se exploró las relaciones sociales 
y se describió la realidad tal como la experimentan los actores correspondientes. Como 
lo señala Baena [2004], el investigador comienza examinando el mundo social y en este 
proceso desarrolla una teoría coherente con lo que observa que ocurre. El estudio fue de 
tipo descriptivo con el fin de analizar e interpretar la naturaleza actual, su composición y 
el proceso del fenómeno. La técnica utilizada para el trabajo de campo fue la entrevista 
semiestructurada a dueños de las microempresas familiares. El estudio se llevó a cabo en 
tres microempresas familiares establecidas en el estado de Sinaloa, administradas por 
miembros de la familia, con una antigüedad en el mercado de al menos 10 años y con 
actividad económica comercial.

Resultados de la investigación

Los resultados del estudio abordan el caso de tres microempresas familiares constituidas 
por miembros de la unidad familiar, caracterizadas por un continuo crecimiento y con 
antigüedad en el mercado mayor a 10 años. La empresa AH está formada por dos herma-
nos (el mayor y el menor); la empresa BM está formada por un matrimonio (ella y él) y la 
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empresa CF es una empresa integrada por una madre y sus tres hijos (mama, hijo mayor, 
hijo menor e hija). (en lo sucesivo nos referiremos a la empresa AH, BM y CF). 

Caso AH Los hermanos

Esta es una microempresa familiar dedicada a la comercialización de dulces, artículos 
para fiesta y regalos que le pertenece a dos hermanos que provienen de una familia 
integrada por los padres y 4 hermanos. Se han logrado consolidar en el mercado de los 
dulces gracias al servicio personalizado que ofrecen a sus clientes y la calidad e innova-
ción que buscan en los productos. Cuentan con un punto de venta fijo así como también 
ofrecen el servicio de la venta al detalle.

La experiencia como pequeños empresarios tiene como antecedentes a los padres, 
quienes se dedicaron a la compra y venta de diversos artículos como productos impor-
tados, carnes y nixtamal. Con la muerte de la madre y crisis emocional del padre, los her-
manos deciden emprender su propio negocio motivados por el tío comerciante y dueño 
de bodegas en el mercado promoviéndoles la filosofía de que la base de un negocio es 
ahorra, reinvertir y cuidar los gastos. 

Los hermanos iniciaron en el local heredado por la madre y ante la dificultad de com-
binar estudios y atención al negocio, los cuatro hermanos analizan la situación, en una 
reunión familiar y deciden que el mayor y el menor de 22 y 18 años respectivamente, se 
harían cargo del negocio mientras que los otros dos continuaban con sus carreras, ya 
que eran los que tenían mejor calificación y gustaban más del estudio.

El tío continuó con sus apoyos y repitiéndoles siempre que ser austeros es la me-
jor forma de vivir. Los productos que manejaban eran desechables, especies y nixtamal 
siendo este ultimo el producto fuerte pues aprendieron bien a producirlo y vendían dia-
riamente de 30 a 40 kgm. siendo estas ganancias lo que repartían como utilidad, por 
parte iguales entre los cuatro. 

Al concluir los estudios de los hermanos, decidieron aprovechar la oportunidad del 
proveedor de mercancía diversa que les ofrece crédito de 60 a 90 días, Comenzaron 
a crecer rápidamente, contrataron personal y ofrecieron ventas a crédito. Diariamente 
se trasladaban a Culiacán, en un auto prestado y compraban mercancía en oferta en el 
súper y la revendían a los pequeños comerciantes del poblado, abrieron un nuevo local, 
rentando en la comunidad rural La Palma, logrando incrementar sus ventas considerab-
lemente, durante este periodo olvidaron los consejos y enseñanzas de su tío.

Después de que habían logrado dominar el mercado local por un periodo de 5 años, 
la situación económica comenzó a afectarles, cuando sobrevino la devaluación, se en-
contraron que debían $300,000.00 y al disminuir sus ventas en un 50%, no encuentran la 
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forma de liquidar sus deudas, ya que los créditos se convirtieron en cuentas incobrables. 
Por otro lado, encontraron que los empleados les habían estado robando y su negocio 
empezó a decaer, siguieron trabajando sin ganancias para pagar sus deudas por un año 
aproximadamente.

El dueño de una de las dulcerías más exitosas de la ciudad de Culiacán, les sugiere 
que instalen una en el municipio de Navolato, analizan la situación y encuentran que es 
una oportunidad de negocio, ya que las dulcerías que se encontraban en la localidad 
habían cerrado por problemas económicos. Una vez que tomaron la decisión, esta per-
sona les apoya con mercancía a crédito y les consigue proveedores que les abren inme-
diatamente una línea de crédito, con el poco dinero que les quedaba rentaron un local 
frente al mercado el cual atendería el mayor y al mismo tiempo el menor instaló otra en 
la comunidad Las Palmas, donde compartiría con su esposa la responsabilidad, lo que le 
permitiría apoyar al mayor en la dulcería de Navolato, los productos con que empezarían 
serian dulces, piñatas y desechables. 

El crecimiento que han mantenido con este negocio es eminente, considerando los 
cambios que se han realizado en sus puestos de ventas. El mayor de los hermanos se 
casa en 1998, su esposa se mantiene al margen del negocio. 

Cuando inician el negocio de la dulcería, se sentían frustrados por el fracaso de su 
anterior negocio y consideraron que su error había sido gastar más de lo que ganaban, 
así como el mal manejo de la cartera de clientes en cuentas a crédito, platicaron y deci-
dieron cambiar su organización y seguir al pie de la letra los consejos de su tío de vivir de 
manera austera y trabajar austeramente. 

Inician con un capital de trabajo en ceros y con deudas, sin empleados, el mayor en la 
dulcería de Navolato, la esposa del menor en Las Palmas y el menor apoyando a ambos, 
no llevaban un control de las ventas diarias, desde el inicio decidieron confiar unos en los 
otros, por lo que no creían necesario llevar una lista de las ventas.

El efectivo obtenido por ventas, diariamente lo depositaban para pago a provee-
dores y tomaban lo necesario para vivir de forma austera, cualquier compra personal 
que hicieron fuera de lo normal, se consultaba entre el mayor y el menor y tomaban la 
decisión, pero estos imprevistos eran mínimos, ya que los dos coincidían en que la au-
steridad era la única manera de hacer que su negocio tuviera éxito. Al vencimiento de las 
facturas de compra las pagaban y empezaron a pedir nuevos productos dependiendo 
de los requerimientos de sus clientes.

Para fijar precio a los productos le aplicaban 15% de margen entre utilidad e indirec-
tos, necesitaban acostumbrar a la comunidad para que en lugar de ir a Culiacán a hacer 
la compra de los dulces, mejor los comprara ahí mismo, ya que los clientes tenían la 
idea que era más caro comprar en Navolato que en Culiacán. Con este margen reducido 
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y teniendo que pagar renta no eran muchas sus utilidades, por lo que no hacían reparto 
de utilidades, ya que por lo regular tenían compromisos de pago y no se permitían usar 
dinero del negocio para gastos personales. Después de 1 año contratan a su primer em-
pleado en Navolato y después de 2 años en Las Palmas. 

Conforme pasaba el tiempo compraron caja registradora para ambos negocios, de esta 
manera podían saber lo que vendían al día, pero no recogían el dinero de la venta del día 
íntegro pues diariamente se hacían pagos a proveedores utilizando el dinero de la caja; los 
empleados que contrataron era para ayudarles en la atención al público, pero no para el 
manejo de la caja, esa función era exclusiva de ellos. Después de cuatro años contratan dos 
empleados en Navolato, pues poco a poco la dulcería empieza a incrementar sus ventas. El 
espacio que tienen en el local que rentan empieza a ser insuficiente para ellos, por lo que 
utilizan parte de su casa como bodega, después de 7 años, les ofrecen un local en renta de 
mayores dimensiones de 12x24m, estaban muy indecisos, les daba miedo tener problemas 
para poder pagar la renta, ya que en este nuevo local, la renta seria 2.5 veces más que en el 
anterior. Después de 8 meses deciden tomar el riesgo, el local continuaba disponible. 

Empiezan a trabajar ampliando su línea de productos e incrementan la gama de pro-
ductos de la dulcería así como los artículos de fiesta. Los productos que iban a ofrecerles 
como novedad los adquirían, algunos de ellos se comercializaban lentamente, por lo 
que tenían que pagarlos y recuperaban la inversión hasta que se vendían, esto les provo-
caba problemas de liquidez, pues tenían la tendencia a comprar todo lo que les ofrecían, 
algunos productos se dañaban y otros caducaban y perdían la inversión, durante este 
tiempo cuando les quedaba excedentes de efectivo adquirían equipo para iniciar nu-
evos proyectos de negocio, que no llevaron a cabo y conservándolos (equipo para freír 
botana, equipo para fabricación de paletas heladas y equipo para bolis).

Para el mayor, la publicidad ha sido importante para promover la empresa y destina-
ban una cantidad del dinero a este rubro (volantes, donativo de muebles al ayuntamien-
to -bancas de la plazuela- anuncios en la parada de transporte público de comunidades 
cercanas, productos etiquetados con el nombre de la dulcería para posicionar la marca, 
souvenirs para regalo al cliente, entre otros) mientras que el pago a proveedores de las 
dos sucursales se realiza en la tienda principal ubicada en Navolato. Las decisiones im-
portantes se toman entre los dos hermanos.

Para el 2004 el menor se divorcia y la dulcería de Las Palmas se cierra por malos ma-
nejos, sus ventas eran insuficientes para cubrir los gastos y las deudas con los proveedo-
res locales no justificaban el traslado de Navolato a Las Palmas, esto adicionado a que no 
contaban con personal de confianza para la administración del efectivo.

Para este tiempo ya tenían 5 empleados en Navolato, y en 2005 instalaron un siste-
ma de computadora con la capacidad de llevar el control de las ventas y los inventarios, 
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empezaron a buscar un auxiliar administrativo que los apoyara con el control del nego-
cio, pero no encontraron personal de confianza, por lo que continuaron ellos haciéndo-
se cargo de esa área, la falta de experiencia en el control de la chequera y el excesivo uso 
de los cheques posfechados, les ocasionaba gastos extremos en pagos de comisiones 
por cheques sin fondos en el banco (50 cheques en un año), sus gastos se incrementaron 
considerablemente. Decidieron encontrar un contador externo que los apoyara con ide-
as y les hiciera sugerencias para mejorar la administración de las finanzas de la empresa.

En el 2006 se les presenta una nueva oportunidad para crecer su negocio, al ponerse 
en renta un local frente a donde ellos se encontraban con dimensiones de 15x30m. y de-
spués de 4 meses tomaron la decisión y cierran el trato, en esta ocasión la renta se les 
incrementaría en un 35%, suponían sus ventas aumentarían en un 50% mínimo, ya que 
ofrecerían una mayor gama de product

Al cambiarse al nuevo local, sabían que sus gastos aumentarían por el incremento de 
la renta, por lo que se dan a la tarea de encontrar un contador capacitado que los asesore 
en la administración del negocio. 

Adquieren otra computadora para la cobranza y asignan a una empleada de confian-
za para encargarse de una caja de cobro, la otra continua a cargo de uno de los herma-
nos, inician registro de operaciones en dos libros de mayor, uno para el pago a provee-
dores no fiscales y el otro para los pagos con factura (control de chequera) y contratan 
servicio de banca electrónica para retener cheques cuando no tienen fondos, evitando 
las comisiones y eliminando uno de sus problemas. 

Se asignan sueldo bajo, cubriendo sus gastos básicos. Para saber cuánto venden, re-
visan el libro mayor de pagos no fiscales más depósitos bancarios en el día, ya que el 
compromiso de ambos es no tomar dinero de la caja y cuando tienen una necesidad 
personal que cubrir la comentan entre los dos y toman la decisión entre los dos y es 
cuando retiran dinero de caja (con la autorización de los dos. El contador les presenta un 
balance general, pero no lo consideran real. 

Desde el 2007 contratan a una persona al inicio del año para que realice inventario 
físico de sus artículos, ya que no confían en la computadora pues ellos son los que in-
gresan los artículos cuando se compran pero solo una parte de las facturas de compra 
se registra. En el 2007 el inventario les mostró números positivo por lo que el hermano 
mayor decidió iniciar por su cuenta el negocio de una veterinaria en un local de renta 
frente a la dulcería, después de un año el negocio se integra a la dulcería y los ingresos y 
gastos se suman a los de la dulcería.

Continúan comprando nuevos productos, novedades que los proveedores les ofre-
cen y comprando por altas cantidades, por lo que gran parte de la mercancía en exhi-
bición es pagada mucho antes de venderla, aunque las pérdidas por caducidad y por 
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mercancía que no tiene rotación disminuye 70%, esto gracias a la experiencia que han 
adquirido para medir el volumen de compras. Instalaron cámaras de video en la tienda 
para disminuir las posibilidades de robo por los clientes o los empleados. Actualmente 
ofrecen más de 2,000 artículos. Su afluencia es de más de 250 clientes por día en tempo-
rada regular y generan 9 empleos.

Caso BM: El Matrimonio

El caso BM es un matrimonio que ha logrado en un periodo de 10 años crear y prosperar 
con tres microempresas en un mercado de la localidad, en el cual gozan de respeto y 
se distinguen como líderes en su giro. Ubicadas a 50m una de la otra, les permite a sus 
propietarios mantener un control directo y al mismo tiempo genera una mayor respon-
sabilidad en la realización de las actividades de sus subordinados. La pionera de las tres 
es una comercializadora de dulces y productos para fiestas, la llamaremos la Dulcería, 
a dos locales de la misma esta la segunda que abrieron la cual comercializa desechables 
y especias, a la cual nos referiremos como Plásticos1, la tercera y más reciente está en las 
inmediaciones del mercado, la llamaremos Plásticos 2 la cual ofrece productos de espe-
cias, desechables y abarrotes, bajo el concepto de mayoreo, aunque atiende a todo tipo 
de clientes, ofreciendo mejores precios en compras por volumen.

El matrimonio lo integran dos personas preocupadas por su preparación continua y el 
interés por contar con ingresos estables. Se conocen en la empresa bancaria donde traba-
jaban y después de varios años de matrimonio identifica la oportunidad de negocio en la 
venta de huevos, los cuales compraba en el mercado de abastos, los limpiaban y vendían 
utilizando su casa como el lugar para su negocio. Posteriormente con el cambio de oficina 
matriz del banco, el esposo prefiere quedarse en la ciudad que cambiar de residencia a la 
ciudad de México y con la liquidación del patrón decide invertir en nuevos negocios.

Buscaron opciones de negocio y encontraron un negocio con alto potencial, y deci-
den emprender la compra venta de dulces para ello se dieron a la tarea de buscar pro-
veedores y recibieron apoyo del dueño de una dulcería. Después de un año de trabajo 
en la empresa decidieron traspasar la dulcería pues tenían nostalgia de la vida anterior, 
más que de dinero de relaciones, él extrañaba sus compañeros y ella asistir a los eventos 
que el banco organizaba, fue una etapa de depresión, añoraban la imagen distintiva que 
tenían cuando formaban parte del sistema bancario.

Ofrecieron su negocio a varias personas, pero no lograron traspasarlo y en poco 
tiempo lo agradecieron, ya que empezaron a ver el resultado de sus esfuerzos, el merca-
do empezó a tener más afluencia de clientes, los locales empezaron a poblarse y sus in-
gresos seguían incrementándose. En dos años compraron el segundo local y en el sexto 



314

Carmen Aguirre, Marcela Contreras

año, compraron una bodega frente al mercado, que les dio la oportunidad de almacenar 
una cantidad mayor de producto al mismo tiempo que les permitió instalar un punto de 
venta 6 veces más grande, ampliando sus ingresos considerablemente.

La primera inversión que realizaron para su negocio fue aproximadamente del 70% 
del capital total que tenían. La compra del local con el que iniciaron con medidas de 4m 
x 6 m., fue considerada por ellos como una inversión, no como gasto. Desde el inicio bu-
scaron contactar proveedores directos para obtener mejores precios, su idea era ofrecer 
los mismos precios que las dulcerías establecidas en el centro de la ciudad, para que el 
cliente decidiera hacer sus compras sin necesidad de ir al centro, de esta forma tendrían 
clientela cautiva. 

En una primera instancia consideraban que el negocio de los dulces era muy ven-
tajoso y podría darles a ganar buenas utilidades. Comprar los dulces a mayoreo con 
proveedores directos desde Guadalajara, sin intermediarios, les daba la oportunidad 
de ofrecer los mismos precios que la competencia. Iniciaron sin empleados, su primer 
día de apertura ella se encargó de la caja y él se encargó de la publicidad y contactar 
a los clientes. 

En los inicios de su negocio no contaban con herramienta tecnológica que les ayu-
dara en la administración y para el historial de ventas decidieron comprar libretas en 
las cuales anotaban fecha, producto que vendido, cantidad y el total de la compra, al 
terminar el día las sumaban para determinar el importe total de la venta del día, de esta 
manera llevaban el control de sus ingresos. Tenían un banco cercano en el que diaria-
mente depositaban la mayor parte de los ingresos ya que una parte se utilizaba para 
pagar gasolina o alguna compra o antojo.

El registro diario de sus ventas les ayudó a identificar que cada día se incrementaban 
y adicionalmente saber el total de ingresos diarios. Para saber en cuanto iban a vender 
los productos originalmente decidieron incrementar el costo de cada producto en un 
20%, sin embargo esto nunca lo consideraron una regla, solían visitar las dulcerías más 
concurridas de la ciudad y checar sus precios de venta y en algunos casos disminuían o 
aumentaban este porcentaje dependiendo del precio de la competencia, siempre con la 
idea de que el cliente lo considerara atractivo y se convierta en cliente cautivo. 

Durante el primer año no realizaron inventario, pues trabajaban ellos dos solos, tur-
nándose para comer y atender a sus hijos, quienes ocasionalmente acudían al negocio 
para ayudar en el acomodo de la mercancía. Para controlar el volumen de las compras 
el procedimiento era 100% físico, revisaban la bodega para saber que mercancía estaba 
por terminarse, o bien ya no había, en ese momento hacían la llamada al proveedor. Las 
primeras compras fueron de contado y posteriormente solicitaron crédito a sus provee-
dores para no descapitalizarse.
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Desde sus inicios, la compra de los productos a crédito ha sido un factor determinan-
te para elegir al proveedor, consideran que el crédito es más valioso, que un descuento 
adicional por pronto pago. Para controlar sus compras tenían una carpeta donde orga-
nizaban las facturas de compra, cuando un proveedor llegaba a cobrarles buscaban en 
la carpeta la copia y extendían un cheque por la cantidad de la factura a pagar. Siempre 
pagaban a sus proveedores con cheque para que les quedara un comprobante del pago, 
sin embargo no elaboraban una relación con los pagos.

Cuando iniciaron no utilizaban control de sus egresos, eran dueños del local, así que 
no tenían que preocuparse por la renta, no tenían empleados así que consideraban que 
las utilidades eran el 20% del porcentaje de ventas. Siempre han tenido la tendencia al 
ahorro, lo que vendían lo depositaban a sus cuentas de ahorros y de ahí gastaban lo que 
necesitaban tanto para el negocio como para los gastos familiares y el remanente lo 
cambiaban a otra cuenta que la usaban como cuenta personal. No establecieron límites 
de gasto familiar, aunque siempre se preocuparon por ahorrar. Vender ellos al contado 
y comprar a crédito, les permitía mantenerse continuamente con liquidez alta.

Después de un año contrataron a su primer empleado para el acomodo de la mer-
cancía, posteriormente se encargó de la caja; el control de mercancía continuaba a tra-
vés del registro en libreta con la que se apoyaban para realizar el corte de caja. En el 
transcurso de los siguientes seis meses decidieron adquirir equipo de cómputo para el 
control de ventas y de inventarios.

Los dueños registran los productos en el sistema (la captura la realizan cuando tie-
nen tiempo disponible, quedando pendiente el registro de algunos productos) utilizan-
do las facturas o notas de compra para capturar la información, sin embargo el inventa-
rio en físico lo realizaban en forma parcial y no detectaban los robos ni tampoco estaba 
actualizado el inventario.

Contrataron su segundo empleado al año y medio, pero continuaban sin control de 
inventarios y físicamente revisaban existencias de productos para realizar los nuevos 
pedidos de productos para fiestas (dulces, botanas y desechables).

Las ventas continuaban incrementándose sobre todo la línea de desechables y la bo-
dega de la planta alta del local fue insuficiente para almacenar el producto y decidieron 
ampliar, para ello compraron otro local utilizando parte de los ahorros de la familia; lo 
anterior les permitió contar con mayor espacio para aumentar la línea de productos y el 
volumen de sus ventas, considerando el carbón como uno de los nuevos productos que 
requirió utilizar el local y contratar un nuevo empleado. 

Los ingresos adicionales les permitieron promover ofertas y promociones para los 
clientes; los costos fijos reducidos favorecían para ofrecer precios atractivos para sus 
clientes y aumentar el número de clientes.
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La venta del desechable aumentó en forma significativa y decidieron separar la ven-
ta de este producto con especias, carbón y abarrotes en un local mientras que los dulces 
y artículos de fiesta en otro local, requiriendo la contratación de dos empleados.

Con el continuo crecimiento de las ventas y la adquisición de nuevos productos, los 
problemas para almacenar la mercancía continuaban y para ello decidieron comprar una 
bodega localizada en el mismo centro comercial, remodelándola para atender a nuevos 
clientes y contar con mayor capacidad de almacenamiento que les permitiera comprar 
grandes volúmenes a menor costo y para ofrecer mejores precios, sin embargo los con-
troles de inventario continuaron igual. Sus controles administrativos continuaban igual, 
solo que ahora deciden instalar cámaras en sus negocios para controlar a sus empleados 
y disminuir los robos. 

Sus ingresos continúan incrementándose y ellos siguen ahorrando. Retiran dinero 
necesario para que ellos y sus hijos tengan un nivel de vida de clase media alta.

Al sexto año de iniciar su negocio deciden adquirir un nuevo local, con los ahorros 
que tenían. La mitad del local lo utilizan para rentarlo y la otra mitad para el área admini-
strativa de sus negocios con el fin de contar con los controles necesarios. 

Actualmente cuentan con los servicios de una empresa de sistemas que le diseñó un 
paquete de programas adecuados a sus necesidades para el control de ventas, ingresos 
e inventarios que están en línea y los cuales controlan desde la oficina central, así mismo 
cuentan con cámaras por internet en cada uno de los negocios, las cuales pueden utiliza 
desde cualquier parte que se encuentren. De igual forma contrataron a una persona 
capacitada, como encargado para el control de inventario y las cajas. 

El corte de las tres cajas se realiza cada hora y media, el dinero se retira y se firma de 
recibido por el encargado o uno de los dos dueños; ocasionalmente lo hace alguno de 
sus hijos. Para controlar el efectivo, al realizar el corte de caja se le agrega una nota en la 
que se indica el importe, el negocio del cual proviene, fecha y responsable y se almacena 
en caja fuerte; los dueños verifican que esté disponible para el pago a proveedores y otra 
parte para depositarlo en cuenta bancaria.

El control de compras se realiza capturando en el sistema la mercancía entregada 
por el proveedor y la nota de compra se integra en carpeta correspondiente al tipo de 
proveedor

Tienen dos días a la semana para revisión y pago, con dos horas cada día, después 
de este horario no atienden a ningún proveedor. Cuando el proveedor se presenta para 
cobrar, presenta sus facturas y recibe un contra recibo en el que se corrobora que exista 
copia de las facturas para su cobro, si alguna de ellas no aparece el proveedor deberá de-
mostrar que efectuó la entrega, con la firma de recibido en las mismas, después de esto, 
se actualiza el inventario en la computadora y se le entrega el contra recibo al proveedor. 
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El proveedor deberá regresar con su contra recibo para que le marquen en el mismo la 
fecha de pago. 

Se cuenta con un control en Excel mediante un formato de compromisos de pago 
tanto personales como del negocio, los separa con colores, (amarillos del negocio y rojos 
personales) tienen fecha y algún comentario, como urgente, puede esperar, etc. De esta 
manera programa los pagos a proveedores, dependiendo de las necesidades tanto per-
sonales como de negocio, se calcula el promedio de venta para estimar ingresos, esto lo 
hace de acuerdo a los reportes de ventas del año anterior, dependiendo del día y del mes 
puede estimar ingresos por ventas diarias.

No tiene contador porque están registrados en el régimen de pequeños contribuy-
entes y ellos preparan sus declaraciones, por lo que no elabora balance general ni esta-
do de resultados. Ellos tienen un sueldo semanal, para sus gastos personales y los com-
promisos de la familia se pagan directamente del negocio, con la programación previa. 

El control del inventario físico solo lo llevan en el 40% de los productos, ya que no 
identifican la forma de hacerlo en el resto de los artículos, pues son más de 1500 tipos. 
Cuando realizan pedido, revisan si el producto es de los inventariados y el encargado 
verifica que la cantidad que aparece en el sistema sea la misma que exista físicamente. 
Como se presentaban diferencias al respecto y los cajeros siempre tenían faltantes o so-
brantes, se dieron a la tarea de incentivar a sus cajeros para motivarlos a que tuvieran 
más atención en cajas y así disminuir estas diferencias, por lo que les ofrecieron un bono 
adicional a su sueldo cuando el dinero en cajas coincidiera con el reporte de ventas que 
arroja el sistema, esto les disminuyó en 70% los faltantes o sobrantes en el corte de cajas.

Con estas adecuaciones a la administración del negocio, toman decisiones con infor-
mación diaria y les permite tener libertad para controlar desde fuera. 

Caso CF: La Familia

Microempresa familiar dedicada a la comercialización de dulces, artículos para fiesta 
y desechables. Ubicada en el acceso principal de una zona de fraccionamientos de clase 
media baja. Es la única en el área en su giro comercial, lo que han sabido aprovechar para 
consolidarse con sus clientes con atención y servicio. En este negocio intervienen todos 
los miembros de la familia (madre e hijos de 21, 17 y 13 años de edad). Para efecto de esta 
investigación le llamaremos a ella la madre, a ellos hijo mayor, hijo menor e hija.

La madre nace en 1966, es la segunda de 4 hijos. Sus padres se separan cuando ella 
tenía 8 años y la economía del hogar se complica. Su madre logra darle estudios hasta la 
secundaria. Inteligente y trabajadora logra ingresar a trabajar en el Banco del Noroeste 
a sus16 años. Empieza a independizarse y ayuda a su madre con los gastos de la casa, 
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permitiendo a su madre darles estudio a sus hermanos menores. Se casa 7 años después 
a los 22 años, con el hijo de empresario dueño de una frutería en el mercado de abastos, 
renuncia en el banco y se dedica a su familia, tienen 3 hijos. El matrimonio empieza 
a tener problemas cuando el esposo no resulta tan buen empresario como su padre y no 
logra administrar correctamente el negocio heredado por la familia. 

La madre empieza a trabajar en una cadena de multiniveles, donde lograr alcanzar 
un nivel alto en la pirámide hasta que sobrevino la devaluación y la paridad peso dólar 
impidió continuar con este negocio. Un par de años después se divorcia. Los hermanos 
de la madre siendo unos profesionistas se encuentran en buena posición económica 
pues trabajan fuera de la ciudad en empresas grandes con altos ingresos. Cuando se dan 
cuenta de la situación por la que estaba pasando le piden acepte su ayuda y le dan un 
préstamo para que inicie un negocio, ella se asocia con un cuñado que tenia 12 rutas de 
distribución de artículos de abarrote y dulcería.

Por un tiempo el negocio funcionó bien, lo administraban con un sistema de cómpu-
to para el control de inventarios mientras que el control de vendedores lo realizan ma-
nualmente con apoyo de formatos, con información como carga de mercancía, ventas 
del día, crédito y contado. 

Los inventarios a las unidades no se realizaron ya que hacerlo les llevaría un día com-
pleto y no querían que dejaran de trabajar ni un solo día. Habían acordado un sueldo igual 
para cada uno de ellos y no utilizar las utilidades del negocio con la finalidad de crecer en 
rutas y diversidad de productos sin embargo, los gastos en gasolina y mantenimiento de los 
vehículos eran altos y empezaron a perder liquidez, por ello decidieron realizar inventarios 
a los vendedores así fue como se identificó de los falsos créditos y los faltantes en inventa-
rios; los vendedores renunciaron en su mayoría y perdieron más de la mitad de sus rutas, 
empezaron los problemas en la sociedad y decidieron deshacerla. La negligencia de los 
vendedores, falta de control en las ventas en distribución, el no realizar los inventarios con 
frecuencia repercutió en créditos incobrables y pérdida de mercancía. El negocio se pierde 
y la madre recupera parte del capital y decide continuar el negocio con 3 rutas, consideran-
do que con su experiencia no tendría los errores anteriores, planeaba hacer crecer las rutas 
y obtener buenos ingresos sin embargo, las pérdidas de mercancía, los asaltos a las unida-
des y los créditos incobrables volvieron a presentarse. Esta vez pierde todo lo que tenía. 
Preocupada por el futuro de sus hijos, en conjunto con ellos deciden vender su casa ubicada 
en un fraccionamiento de clase media alta para obtener liquidez. Su proyecto era vender, 
comprar a crédito en un fraccionamiento clase media baja e invertir en un negocio, conocía 
a los proveedores de dulces, por lo que decidió que su giro seria el del dulce.

Con la venta de su casa la madre compró un local ubicado en la avenida principal 
en un fraccionamiento nuevo de clase media baja con alta demanda, al mismo tiempo 
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que compró una casa a crédito en ese mismo fraccionamiento. De esta manera obtuvo 
liquidez para invertir en su negocio, ya que solo invirtió una parte de su capital en sus 
adquisiciones.

Para entonces su hijo mayor ya tenía 15 años y no le gustó estudiar, por lo que optó 
por integrarlo al negocio para que aprendiera y tuviera una actividad que le ayudara 
en su futuro, pero su padre lo invita a pasar una temporada con los abuelos en Estados 
Unidos y el hijo mayor decide vivir con ellos.

Por otro lado, ella se relaciona con un proveedor y él empieza a involucrarse en su ne-
gocio, poco a poco se integra a la dulcería y después de un año trabaja en ella. La madre 
consciente de que su pareja puede representar un riesgo en el futuro de sus hijos, estab-
lece que el negocio es de ella y sus hijos, por lo que el recibiría un sueldo por ayudar sin 
embargo, lo apoya con la compra de mercancía para la venta en mercado sobre ruedas.

La venta de dulces en el mercado sobre ruedas se lleva a cabo 5 días a la semana, 
al mismo tiempo que sus hijos se involucran en el acomodo de productos, elaborando 
bolsas de dulce, pesando especies y demás. Dos años después la relación de pareja se 
complica con el regreso del hijo mayor quien se integra a trabajar en la dulcería y la re-
lación con su pareja termina. Se separan y deja el negocio de los tianguis, pero se queda 
con 2 rutas de las tres que tenia.

Su hija desde los 11 años elabora piñatas que venden en el negocio, al mismo tiempo 
que ayuda a su madre a elaborar bolsas de dulces. Su hijo menor estudia, la preparatoria 
y trabaja toda la tarde en el negocio (atiende clientes o acomoda mercancía). El hijo may-
or esta al 100% en la dulcería, apoyando a su madre en todo momento.

Para la administración de la empresa decide comprar una caja registradora con pan-
talla de computador que incluye un sistema para control de ventas y de inventario, con 
capacidad para dar información sobre inventarios al momento, así como el volumen de 
ventas diarias o por fechas. Al inicio registró todos los productos con el propósito de 
contar con los controles de inventario, compras, ventas, gastos e inversiones. Este siste-
ma se convirtió en el control sobre su negocio. Por considerar el negocio familiar y no 
tener empleados, no controla gastos y decide sus pagos dependiendo de la liquidez de 
su efectivo, cita a los proveedores dos o tres días después de que se vence el crédito de 
la factura para su pago.

La madre se considera ágil para el manejo de las tarjetas de crédito, pues siempre 
ha obtenido puntos, los cuales cambia por vuelos de avión o noches en hoteles, así que 
pensó en la compra de mercancía a través de su tarjeta de crédito y al pagarla a tiempo 
obtendría puntos y promociones.

A la madre le tomó varias semanas ingresar toda la mercancía a la computadora, pro-
ducto por producto, quería hacerlo ella pues no confiaba en nadie más para este trabajo 
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que consideraba de suma importancia para conocer el desarrollo de su negocio. Deposi-
taba una parte del dinero de las ventas en su cuenta, así como otra parte la dejaba para 
pago a proveedores continuos, con poco tiempo de crédito. Tenía el firme propósito de 
mantener sanas las finanzas de su negocio. 

Conforme el negocio aumentó clientes, ya no tiene tiempo para la captura de mer-
cancías en el sistema de cómputo y no cuenta con información actualizada para el con-
trol de inventarios, no imprime las ventas de día y solo un par de veces checó ventas 
anteriores, sin embargo sabe que todo va bien porque tiene excedentes de efectivo que 
utiliza para comprarse una camioneta y adquirir otra propiedad a crédito. Mantiene sal-
do de efectivo alto en su cuenta de cheques y paga a sus proveedores un día después de 
que le llaman para cobrarle. El negocio cierra en periodo de vacaciones.

La madre crea una sociedad anónima, en la cual cada uno de sus hijos tiene el 33% 
del valor de las acciones, aunque como dos de ellos son menores de edad, ella funge 
como albacea. Quiere evitar cualquier tipo de problema si algo le sucede a ella y sus hijos 
se quedan solos. 

Con sus dos hijos apoyándola en la dulcería, el hijo Mayor de tiempo completo, le 
abre una cuenta de cheques y solo le pide que sean consiente al momento de realizar 
gastos personales. No considera que tenga la necesidad de llevar un control de sus in-
gresos, ni relación alguna de sus compras, tiene una idea general de sus deudas, que 
están almacenadas en su memoria. El sistema de cómputo lo utiliza solo como control de 
caja para la venta al día. Considera que tiene buenos ingresos y liquidez. 

Reflexiones finales

El fenómeno de las empresas familiares demanda actualmente estudios de mayor pro-
fundidad y análisis, dadas las condiciones problemáticas naturales que poseen al entre-
mezclar en un mismo sistema los elementos de propiedad, familia y empresa, lo cual 
genera conflictos de orden económico, social y administrativo, que no permiten lograr 
su sostenibilidad y continuidad generación tras generación.

Es importante señalar que no todos los recursos de las empresas familiares permi-
ten alcanzar y mantener una ventaja competitiva. Además, si estos no son identificados 
y gestionados no proporcionarán ventaja competitiva alguna. Por tanto, los recursos de 
las empresas familiares deben evaluarse sistemáticamente para determinar su efecto 
individual en la generación del resultado.

A partir de la evidencia empírica recolectada en las tres microempresas familiares es 
posible señalar que éstas son producto del trabajo intenso de sus fundadores, que en 
la mayoría de los casos iniciaron con un sueño, un impulso emprendedor y escases de 
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capital. El dueño es el que aporta el capital, tienden a no cambiar su lugar de operacio-
nes manteniéndose en el lugar donde iniciaron; tratando de conservar el mercado local, 
crece principalmente a través de la reinversión de utilidades.

Las actividades se concentran en el dueño quien ejerce el control y dirección general; 
el principal problema es que trasladan la informalidad del trato familiar a la formalidad 
de una organización, sin embargo se reconoce que la transformación del sistema fami-
lia – empresa – propiedad exigen profesionalización de la actividad donde el proceso 
de toma de decisiones se desarrolle en forma ordenada, aplicando normas, planeando 
la sucesión, entre otros.  

La sobrevivencia de las organizaciones está en función de la capacidad de sus direc-
tivos para tomar las decisiones adecuadas que permitan aumentar o mantener la renta-
bilidad logrando así su permanencia. La administración de la empresa y la del efectivo 
en lo particular, representa un reto para quienes dirigen la microempresa familiar ya que 
por un lado existe la preocupación de las necesidades de la familia pero por el otro están 
las de la empresa y su permanencia.

Respecto al proceso de toma de decisiones en la microempresa familiar se concluye 
que gran parte de las decisiones se toman en forma individual, sin la consulta de los 
miembros familiares que participan y el efectivo es administrado en forma empírica, 
emergente, sin planeación; aunque los dueños reconocen que es necesario apoyarse en 
equipo, sistemas, herramientas, esto se manifiesta en forma lenta debido a la inseguri-
dad y la desconfianza para ceder a empleados y demás miembros familiares, el desar-
rollo de funciones que favorecen en el mejoramiento de las condiciones de la empresa.
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Abstract: In large companies, there are many subsystems which determine their market 

success. Coordinating all activities often requires complex and expensive solutions such as 

information technology, lean management, TQM and SIX SIGMA. In small enterprises there 

is no room for such solutions due to their high implementation costs as well as due to the 

usually lower level of employee competences. The aim of the paper is to assess the impact 

of the entrepreneurial attitude of the owner, the development of employees’ competences 

and the strength of their motivation on the efficiency of the company’s operations in the 

SMEs’ market. The paper analyses the example of a confectionery company.
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Introduction

The first key condition for the successful development of small and medium-sized enter-
prises (SMEs) is the owner’s entrepreneurial attitude, creativity, commitment and deter-
mination. The broadly understood competences of employees and their motivation to 
work are other such key conditions. The entrepreneurial attitude is the owner’s personal 
feature which the market success of a  small business depends on. It also determines 
how much effort the owner will devote to choosing the sufficiently competent staff and 
then to developing their competences. The aim of the paper is to assess the impact of 
the entrepreneurial attitude of the owner, the development of employees’ competences 
and the strength of their motivation on the efficiency of the company’s operations in 
the SMEs’ market. Therefore, the owner of a small and medium-sized company should, 
in addition to working on his/her own competences, aim at developing competences of 
employees and building their strong motivation to work. It is the company owner who to 
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the largest extent determines the direction in which company employees will develop, 
how much effort they will put into the development of their own competences and how 
much motivation they will have to develop professionally and work effectively for the 
company.

Entrepreneurship in SMEs

Entrepreneurship in the literature is most often analysed through the prism of entrepre-
neurial process as well as entrepreneurial attitudes and behaviours. In the first appro-
ach, entrepreneurship is characterised in the context of managing the system of actions 
oriented towards the implementation of a specific process which is connected with the 
initiation and management of economic activity under conditions of uncertainty and 
risk [Duraj, Papiernik-Wijdera 2010, p. 10]. Thus, entrepreneurship in processual terms 
refers to the management of particular tasks which are elements of the process related to 
the creation of organisational changes in a specified time frame [Adamczyk 1996, p. 25]. 
Entrepreneurship in the framework of the other approach, in the context of attitudes 
and behaviours, refers to competences and human skills that are associated with the 
perception and exploitation by an individual of opportunities that generate benefits. Be-
havioural competences and personality traits of the individual are particularly important 
[Glinka, Gudkova 2011, pp. 219–221].

According to J. Kortan, entrepreneurship is a way of acting which includes the pro-
pensity to undertake new, risky and unconventional ventures and the ability to demon-
strate initiative in their search and implementation. Therefore, it is an action directed at 
development as it has an innovative character. It encompasses in particular: 

1. creating more efficient organisational forms, 
2. introducing new production factors, 
3. acquiring new markets and sources of supplies, 
4. and introducing new products [Kortan 1997, pp. 77–78]. 
The concept of entrepreneurship emerged with nascent capitalism and the era of 

the industrial revolution. One of the pioneers of entrepreneurship most frequently men-
tioned in the literature is J. Schumpeter, according to whom entrepreneurship is based 
on “creative destruction”, that is, replacing the existing rules of running a business with 
new ones. These rules may concern the introduction of new technological and organi-
sational solutions [Schumpeter 1960, p. 64]. In the second half of the twentieth century, 
P. Drucker was one of the most well-known authors writing about management and en-
trepreneurship. This author clearly distinguished the concept of the entrepreneur from 
the concept of the business owner. The main difference between the entrepreneur and 
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the owner of a small business lies, in his opinion, in the goals adopted and motivations 
in pursuing these goals. The entrepreneur was defined as a person with strong motiva-
tion to achieve the goal of profit. The business owner is a person whose goal is to sup-
port himself/herself and his/her family. In other words, the entrepreneur differs from 
the business owner by the level of motivation and the level of competences useful in 
business development [Drucker 1992, p. 30].

In contrast to large organisations in which efficiency is determined by the deve-
lopment of a broad management system, in small businesses efficiency is most often 
dependent on their owners’ entrepreneurship and decisions regarding the implemen-
tation of better than previous organisational solutions as well as the development of 
competences and motivations of company employees [Cieślik 2010, p. 19].

Employees’ competences and their role in SMEs

According to D. D. Dubois and W. J. Rothwell, competences are the characteristics of a gi-
ven person that can be used purposefully to achieve specific intended results [Dubois, 
Rothwell 2008, p. 32]. P. Wachowiak believes that competences are people’s abilities and 
skills to perform a  specific activity and to carry out assigned tasks [Wachowiak 2002, 
pp. 22–43]. The ability to act and behave is the sum of many components. The level of 
competence is influenced by both the environment in which a given person is located 
and the environment of a given enterprise which is created by its organisational culture, 
values and relationships existing within it. Therefore, competences depend on a given 
individual’s skills and experience, technical knowledge, role in society and the organisa-
tion as well as this individual’s personality, self-esteem and internal motivation. A similar 
position is taken by G. Filipowicz, who says that competences are the individual’s pre-
dispositions encompassing knowledge, skills and attitudes allowing to complete profes-
sional tasks at an appropriate level [Filipowicz 2004, p.17]. 

The concept of competence can be understood in many ways. Considering compe-
tences, one can take into account knowledge, skills, intellect, personality traits, talents 
and even a system of values. These are all features that can be useful in one’s profession. 
In short, the concept of competence is understood primarily as knowledge and skills. 
Knowledge is related to the theoretical familiarity with issues affecting the performance 
of professional duties. The concept of knowledge encompasses knowledge of procedu-
res, regulations, rules, and laws or knowledge about the company’s products and tech-
nical expertise, but also knowledge, e.g. concerning methods of motivating employees. 
Having knowledge is, however, something other than the ability to use it. Skills indicate 
the ability to use knowledge in practice.
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Each job is associated with a certain number of competences necessary for effective 
performance of tasks. For the best efficiency of this performance, it is necessary to be 
able to identify those competences that contribute most to achieving goals in a given 
position and then develop them methodically. In order to effectively develop compe-
tences of employees, it is first essential to understand the determinants of a given po-
sition. Such a  job description includes goals, tasks and responsibilities, relations with 
other positions, working conditions as well as standards and rules in force in a  given 
company. In the most general terms, it is assumed that employees’ competences can be 
divided into areas such as: 

1. physical traits – specific requirements regarding health, strength, appearance, etc., 
2. education – the expected profile of education, type of training and previous pro-
fessional experience,
3. general intelligence – work-related requirements regarding the manner of thin-
king, intellect, and mental abilities,
4. special abilities – specific abilities and skills required in a given position, 
5. interests – special interests conducive to succeeding in a given position;
6. psychological dispositions – a desirable type of personality or its features, and 
external conditions – special circumstances, life situation or conditions which the 
candidate should be in [Glinkowska 2012, pp. 126–133]. 
It can also be assumed that a certain group of competences is of a universal nature, i.e. 

useful at almost every job position. These include: problem solving skills, creativity, the 
ability to build relationships with people, commitment, and focus on achieving goals. 

There are problems in each position and the ability to solve them improves the ef-
ficiency of work. Owners of family businesses from the SME sector planning to develop 
competences of their employees have to make an uneasy decision whether to develop 
only the competences directly affecting the performance of their employees’ work goals 
(e.g.: technical competences) or to look at the issue more broadly and also develop soft 
skills, such as creativity or the ability to build relationships within the team. 

The answer to the question whether it is worth developing broad competences of 
employees is not clear. As the market analysis shows, it depends on the owner and 
the personnel policy adopted, which should be a consequence of general strategic as-
sumptions concerning the rules of a given company’s functioning and competing in 
the market. In other words, if the company sees itself as a market leader, or even as an 
active player that seeks opportunities and reacts quickly to changes in competition 
conditions, then the development of broadly understood competences such as creati-
vity, the ability to integrate and create strong teams becomes a necessity. If, however, 
the company perceives itself as a reactive market participant that passively copies ideas 
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of its competitors, then – according to small and medium-sized owners – it is not neces-
sary to develop these competences.

In addition to developing competences, an effective business owner should be able 
to motivate his/her team to act. Strongly developed competences of employees without 
proper motivation may not bring expected market effects.

The role of motivation in supporting employee efficiency

No matter what an individual does – creates or destroys – it is done for some particular 
reason. These reasons are usually statements about the supposed causes of behaviour, 
and they are often formulated in terms of motives [Zimbardo, Ruch 1997, p. 312]. Some 
of these motives may be of physiological origin, e.g. hunger, thirst, or sleep, while others 
have a social character, such as altruism, love, or acceptance, and stem from the expe-
rience that we derive as a result of relationships with other people. There is also a group 
of reasons that are situated between biological and social factors. These include acting 
under the influence of passion, anger, revenge or curiosity. The problem is, however, that 
it is difficult to build a motivation system that would fit all employees, as the expectations 
and reasons that motivate them are often very different or even divergent. What can be 
motivating for one person can cause reluctance or apathy in another person. In some 
individuals, competition can trigger energy and cause the need for more intense work, 
while others may become discouraged. It is important to try, however, because motiva-
tion is considered to be one of the dominant factors affecting management efficiency. 
V.H. Vroom even claims that an employee’s suitability to perform a specific task can be 
measured by analysing his or her competences and motivation to work [Vroom 1964, 
p. 203]. Both of these factors affect and complement each other.

It is, therefore, worth taking a closer look at the issue of motivation. In general, it can 
be stated that motivation is characterised by: stimulating energy, directing efforts to-
wards a specific goal, selective focus on important stimuli (with reduced sensitivity to ir-
relevant stimuli), organising individual reactions into an integrated pattern or sequence, 
and persistent continuation of the activity developed in a certain way until conditions 
that initiated it are not changed [Zimbardo, Ruch 1997, p. 313]. In other words, it is a pro-
cess that stimulates a person to act and concentrate efforts on the performance of a gi-
ven activity. People are stimulated by what is related to their personal inner experiences 
that trigger tension and force people to act. F. Michoń defines motivation as “a psycho-
logical mechanism activating and organising human behaviour aimed at achieving the 
intended goal – it is an internal force, analogous to physical strength. This force consists 
of drives, instincts and wishes as well as states of tension which are called mechanisms 
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of the human body” [Michoń 1976, p. 118]. M. Richard, K. Steers and D. Lyman maintain that 
motivation is a force that stimulates a person, gives direction to the person‘s behaviour and 
strengthens this behaviour in order to achieve some results [Richard, Steers, Lyman 1987, 
p. 5]. This definition assumes that in order to achieve a certain goal, a person must be appro-
priately stimulated, must have a clear picture of the goal the person is aiming for, and must 
have the willingness and ability to commit for a sufficiently long time necessary to achieve 
that goal. According to J. A. Stonner, R. E. Freeman and D. R. Gilbert, motivation is a psycho-
logical state that contributes to the degree to which a person engages in something. It in-
cludes factors that cause, determine and sustain human behaviour in a specific direction 
[Stoner, Wankel 2011, p. 426]. These authors point to a more static concept of motivation.

Each person usually has some goals that stimulate his or her activity. These goals 
are most often derived from this person‘s system of values, knowledge, experience and 
awareness. Understanding these factors determines finding optimal solutions that af-
fect motivation and therefore it should be one of the main tasks of every manager. The 
owner who properly understands his/her employees has a better chance of improving 
the performance of a specific department or the entire company and better associates 
the company‘s goals with the individual goals of its employees. According to J. Penc, 
efficient management should enable combining individual employees‘ goals with the 
company‘s goals because this way it is easier to trigger their motivation. If employees 
identify their own interests with the interests of the company, they become more su-
sceptible to various motivational influences aiming at optimal implementation of its 
goals, especially when they are aware of the influence of their own work on the imple-
mentation of these goals [Penc 2000, p. 140].

Every living being strives to avoid unpleasant stimuli and obtain pleasant stimuli. 
Managers from the SME sector motivating their employees have the opportunity to in-
fluence them through negative stimuli, such as criticism or financial punishment, and 
positive incentives, such as praise or material rewards. 

Negative motivation uses feelings of discomfort associated, for example, with criti-
cism from the manager, reduction of bonuses, and degradation in the company’s hierar-
chy. The use of negative incentives is unfortunately a much more popular form of moti-
vation in the practice of the SME sector than the use of positive motivation. It should be 
noted that motivating employees through negative stimuli may lead to unfavourable 
effects for the company. An employee feeling a continuous state of threat can have lo-
wer self-esteem or lose faith in his or her own strength, and this in turn can lower this 
person’s involvement and work efficiency.

In order to cause a reaction under the influence of incentives and rewards, the ma-
nager/business owner must consider their type, which may take much more time and 
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necessitate a longer wait for the desired results. Positive motivation consists in providing 
stimuli that an employee feels as pleasant. Tempting an employee with a promotion, 
a pay increase or a higher bonus, an attractive business trip, or obtaining more auto-
nomy results in a  stronger commitment of the said employee to the task performed. 
Positive motivation sets people up for gaining and achieving. It also gives them a real 
sense of security and acceptance stemming from the conviction that if a person shows 
increasingly improved performance, this person is needed. This leads to a sense of sati-
sfaction with the job and emotional commitment.

This does not mean that negative motivation should be avoided at all costs. There are 
always situations when a reprimand, a bonus deduction or even a dismissal is the only 
right solution. In practice, however, positive motivation should prevail, and its negative 
elements should be supportive factors, depending on the specific situation. According 
to J. Reykowski, human activity should be primarily stimulated by positive consequences 
of success, good work and efficient performance of duties. At the same time, there must 
be safeguards in cases when positive motivation proves to be insufficient – then it is 
necessary to use negative stimuli [Reykowski 1975, p. 215].

Case study. The Miś Company

The aim of the paper is to assess the impact of the entrepreneurial attitude of the owner, 
the development of employees’ competences and the strength of their motivation on 
the efficiency of the company’s operations in the SMEs’ market. The study adopts the 
following assumptions: 

1. the study encompasses the owners of Miś company and 50 employees employed 
in the company; 
2. the study was conducted in January 2018; 
3. the research tool: Individual In-depth Interview (IDI); 
4. the selection of the sample is purposeful; 
5. industry: confectionery. 
The family company called “Miś Brothers Company” was founded in 1989 by two 

brothers Jerzy and Włodzimierz Miś. The head office of the company is located in Łódź, 
the hometown of the founders, at 253 Milionowa Street. The company is involved in the 
production of confectionery products. The family-owned company, in order to attract 
the widest possible number of customers, has introduced over 150 kinds of cookies, ca-
kes, layer cakes and ice-cream in its offer.

This family business was founded in very difficult times. One could not count on co- 
-financing from the European Union as Poland did not belong to it then. This shows 
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what a great commitment the founders must have had to be able to open and run their 
business. They also managed to find a market niche because at the time when the com-
pany started to operate there were very few confectioneries that offered tasty products.

In the beginning, when they opened their business, the owners built and equipped 
their confectionery workshop. They opened their first shop in the same building. To re-
duce the costs associated with running a newly opened business, the owners focused 
on the maximum use of their own skills and strength. Włodzimierz Miś, as a professio-
nal confectioner, had great knowledge related to the production of cakes, layer cakes 
and ice-cream. He mainly dealt with production and everything associated with it, as 
well as the development of new technologies implemented in the “MIŚ” confectionery. 
Jerzy Miś focused on formal business activity and dealt with supplies, administrative 
issues, settlement of official matters, gaining new markets and developing chains of the 
company’s own shops. Initially, he took an active part in the production of cakes by per-
forming auxiliary work. Four people from the family of the founders worked in the com-
pany at its beginning along with three employees who were non-family members. The 
wives of the owners handled the sale of goods in the only shop at that time. When the 
company started to bring profits, it was possible to hire new employees and open new 
shops. Thanks to traditional recipes and its own individual technological process, the 
company produced cakes with excellent taste which made its customers happy.

Currently, the company employs 50 people, has 10 company shops and its own distri-
bution network. Throughout the entire period of its operation, the confectionery has 
employed apprentices who have been able to acquire confectionary knowledge and in 
the future could be employed as confectioners. Currently, there are still two confectio-
ners who were taught by Włodzimierz Miś working in the shop. Few people can match 
their knowledge and experience in this field. The company cooperates with many enter-
prises, including hotels, cafés, restaurants, wedding houses, or workplaces. The confec-
tionery has collaborated with many confectionery chefs. Thanks to this cooperation and 
participation in numerous exhibitions in Paris and London, the company managed to 
establish a relationship with the Swiss company Louise&Otchmar Fasbind, which holds 
the title of the world champion in decorative confectionery. The Miś company also exhi-
bits its products at national competitions and receives numerous awards. Thanks to its 
highly qualified staff, the company can also boast an entry in the Guinness Book of Re-
cords for making a cake in the shape of the Widzew football stadium. The product was 
so large that it contained 900 candles which symbolised the number of goals scored. 
The confectioners working in the Miś company have so much experience that they are 
able to make cakes in any shape that the client wants. They are also able to make a cake 
or a layer cake on the basis of any recipe not available in the regular confectionery offer. 
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The company specialises primarily in making layer cakes. The offerings are available in 
a  variety of flavours, finishings, shapes and decorations. Thanks to traditional recipes 
and natural ingredients, the company is able to compete with other, numerous confec-
tionery shops in Lodz. From the beginning of its activity, the confectionery has posses-
sed know-how in the form of original recipes thanks to Włodzimierz, who has the title of 
a confectionery chef. Thanks to the vast experience and continuous improvement of its 
recipes, the company can compete in the market in modern times and is not exposed to 
the risk of being accused of not introducing new goods.

In the confectionery, as befits a family business, at the time when the next generation 
grew up, its members began to participate in the family business. The company has em-
ployed children of both Włodzimierz and Jerzy Miś. At present, the son of Włodzimierz 
manages the confectionery with his father’s support while the daughter deals with office 
matters. Jerzy’s daughter, a legal advisor, deals with all legal matters, and his son, as the 
youngest of the second generation, is currently learning about the family business and 
seeking an appropriate place for himself. Of course, everyone is up to date with all the 
problems that occur in the company and is maximally involved in solving them.

According to the individual in-depth interviews conducted, both the company ow-
ners and employees see an enormous role of the owners’ entrepreneurial attitude, the 
development of employees’ competences and the strength of their motivation in incre-
asing the efficiency of the company’s operations.

The company’s owners emphasise that they are entrepreneurial people, using their 
potential combined with the abilities of their employees, creating a  product of the 
highest quality based on generational traditions. They associate their success with great 
awareness of themselves, knowing their weaknesses and strengths, as well as their abi-
lity to make responsible decisions. They also assess highly their own level of managerial 
skills. They emphasise the ability to show initiative, be proactive, deal with stressful si-
tuations and introduce innovations at every management level. In their opinion, their 
own personality traits are also important as these traits significantly affect the achie-
ved success, i.e. determination, confidence, creativity and innovativeness, courage and 
openness to the needs of their employees. Entrepreneurial actions influencing the im-
provement of the company’s efficiency are manifested in their opinion in the consistent 
pursuit of the goals set, “infecting” their employees with passion and creating a  mo-
tivational system based on positive and clear principles. In building their employees‘ 
competences, the owners focus on competences that directly affect the achievement of 
the goals associated with their employees’ work positions (in particular technical com-
petences) as well as soft competences, such as creativity or the ability to communicate 
and build relationships within a team.
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For employees (who are and are not members of the family), the opportunity to im-
prove their qualifications, acquire knowledge and new skills as well as the opportunity 
to learn from their own and other people‘s experiences turned out to be particularly va-
luable. The surveyed employees emphasise the role and commitment of the company’s 
owners and the whole family to the development of the confectionery. They value 
highly intangible components of motivation, such as expressing appreciation, praising, 
assigning more difficult tasks, broadening the scope of responsibility and independen-
ce, polite treatment, as well as seeking their opinions (their influence on new types of 
confectionery products) and consulting them about decisions taken. According to the 
surveyed employees, good relations between them and the owners along with their 
employed family members are also an important work incentive. In their opinion, if the-
se relations were bad, if mutual understanding and communication were lacking, even 
high remuneration would not help motivate them. The improved communication sy-
stem is another element of intangible motivation indicated by the respondents. In their 
opinion, the owners operate in such a way as to ensure good relations with their subor-
dinates, which serves as an incentive for cooperation. The employees also emphasise the 
importance of a clear and fair system of bonuses and advancement paths, which in their 
opinion translates into a pleasant work atmosphere and lack of conflicts.

The Miś company, thanks to its effective team, seeks constant growth resulting in 
opening new shops in attractive places. In the future, the company also plans to open 
company shops outside the city in which the company’s head office is located. In new 
shops, one will not only be able to buy cookies to take home and pick up orders but also 
be able to sit down to drink coffee and eat favourite sweets on the spot. The company 
also does not exclude the possibility of entering markets abroad.

Conclusions

The case study presented in the paper does not allow one to draw general conclusions 
concerning companies operating in the SMEs’ market but it confirms that the develop-
ment of employee competences and the creation of a strong motivation system are a key 
challenge for the owners of the described company. The case study shows that the deve-
lopment of competences is the most effective through joint team work of employees in 
the course of which the team members can learn from each other and familiarise them-
selves with their mutual capabilities and expectations. The autonomy of employees in 
making decisions and carrying out their own tasks as well as the investment in training 
have proven to be very important determinants of the effective development of employ-
ee competences. 
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According to the respondents, the motivation system in a  small company should 
be based on clearly defined company goals that must be translated into its employees’ 
goals. For achieving the goals, employees should receive rewards aimed at reinforcing 
their conviction in the rightness of actions taken and attitudes adopted. The motivation 
system should be based more on positive than negative incentives. In their opinion, the 
owners’ commitment supported by a properly customised motivation system translates 
into the effectiveness of the entire company’s operations.

References

Adamczyk W. (1996), Przedsiębiorczość: próba systematyzacji, “Przegląd Organizacji”, No. 11, War-

szawa, p. 25. 

Cieślik J. (2010), Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o, Warszawa.

Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa. 

Dubois D.D., Rothwell W.J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, 

One Press, Gliwice. 

Duraj J., Papiernik-Wijdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.

Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa. 

Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 

Kortan J. (ed.) (1997), Podstawy ekonomiki i  zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo 

C.H. Beck, Warszawa.

Michoń F. (1976), Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii, 

Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Penc J. (2000), Motywowanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.



336

Magdalena Ratalewska

Reykowski J. (1975), Teoria motywacji a  zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa.

Richard M., Steers K., Lyman D. (1987), Motivation and work behavior, McGraw Hill, New York.

Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 

Stoner J.A., Wankel C. (2011), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Vroom V.H. (1964), Work and Motivation, McGraw Hill, New York.

Wachowiak P. (2002), Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa. 

Zimbardo Ph., Ruch F.L. (1997), Psychologia i życie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Glinkowska B. (2012), Kompetencje pracownika a efektywność organizacji, “Prace Naukowe Uni-

wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 262, Efektywność – konceptualizacja i uwarunko-

wania, pp. 126–133. 



Natalia Kiler
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna

Izabela Podobas | izabela_podobas@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna

Justyna Biernacka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna

Agnieszka Rola-Jarzębowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna 

Reklama jako narzędzie pozycjonowania wykorzystywane 
przez rodzinne przedsiębiorstwa branży meblarskiej1

Advertising as a Positioning Tool Used by Family Enterprises in the 
Furniture Industry Companies

Abstract: Marketing plays a very important role in a business development. One of its essential 

elements is advertisement. Thanks to it the company informs customers about new products, 

provided services or undertaken ventures, and also affects purchasing decisions. Nowadays In-

ternet marketing is becoming increasingly popular. Almost every furniture company has its own 

website or social media profile, where they can also easily examine customers opinion.

This article analyzed the importance of advertising as a positioning tool, which are used by fur-

niture companies in Poland. The study has shown that advertisement is one of the most im-

portant factors affecting on brand perception by customers, and especially contributes to its 

recognition.

Key words: imitation marketing mix, advertisement, positioning, furniture industry
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Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatnich 25 lat polski przemysł meblarski osiągnął znaczący sukces, al-
bowiem awansował do ścisłego grona liderów eksportu mebli na świecie, dojrzał pod 
względem wzornictwa, jakości, a polscy producenci zyskali zaufanie wielu zachodnich 
odbiorców. Osiągnięcie takiego pułapu nie byłoby możliwe bez wspólnego wysiłku wie-
lu rodzinnych firm o długoletniej tradycji. 

Zwiększenie się liczby podmiotów produkujących meble stworzyło także koniecz-
ność budowy ich pozycji rynkowej, poprzez tworzenie indywidualnego i odróżniającego 
od konkurencji wizerunku. Służy temu proces pozycjonowania, będący „zbiorem działań, 
mających na celu nadanie przedsiębiorstwu pewnej tożsamości i pewnego obrazu w umy-
słach konsumentów, tak aby dostrzegali oni jego szczególne cechy, odróżniające je od 
innych przedsiębiorstw” [Altkorn 2001, s. 309]. W tym celu zaczęto wykorzystywać różne 
narzędzia marketingowe – od wizualizacji, ujednoliconego logo, grafiki, reklamy, sponso-
ringu, promocji sprzedaży, po sprzedaż osobistą. Warto zaznaczyć, że budowanie marki to 
proces bardzo złożony, wielopłaszczyznowy i kosztowny, wymagający konsekwencji, zaś 
porównanie nakładów i efektów uzasadnia podejmowanie powyższych działań. 

Wiele firm meblarskich prowadzi obecnie szerokie działania promocyjne i poświę-
ca dużą część swojego budżetu na działania reklamowe. Dlatego też w  opracowaniu 
podjęto próbę zbadania skuteczności reklamy jako narzędzia pozycjonowania w branży 
meblarskiej, przyjmując za główny cel artykułu odpowiedź na pytanie: czy i jak reklama 
wpływa na postrzeganie marki przez klienta. Przeprowadzone badanie kwestionariu-
szowe miało na celu sprawdzenie, czy konsumenci dostrzegają reklamy firm meblar-
skich, jakie środki przekazu są najskuteczniejsze, a także, czy kreowany przez firmy wize-
runek jest poprawnie interpretowany przez odbiorcę. Autorki przeanalizowały strategie 
pozycjonowania oraz odbiór marki przez konsumentów sześciu firm: Kler, Klose, Black 
Red White, Forte, Wajnert Meble oraz Mebli Wójcik. 

Reklama i pozycjonowanie jako wyznaczniki pozycji na rynku

Współcześnie marketing pozwala przedsiębiorstwu zaistnieć na rynku. Można powie-
dzieć, że jest to spójna koncepcja utworzona dla przedsiębiorstwa w celu umożliwienia 
mu realizowania postawionych celów oraz zadań, zaś jednym z nich jest tworzenie war-
tości dla klientów, a przez to uzyskiwanie dochodu dla firmy. Najbardziej znana jest tzw. 
strategia marketingu mix, który skupia się na produkcie, promocji, dystrybucji i cenie. 

Jednym z  kluczowych instrumentów promocji jest reklama, która wpływa na po-
strzeganie marki przez konsumentów, a  tym samym kształtuje popyt na produkty. 



339

Reklama jako narzędzie pozycjonowania wykorzystywane przez rodzinne przedsiębiorstwa branży meblarskiej

Współcześnie reklama jest codziennym elementem naszego życia i może przybierać róż-
ną formę i postać. Jest to przede wszystkim „płatne ogłoszenie lub wiadomość o charak-
terze perswazyjnym, zamieszczone w środkach masowego przekazu lub w przestrzeni 
przez firmę, organizację lub osobę” [AMA]. Posiada ogromną siłę perswazji i wpływania 
na decyzje zakupowe klientów [Altkorn 2001]. Podstawowymi zadaniami reklamy są: 
przywiązanie klienta do marki, uświadamianie nabywców o produktach i usługach ofe-
rowanych przez firmę, budowanie wizerunku i świadomości marki oraz postaw wobec 
niej, kreowanie pozytywnego wizerunku firmy u nowych klientów. Reklama pełni także 
funkcje informacyjne i  przypominające, zachęca potencjalnego nabywcę do zakupu, 
tym samym zwiększając popyt i sprzedaż [Kall 2014, ss. 15–18]. 

W dzisiejszych czasach każda firma, która chce osiągnąć sukces rynkowy, powinna 
posiadać spójną i klarowną strategię reklamową. Zapewnia ona przedsiębiorstwu od-
powiednią pozycję na rynku, jest także czynnikiem umożliwiającym skuteczne konkuro-
wanie z innymi podmiotami działającymi w określonej branży. Pozwala marce zaistnieć 
w umyśle klienta, a następnie formuje jego postrzeganie i decyzje zakupowe. Jest ele-
mentem stymulującym rozwój firmy, nowych produktów i usług [Sztucki 1995, ss. 51–53].

Aby kampania reklamowa odniosła pożądany efekt trzeba najpierw zastanowić się, 
jaki wizerunek marki chcemy uzyskać, określić grupę docelową – do której będzie kiero-
wana reklama, a także wybrać odpowiedni środek przekazu, czyli taki, który trafi do jak 
największej liczby odbiorców [Ogilvy 2013, ss. 11–17]. Nie jest to zadanie łatwe. Zazwy-
czaj ogłoszenie reklamowe należy umieścić w kilku różnych miejscach, ze względu na to, 
iż odbiorcy preferują różne media. Część z nich woli czytać gazety, część oglądać tele-
wizję, a inni stronią od prasy czy telewizji i słuchają wyłącznie radia. Obecnie do bardzo 
szerokiego grona potencjalnych klientów można dotrzeć za pomocą Internetu, stosując 
działania ambientowe czy wykorzystując reklamę outdoorową. 

Oprócz reklamy na sukces firmy wpływa odpowiednia strategia pozycjonowania. 
Mówi się nawet, iż plasowanie jest to „bitwa o umysł klienta” [Trout, Ries 2004, s. 18]. 
Skuteczne plasowanie marki zapewnia firmie stałych i lojalnych odbiorców. Należy jed-
nak pamiętać, iż w  dobie rosnącej konkurencji i  postępu technicznego pozycja firmy 
w umyśle klienta nie jest czymś stałym i każda firma musi brać pod uwagę konieczność 
repozycjonowania marki.

Postanowienia związane z  pozycjonowaniem produktu są jednymi z  najważniej-
szych, z jakimi muszą zmierzyć się osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Pozycjono-
wanie (inaczej plasowanie) jest to sposób prezentowania oferty firmy w taki sposób, aby 
wzbudzić w odbiorcy pożądane emocje i skojarzenia, dzięki czemu marka wyróżni się 
w świadomości klienta [Grabarski 2001, ss. 145–158]. Jest to zabieg długotrwały, gdyż 
kształtuje ludzkie postawy, co nie jest zadaniem prostym. Dzięki niemu nasz wyrób 
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zajmie określoną pozycję w umyśle klienta, silniejszą niż pozycja konkurencji. Pozwala 
to firmie zapewnić lojalność kupujących, którzy będą postrzegali prezentowaną ofertę 
jako jedyną w swoim rodzaju, najlepszą na rynku. Ma to prowadzić do zwiększenia liczby 
stałych klientów i przekładać się na lepszą sprzedaż [Pogorzelski 2008, ss. 15–32]. 

Kreowany wizerunek w reklamach wybranych firm branży 
meblarskiej

Tak jak w innych branżach, wiele firm meblarskich prowadzi obecnie szerokie działania 
promocyjne i poświęca dużą część swojego budżetu na działania reklamowe. Działy pro-
mocji, reklamy czy brandingu współpracują bezpośrednio z Zarządem, kreują wizerunek 
firmy i oferty produktowej, prowadzą kampanie reklamowe, stosują różne strategie po-
zycjonowania. 

Pierwszym przeanalizowanym pod kątem stosowanej strategii przedsiębiorstwem 
była firma Kler, która została założona w 1973 roku w Dobrodzieniu przez Piotra Klera. 
Początkowo była małą pracownią, w której powstawały niebanalne meble na zamówie-
nie, dziś jest rozpoznawalną i bardzo cenioną marką, która dla klientów stała się synoni-
mem luksusu i wysublimowanego piękna.

Firma Kler od lat pozycjonuje się jako ekskluzywna marka dla ludzi mających zami-
łowanie do perfekcji i poszukujących mebli luksusowych tworzonych z pasją. Przekaz 
ten jest wyraźnie widoczny w reklamach firmy. Firma jako pierwsza i nieliczna w branży 
postawiła na reklamę telewizyjną. Każdy spot reklamowy idealnie pokrywa się ze sto-
sowaną przez nich strategią pozycjonowania – luksusowe wnętrza, perfekcyjnie wyko-
nane meble, szykownie ubrani aktorzy, muzyka klasyczna (m.in. Chopina czy Szuberta), 
wprowadzająca odbiorcę w relaksujący nastrój. 

Kler reklamuje się także w prasie, zwłaszcza w magazynach wnętrzarskich, a także w In-
ternecie poprzez stronę internetową oraz w mediach społecznościowych tj. na Facebooku. 
Strona internetowa utrzymana jest w tonacji czarno-złotej. Kolor czarny kojarzy się z elegan-
cją i tajemniczością, złoty natomiast jest kojarzony z bogactwem i prestiżem. Na Facebooku 
natomiast firma informuje klientów nie tylko o nowych produktach czy salonach, ale także 
o wydarzeniach, w trakcie których będzie można spotkać przedstawicieli marki. Organizuje 
także konkursy dla fanów. Wszystkie reklamy przedsiębiorstwa podkreślają jego tradycję, 
ekskluzywność mebli oraz prestiż wiążący się z ich posiadaniem [www.kler.pl]. 

Kolejne przedsiębiorstwo, które zostało poddane analizie, to założona w 1991 roku 
w Biłgoraju przez Tadeusza Chmiela firma Black Red White. Obecnie jest to największa 
polska grupa meblarska posiadająca około 20% udziału w rynku krajowym pod wzglę-
dem wartości sprzedaży. Spółka posiada rozbudowaną sieć salonów firmowych w całym 
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kraju oraz prawie 800 punktów partnerskich [www.brw.pl]. Black Red White jest jedną 
z  najbardziej rozpoznawalnych polskich marek meblowych. Jej reklamy są widoczne 
w telewizji, gazetach, słyszane w radiu w najpopularniejszych rozgłośniach radiowych. 
Reklama telewizyjna skupia się na zaprezentowaniu produktów i jest kierowana zwłasz-
cza do rodzin i przeciętnie zarabiającego klienta. Zazwyczaj promowane są akcje typu 
zakupy bez VAT, czy 40 rat 0%. Firma intensywnie promuje się także w  Internecie za 
pomocą mediów społecznościowych. Oprócz popularnego portalu Facebook, BRW po-
siada kanał na Youtube, profile na portalach takich jak Google+, Pinterest, Instagram, 
Homebook czy LinkedIn. Jest także jedną z  nielicznych firm posiadających własnego 
bloga, na którym prezentuje w artykułach zastosowania swych produktów. Billboardy 
marki można zobaczyć w największych miastach Polski, na głównych ulicach i nie tylko. 
Reklamy można było zauważyć także w  kinach przed seansami filmowymi. Black Red 
White posiada ponadto swoją aplikację mobilną na smartfony, prezentującą ofertę firmy.

Z kolei spółka Forte powstała w 1992 roku w wyniku procesu prywatyzacyjnego. Jej 
założycielem jest Maciej Formanowicz. Meble są dedykowane dla klientów poszukują-
cych produktów ze średniej półki cenowej i są rozpowszechniane za pomocą sieci han-
dlowych oraz znanych salonów meblowych. Oferta firmy cieszy się dużą popularnością 
mimo dość ograniczonej promocji. Reklam nie zauważymy w telewizji ani nie usłyszymy 
w radiu. Również w przestrzeni publicznej nie zauważymy posterów czy billboardów. 
Oprócz strony internetowej, prezentującej historię i strukturę firmy oraz gamę produk-
tów, w Internecie znajdziemy aktualizowany na bieżąco profil na Facebooku. Forte pro-
mowało się na zasadzie sponsoringu w programie stacji Polsat – Nasz nowy Dom oraz 
jest sponsorem wielu festiwali i eventów odbywających się w miastach, w których firma 
posiada swe fabryki, m.in. Suwałki Blues Festiwal [www.forte.pl]. 

Także firma Wajnert Meble działa na polskim rynku już 30 lat. Została założona przez 
Wiesława Wajnerta w Osce. Początkowo zatrudniała 5 osób, dzisiaj jest to duże przedsię-
biorstwo posiadające nowoczesny park maszynowy, mające zatrudnienie na poziomie 
prawie 1 000 osób. Spółka specjalizuje się w  produkcji mebli skórzanych, wypoczyn-
kowych oraz systemowych do pokoju dziennego oraz sypialni. Przewodnim kolorem 
marki jest pomarańczowy, sugerujący przyjemność, pragnienie, a  także determinację 
i dominację. Wajner Meble nie reklamuje się w stacjach telewizyjnych ani rozgłośniach 
radiowych. W dużych miastach nie zauważa się także reklam zewnętrznych [www.waj-
ner.pl]. Firma posiada jedynie stronę internetową oraz profil na Facebooku, na których 
prezentuje wyroby oraz aktualności dotyczące spółki. 

Ostatnią rodzinną i  rodzimą firmą poddaną analizie była Meble Wójcik, znajdujące 
się na rynku od 1986 roku. Przedsiębiorstwo zostało założone przez Leszka Wójcika w El-
blągu i  specjalizuje się w  produkcji mebli skrzyniowych do samodzielnego montażu, 
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wytworzonych z  płyt drewnopochodnych. Firma pozycjonuje swoje meble dla klien-
tów poszukujących produktów ze średniej lub średniej niższej póki cenowej, ceniących 
nowoczesny wygląd i  jakość w  przystępnej cenie [www.meblewojcik.pl]. We wcześ-
niejszych latach spoty reklamowe marki można było zobaczyć w telewizji na kanałach 
tematycznych, takich jak TVN Style, TVN Meteo, AXN, Comedy Central czy MTV Polska 
[www.wojcikfm]. Córka Prezesa, Katarzyna Wójcik-Boruskowicz, która w  firmie odpo-
wiada za dział finansów, brała również udział w telewizyjnym show „Kryptonim Szef”, 
emitowanym przez Telewizję Polską, w którym incognito musiała wcielić się w rolę pra-
cownika swojej firmy [www.vod.tvp.pl]. Firma jest także głównym sponsorem drużyny 
piłki ręcznej z Elbląga – Meble Wójcik Elbląg, grającej w PGNiG Superlidze. Posiada także 
dwie strony internetowe. Jedna z nich prezentuje kolekcje i portfolio, druga natomiast, 
oprócz oferty, przekazuje aktualności dotyczące firmy tj. zdobyte nagrody czy obecność 
na targach. Obie utrzymane są w  spójnej czerwono-szarej kolorystyce, podobnie jak 
logo marki. Oprócz stron internetowych w sieci znajdziemy profil na Facebooku. 

Ponadto, aby zweryfikować świadomość klienta na temat polskich producentów 
mebli, poddano analizie także niemiecką firmę Klose, założoną w 1958 roku przez Karla 
Heinza Klose. Firma w 1992 roku zakupiła 3 zakłady produkcyjne na terenie Polski, które 
dzisiaj stanowią zaplecze produkcyjne całej grupy Klose. Produkty Klose są produktami 
markowymi z  wyższej półki, dla klientów wymagających prestiżu i  jakości wyrobu. Są 
one projektowane przez znanych projektantów [www.klose.pl]. Firma nie reklamuje się 
w Polsce zbyt intensywnie. Reklam nie zauważa się w telewizji ani największych polskich 
rozgłośniach radiowych. Można je zauważyć jedynie w miastach, w których firma posiada 
salony – w postaci prostych billboardów z logiem marki. Klose posiada także polską stronę 
internetową, na której zaprezentowane są produkty oraz aktualności. Jest ona przejrzysta 
i utrzymana w eleganckiej szaro-czarnej tonacji. Firma posiada także stronę na Facebooku, 
na której prowadzi promocję produktów oraz ogłasza m.in. otwarcia nowych salonów. 

Skuteczność reklamy jako narzędzia pozycjonowania – 
analiza wyników badań własnych

Polskie przedsiębiorstwa branży meblarskiej reklamują się w telewizji, prasie, radiu czy za 
pomocą reklamy zewnętrznej. Coraz szerzej wykorzystywanym medium staje się Internet, 
który swym zasięgiem dociera do bardzo szerokiego grona nabywców. Wiele firm posiada 
profile w mediach społecznościowych, a nawet własne dedykowane blogi. Oprócz Inter-
netu, często wykorzystywanym środkiem promocji są wszelkie reklamy w postaci billbo-
ardów, ulotek czy ogłoszeń na samochodach. W telewizji rzadko widać spoty w głównych 
stacjach, częściej są to stacje tematyczne, jednak niekoniecznie związane z wnętrzarstwem 
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czy designem. Być może powodem tego stanu rzeczy są kwestie związane z  wysokimi 
kosztami reklamy w wiodących stacjach telewizyjnych. Inną opcją zaistnienia w telewizji 
jest sponsoring, udział w programach czy product placement. Z tych opcji korzysta Black 
Red White czy Meble Wójcik. Wiele firm reklamuje się także w stacjach telewizyjnych czy 
rozgłośniach radiowych regionalnych z obszarów kraju, w których posiada swoje zaplecze 
produkcyjne oraz salony – przykładem takim może być Fabryka Mebli Forte. 

W celu zweryfikowania efektywności strategii pozycjonowania przedsiębiorstw z branży 
meblarskiej, w czerwcu 2017 roku zostało przeprowadzone badanie kwestionariuszowe. Re-
spondenci byli zróżnicowani pod względem płci, wieku oraz wykształcenia. Badanie zostało 
przeprowadzone w grupie 140 respondentów, z czego 63% stanowiły kobiety, zaś 37% męż-
czyźni. Analizie poddano strategie pozycjonowania oraz odbiór marki przez konsumentów 
sześciu firm: Kler, Klose, Black Red White, Forte, Wajnert Meble oraz Mebli Wójcik.

Na początku zadano respondentom pytanie, mające sprawdzić ich stopień znajomo-
ści konkretnych marek meblarskich (zob. rys. 1).

Rysunek 1. Wykres obrazujący znajomość marek meblarskich przez konsumentów

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Wśród zaprezentowanych marek najbardziej znane jest Black Red White (86 z 140 osób 
zna markę bardzo dobrze – 60%), najmniej znane są Wajnert Meble (3 z 140 respondentów 
zna markę bardzo dobrze, co stanowi jedynie 2%). Znam „bardzo dobrze” może sugero-
wać, iż badany interesował się zakupem mebli danej marki lub też je posiada, „znam” jest 
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odpowiedzią, która mówi, iż ankietowany niekoniecznie interesował się marką, ale nie jest 
ona dla niego obca, „raczej nie znam” sugeruje, że nazwa firmy czy jej produkty mogły się 
pojawić w życiu tych osób, ale nie są one tego pewne; „nie znam” sugeruje, iż badany nie 
miał w ogóle styczności z firmą i jej wyrobami. 

Zdecydowana większość badanych zna „bardzo dobrze” lub kojarzy markę Kler (kolejno 
17% i 44% respondentów), ale istnieje również sporo osób, które o firmie w ogóle lub raczej 
nie słyszały (18% i 21% ankietowanych). Firma Klose, podobnie jak Kler, produkuje markowe 
produkty, jednak – jak wynika z badania – jest od niej zdecydowanie mniej znana (47% re-
spondentów nie zna w ogóle marki). Może być to spowodowane brakiem reklam w ogólno-
polskiej telewizji. W przypadku Forte wyniki są najbardziej wyrównane, jednak z widoczną 
przewagą znajomości firmy. Jest to druga najbardziej rozpoznawalna firma po BRW, jednak 
ze zdecydowanie gorszym wynikiem (41 na 140  ankietowanych zna firmę bardzo dobrze). 
Najsłabiej znaną wśród respondentów marką jest Wajnert Meble (71% badanych w ogóle 
nie zna przedsiębiorstwa). Jakąkolwiek znajomością wykazało się łącznie 9 respondentów, 
co daje bardzo słaby wynik (niecałe 7%). Meble Wójcik również są średnio rozpoznawalne 
(9% osób zna markę bardzo dobrze, przy czym 26% nigdy o niej nie słyszało). Jest to jednak 
zdecydowanie lepszy wynik niż firm Wajnert i Klose, który może wynikać z dość prężnego 
promowania się Mebli Wójcik w ostatnim czasie zarówno w telewizji – jako sponsora drużyny 
piłki ręcznej czy z powodu udziału w programie telewizyjnym pt. „Kryptonim Szef”.

Kolejne pytanie zadano w celu uzyskania informacji na temat wpływu reklamy na 
postrzeganie marki przez klienta (zob. rys. 2).

Rysunek 2. Wykres obrazujący wpływ reklamy na postrzeganie marki 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Na 140 badanych zdecydowana większość – aż 127 osób – uważa, iż reklama wpływa 
na sposób, w jaki postrzegamy markę (91%). Przeciwnego zdania jest 7 osób (5%), nato-
miast 6 osób nie ma zdania na dany temat (4%). 

Kolejne pytanie związane było z uzyskaniem informacji na temat częstotliwości wy-
stępowania reklam badanych firm (zob. rys. 3).

Rysunek 3. Wykres pokazujący częstotliwość spotykania reklam badanych firm

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Najczęściej widziane reklamy to spoty marki BRW (je zauważa96% respondentów). 
Firma ta używa zdecydowanie największej gamy środków przekazu. Emituje reklamy 
telewizyjne i radiowe, ogłasza się w prasie i przestrzeni publicznej oraz intensywnie pro-
muje się w Internecie. Posiada nie tylko własną stronę internetową, ale równie profile na 
najbardziej znanych portalach społecznościowych i – jako jedna z nielicznych – własne-
go bloga. BRW stawia na nowe technologie i stworzyła już własną aplikację mobilną, aby 
być jeszcze bliżej współczesnego klienta. Za Black Red White plasuje się Kler z wynikiem 
66 osób (47%) i Forte z wynikiem 53 osób (38%). Kolejne 3 przedsiębiorstwa znacząco 
odstają od poprzednich. W przypadku firmy Wójcik reklamy marki kojarzy 21 osób (15%), 
Klose–  jedyne 9 osób (6%) i Wajnert Meble – 6 respondentów (4%). Wynika to ze znacz-
nie mniejszej liczby stosowanych środków przekazu oraz mniejszego stopnia wykorzy-
stania narzędzia, jakim jest Internet.

Celem kolejnego pytania było zdiagnozowanie, z jakimi formami reklamy danej mar-
ki spotykają się konsumenci (zob. rys. 4).
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Rysunek 4. Wykres obrazujący znane społeczeństwu środki przekazu reklamy stosowane 
przez wybrane firmy

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W przypadku trzech najbardziej rozpoznawalnych firm (BRW, Kler oraz Forte), bada-
ni najczęściej spotykali ogłoszenia w  telewizji jako formę reklamy. Pokazuje to siłę jej 
oddziaływania, gdyż Wójcik, Klose i Wajnert, które są z kolei najmniej rozpoznawalne, 
posiadają niskie lub bardzo niskie wskaźniki widzialności spotów (w  przypadku firmy 
Wajnert Meble widziały je zaledwie 2 osoby). Spośród wszystkich badanych przed-
siębiorstw wyraźnie wyróżnia się Black Red White – tylko w  jej przypadku nie ma ani 
jednego ankietowanego, który nie zauważałby reklam marki. Sytuacja taka występuje 
natomiast w przypadku firmy Kler – aż 47 respondentów (36%) nie zauważyło w ogóle 
ogłoszeń reklamowych firmy. Wynika to ze zdecydowanego zaniedbania innych form 
reklamy – poza spotami w telewizji. Ponownie najmniej zauważalna jest firma Wajnert 
Meble, której reklam nie zna aż 117 ankietowanych (84%), a następnie Klose – z wynikiem 
96 ankietowanych (69%). Najmniej spotykaną formą reklamy jest reklama radiowa, która 
posiada największy odbiór w firmie Forte i jest to 8 badanych (6%). Wśród mniej znanych 
marek (Meble Wójcik, Klose i Wajnert Meble) największą siłę oddziaływania posiada re-
klama prasowa.

Kolejne pytanie pozwala sprawdzić, które marki odbierane są przez klientów jako 
ekskluzywne (zob. rys. 5).
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Rysunek 5. Wykres obrazujący ekskluzywność wybranych marek

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Pozycjonowanie marki daje pozytywne rezultaty w przypadku spółki Kler, którą 80 
z 140 ankietowanych wskazało jako markę produkującą luksusowe meble (57%). Gorszy 
wynik uzyskała druga prestiżowa firma – Klose (28%). Może to mieć związek z reklamą 
w telewizji, mającą ogromny wpływ na wizualizację marki w umyśle klienta. Bardzo do-
brze skonstruowaną reklamą posługuje się firma Kler, nie posiada jej natomiast firma 
Klose. Jako trzecia z wynikiem 27 osób znalazła się Black Red White (19%), a następnie 
Wójcik – z wynikiem 22 osób (16%). Pozostałe firmy uzyskały wyniki poniżej 10 ankie-
towanych. Firma BRW posiada linię mebli z wyższej półki cenowej, jednak jej nie rekla-
muje. Meble Wójcik i Forte pozycjonują się w klasach średniej i niższej. Z kolei Wajnert 
Meble posiada zarówno droższe skórzane meble, jak i tańsze z płyt drewnopochodnych. 
Uzyskanie przez te firmy odpowiedzi sugerujących, iż są to firmy produkujące meble 
z  wyższej półki cenowej, może wynikać z  nieznajomości lub słabej rozpoznawalności 
danych marek meblowych.

Celem następnego pytanie było ustalenie, które firmy odbierane są jako firmy dla 
klientów ze średniej i niższej półki cenowej, czyli tzw. „meble dla przeciętnego klienta” 
(zob. rys. 6).
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Rysunek 6. Wykres pokazujący ocenę firm pod względem produkcji mebli dla 
przeciętnego klienta

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Najbardziej rozpoznawalne BRW najwięcej osób pozycjonuje jako firmę produkują-
cą meble dla przeciętnego klienta. Jest to plasowanie prawidłowe. Co prawda spółka 
posiada odsetek mebli o wyższych cenach, jednak w reklamach ukazuje zdecydowanie 
produkty dla statystycznego kupującego, zazwyczaj reklamując akcje promocyjne, takie 
jak 40 raz 0%. Prawidłowy odbiór posiada także Forte oraz Wójcik Meble, która znalazła 
się na 3 miejscu mimo zdecydowanie gorszej znajomości marki przez respondentów. 
Kler i Klose posiadają uzyskały niewielką liczbę odpowiedzi (odpowiednio 6 i 3 ankie-
towanych na 140). Jest to odbiór prawidłowy, gdyż są to marki ekskluzywne. Jednak 
w przypadku Kler ten stan rzeczy wynika z prawidłowego plasowania, natomiast w przy-
padku Klose raczej z nieznajomości marki i przypisywania jej przez klientów złych cech. 
Wajnert Meble uzyskała tylko 7 odpowiedzi, mimo iż część produktów firmy wpisuje się 
w badaną kategorię. Niski wynik wynika zdecydowanie z małej rozpoznawalności firmy.

Wnioski

Z  przeprowadzonych badań wynika, iż reklama wpływa na postrzeganie marki przez 
klienta. Tego zdania było aż 91% ankietowanych. Wśród badanych firm najbardziej znane 
były Black Red White, Kler oraz Forte. Rozpoznawalność marki jest wynikiem prowadzo-
nej strategii reklamowej. BRW, Kler oraz Forte są firmami, których reklamy są najczęściej 
zauważane przez odbiorców. 

Częstotliwość spotykania się klientów z reklamą wynika ze stosowanych przez przedsię-
biorstwa środków przekazu. Black Red White, Kler oraz Forte są znane przede wszystkim ze 



349

Reklama jako narzędzie pozycjonowania wykorzystywane przez rodzinne przedsiębiorstwa branży meblarskiej

spotów telewizyjnych. Świadczy to o sile oddziaływania telewizji, gdyż firmy te są według 
respondentów również najbardziej znane. Najmniej badanych spotkało się z reklamą Waj-
nert Mebli oraz Klose. Przekłada to się zdecydowanie na ich niską znajomość wśród respon-
dentów. Ogłoszenia w prasie są  drugim najczęściej spotykanym medium po telewizji, nieco 
niższe wyniki uzyskały spoty radiowe. Sporym zainteresowaniem cieszy się również reklama 
zewnętrzna, która jest zauważalna zwłaszcza w przypadku BRW. 

Widoczność reklam oraz sposób ich przekazu mają znaczący wpływ na pozycjono-
wanie marki. Widać to w przypadku firmy Kler, która przez 57% ankietowanych została 
poprawie oceniona jako produkująca meble luksusowe. Druga prestiżowa firma – Klose 
uzyskała zaledwie 28%. 

Z badania wynika również, iż bardziej znane firmy często są uważane za bardziej eks-
kluzywne. Tłumaczy to uzyskanie przez BRW 19% odpowiedzi sugerujących, że jest firmą 
ekskluzywną, mimo iż produkuje meble w paczkach dla przeciętnie zarabiającego klienta. 

Podsumowując, badanie potwierdziło, iż reklama ma znaczący wpływ na pozycjo-
nowanie przedsiębiorstw branży meblarskiej oraz że większa rozpoznawalność firmy 
wpływa na jej lepszy odbiór przez klienta – przykładem jest BRW, które część ankieto-
wanych uznało za markę ekskluzywną. 
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La capacitación como estilo de vida en las empresas 
Oaxaqueñas

Training as a Way of Life in Oaxaca Companies

Abstract: Oaxaca de Juarez, a capital of the State of Oaxaca, is a city in the south of the Me-

xican state, considered a world heritage site according to the United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization. It is a tourist city which gastronomy, culture, architec-

ture and crafts make it unique for national and foreign visitors. This has allowed companies 

to be installed especially in the services sector, however, there is a problem that is latent 

every day, namely, the service provided to its customers is often reduced to the mere action 

of buying and selling. The staff is rarely prepared to provide the good service.

The objective of the research is to propose a system of permanent training in compa-

nies, which helps to improve the level of service. The methodology used is the deductive 

method, as well as primary and secondary sources, whose result is a proposal for a per-

manent training system. It is concluded that the system works the inside out – firstly, it 

improves the collaborators and once this change is made, it is reflected in the attention 

of its clients.

Key words: quality of life, training, customer service

Introducción

La presente investigación puede ser; una respuesta a la problemática que se vive actu-
almente en algunas de las empresas oaxaqueñas, en las que el servicio que se brinda 
a sus clientes, muchas veces se ve reducido a la mera acción de comprar y vender, ya 
que en el estudio de caso de la empresa “La próspera S.A. de C.V.”, un salón de belleza. 
Los colaboradores carecen de un adecuado trato al cliente quizá debido a la falta de 
capacitación, es por ello que se realizó un estudio de campo, a partir de que el personal 
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que labora en este establecimiento, muy pocas veces está preparado para brindar a las 
personas, una experiencia que verdaderamente se agradezca y se desee repetir.

La motivación para investigar, sobre este tema, es la misma razón, por la que cada vez 
que un cliente, entra a una empresa, en Oaxaca, para preguntar por determinado artículo 
o la prestación de algún servicio, la mayoría de las veces, sale molesto, frustrado, y con la 
decisión firme, de nunca más regresar a ese establecimiento, y es que muchas veces, quien 
le atiende, lo hace de malas, a la fuerza o porque no tiene de otra y dicha actitud termina 
por enfadar. Por lo que el objetivo de la investigación es proponer un sistema de capacita-
ción permanente en las empresas, que coadyuve a mejorar el nivel de servicio brindado.

Para la elaboración de este documento fue necesario recabar información de diver-
sas fuentes como: libros de autores reconocidos, revistas, fuentes primarias para lograr 
evidenciar el tema elegido. 

Marco teórico 

De acuerdo al autor Agustín [Reyes Ponce 2016]. La capacitación es toda clase de 
enseñanza que se da con fines de preparar a trabajadores y empleados, convirtiendo sus 
aptitudes innatas en capacidades para un puesto u oficio.

La administración debe poner especial interés en los empleados, pues el hombre es 
el factor primordial en la marcha de una empresa. De la habilidad de aquél, de su fuerza 
física, de su inteligencia, conocimientos y experiencia, depende el logro de los objetivos 
de la empresa y el adecuado manejo de los demás elementos de ésta” [Münch, García 
Martínez 2017].

De todo lo anterior se puede interpretar a la capacitación como: el acto de adquirir 
conocimientos afines a las actividades laborales, que se desarrollan en el ámbito del tra-
bajo, y que con llevan a una mejora para la empresa a la que pertenezca el colaborador. 
La capacitación, para fines de este documento también se enfoca en el servicio que se 
brinde a los clientes de la empresa externos o internos.

Antecedentes históricos de la capacitación

Para abordar el tema de la capacitación, se deben conocer sus orígenes y raíces, que 
ciertamente han de dar luz sobre su trascendencia, de tal manera que al día de hoy se le 
considera ya una necesidad para el buen funcionamiento de las empresas, lo cual hace 
que se le considere como una herramienta muy valiosa, que sin ese parte aguas registra-
do en la historia no existiría, un punto de comparación para evaluar la capacitación que 
existía antes y después de la revolución industrial.
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De igual forma, es importante saber y conocer la evolución que ha tenido la capaci-
tación a la par del factor humano, desde que surgen las primeras organizaciones o em-
presas hasta el día de hoy y asombrarse con la especialización que ha alcanzado, pues 
la realidad es que ya no se puede concebir un colaborador en ninguna empresa, que no 
requiera de la capacitación para desempeñar su papel en el área que se le ha colocado, 
y de esta manera abonar al buen funcionamiento de su lugar de trabajo.  

Los gremios fueron los inicios de la capacitación desde la edad media, se tratan de aso-
ciaciones económicas, que se agrupaban de trabajadores que tenían el mismo oficio. Estos 
antecedentes son los de los actuales sindicatos de trabajadores; la principal función era la 
de proteger sus intereses, teniendo controlando la calidad y el precio de los productos y 
cuidando que las personas que pertenecían al gremio tuviesen un trabajo [Santiago 2016].

Evitaban la competencia con grupos de artesanos, brindaban una base de enseñanza 
para aquellos que desearan unirse al gremio, así mismo a la profesión no obstante cada 
gremio tenía un símbolo que los diferenciaba e identificaba del resto de los demás gre-
mios, mostrando de esta manera a qué oficio pertenecían [Santiago 2016]. 

Los gremios se dividían en tres niveles: 
1. El maestro: era la máxima autoridad, se encontraba en la cima de la pirámide. 
Podría llegar a ser maestro algún miembro del gremio al aprobar un examen y una 
prueba donde ponían en práctica sus habilidades. Si el examen era aprobado tendría 
derecho abrir su propio taller, así mismo el establecía el sistema de comercialización 
que a él le convenía.
2. Los oficiales: estos estaban después de los maestros se encontraban en un pun-
to medio, eran artesanos con cierto conocimiento, trabajaban sobre la supervisión 
del maestro y estaban en constante perfeccionamiento de sus habilidades, y cobra-
ban por su trabajo.
3. Los aprendices: eran los últimos en la pirámide, su participación era limitada, 
una de las reglas era que los musulmanes y los judíos tenían prohibido entrar, sólo 
ingresaban cristianos viejos, quienes eran los que no tenían mezcla de sangre. Su 
ingreso era tras la firma del contrato de aprendizaje, se estipulaban normas donde 
el maestro y el aprendiz debían cumplir, la edad para el aprendiz era entre los 12 
y 14 años y el proceso duraba 6 años aproximadamente. El aprendiz tenía la obliga-
ción de obedecer al maestro, asistir todos los días al taller y serle fiel. El maestro debía 
enseñarle el oficio del gremio y mantenerle [Santiago 2016].
Hubo muchos cambios en la política, y gobierno de aquel entonces, no se allanaba 

el camino para los trabajadores, y fue una etapa de crisis para ellos, porque se redujo la 
cantidad de personas que se requerían para operar las máquinas e incluso, hubo una 
venganza en contra de ellas.
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La Primera Revolución Industrial, aceleró el proceso de migraciones del campo a 
la ciudad, lo que intensificó el crecimiento de la población urbana, y contribuyó a la 
formación de una nueva clase social, la obrera o proletariado. La jornada de trabajo en 
las primeras décadas de la industrialización tenía una duración de 14 a 16 horas diarias. 
Los bajos salarios, debido a la abundante mano de obra disponible y de la utilización 
de máquinas, reducían el precio de la fuerza de trabajo a niveles de mera subsistencia. 
El desempleo llevó a la formación del llamado ejército industrial de reserva [Portil-
lo 2010].

Nuevos descubrimientos, con respecto de recursos y energías, permitieron la llegada 
de la Segunda Revolución Industrial, que exigía nuevas máquinas y quién las operaba.  

Entre  las invenciones,  que marcaron el inicio de la Segunda Revolución industrial 
fueron: El proceso de Bessemer de transformar el hierro en acero (inventado por el inglés 
Henry Bessemer). El dinamo, cuya invención creó las condiciones para la sustitución del 
vapor por la electricidad. El petróleo (oro negro), pasó a ser utilizado como fuerza motriz 
en navíos y locomotoras [Portillo 2010].

De la misma manera que Inglaterra inició la Revolución Industrial, se comenzó a ex-
pandir en los siguientes países: Francia, Alemania, Italia, Rusia, Estados Unidos y Japón. 

La industrialización trajo diversos cambios entre los que destacan:
 · El surgimiento del capitalismo financiero: la Primera Revolución Industrial, tuvo 

como una de sus principales consecuencias, el desarrollo del capitalismo industrial.
 · La formación de grandes conglomerados económicos: en la Revolución Industrial 

ocurrió el desarrollo del liberalismo económico, que se basaba en la libre competen-
cia. Ese sistema a la vez, creo condiciones para que las grandes empresas eliminaran y 
absorbieran a las pequeñas empresas, a través de un proceso cuyo resultado fue una 
sustitución de libre competencia por el monopolio.
 · El proceso de producción en serie: las mercaderías pasaron a ser producidas de ma-

nera uniforme y estandarizada.
 · La expansión del imperialismo: las potencias capitalistas necesitaron de colonias, de 

dónde extraer las materias primas para sus manufacturas; también que fungiesen de 
mercados externos para colocar sus excedentes de mercaderías [Portillo 2010].

Antecedentes de la capacitación en México

En México, el tema de la capacitación tiene relativamente menos tiempo, que, en el vie-
jo continente, sin embargo, también se conoce de escuelas que precisamente estaban 
destinadas a la enseñanza de las personas en las primeras civilizaciones, conocidas en 
este país antes de su consolidación como nación, pero que no eran necesariamente 
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capacitados para desempeñar una labor específicamente de producción, sino más bien 
de atención de servicio, de actividades militares y religiosas.

Todos los mexicas recibían instrucción, que sin embargo dependía de su origen so-
cial y género. La mayoría de los mexicas varones ingresaban entre los 5 y 15 años a las 
escuelas y egresaban cuando estaban listos para casarse.

El Calmécac, dependía directamente de los templos sagrados y sus integrantes esta-
ban consagrados a Quetzalcóatl. En él los Tlamatinime o sabios de la sociedad, se dedi-
caban a enseñar la escritura, la ciencia, el arte y las estrategias de guerra. Estos maestros 
eran los que dominaban la tinta negra y roja. En un Huehuetlahtolli, (libro de los consejos 
de padres a hijos), que se guarda en la biblioteca Bancroft de los Estados Unidos, narra 
que: Se enseñaba también el arte plumario, el trabajo de los metales, la pintura de los 
códices, el pulido de las piedras preciosas, la composición de cantos, la oratoria, la músi-
ca, el conocimiento de los cielos, la jardinería [Portal Académico CCH UNAM 2017].

En el Telpochcalli, (casa de los mancebos), que se encontraba en los Calpulli o barrios, 
la disciplina era más relajada y la instrucción menos académica. De sus egresados se espe-
raba que los jóvenes adquirieran los valores mexicas y los conocimientos necesarios para 
desempeñar los mismos oficios que sus padres. Aquí los Macehuales, recibían instrucción 
de los guerreros experimentados quienes se distinguían por su valentía y podían ascender 
hasta convertirse en capitanes o guerreros de élite, auténticos héroes a los ojos de aquella 
sociedad militarizada. También se introducía a los jóvenes en el trabajo comunal, en bene-
ficio del Estado: la siembra de los campos de cultivo, la elaboración de adobe, el cuidado 
de los templos y la construcción de obras públicas [Portal Académico CCH UNAM 2017].

Las empresas mexicanas

El artículo 123, de la [Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2017], en su 
fracción XIII, establece que: Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obliga-
das a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley 
reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los 
patrones deberán cumplir con dicha obligación.

Entendiéndose claramente, que es obligación de las empresas capacitar a sus cola-
boradores. En México, esto solo pasa en algunas empresas, ya que, a pesar de existir in-
tentos por parte del gobierno federal, para que se fomente la capacitación en beneficio 
de los mismos colaboradores, aunque no a todos les interesa. Para este beneficio existe 
una página de internet llamada: Portal de Capacitación, Adiestramiento y Productividad 
Laboral, dónde se puede encontrar una gran gama de posibilidades para que, el propio 
colaborador se capacite. 
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La [Ley Federal del Trabajo 2017] establece sanciones, para el patrón cuando no cum-
ple con las obligaciones de capacitación y estas se señalan en los artículos siguientes:

 · Artículo 153-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de conservar a 
disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de ca-
pacitación y adiestramiento, en los términos del artículo 153-N, o cuando dichos planes y 
programas no se lleven a la práctica, será sancionado conforme a lo dispuesto en esta Ley, 
sin perjuicio de que, en cualquiera de los dos casos, la propia Secretaría adopte las medidas 
pertinentes para que el patrón cumpla con la obligación de que se trata.
 · Artículo 153-X. Los trabajadores y patrones tendrán derecho a ejercitar ante las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje las acciones individuales y colectivas que deriven de la obligación 
de capacitación o adiestramiento impuesta en este Capítulo.

Las empresas oaxaqueñas

La revista, Forbes México alude en un artículo haciendo gala del estado de Oaxaca, lo 
siguiente: 

A través de sus bellezas naturales y culturales, estas 5 rutas turísticas de Oaxaca te 
llevarán a conocer la magia que esconden sus tierras costeras. Hoy este estado se levanta 
imponente, abierto a todo aquel que busque experimentar una de las mejores opciones 
de turismo 100% mexicano y esta es la recomendación Forbes [Landa 2017].

El texto anterior, sin duda alguna hace referencia, a que la gente en el estado de Oaxaca, 
es cálida y hospitalaria, y referente nacional en cuanto a su papel como destino turístico, pero 
realmente esta percepción que se tiene del estado se pierde, cuando se habla de sus empre-
sas, ya que quienes viven en este estado y específicamente en la región de los valles centra-
les, saben lo difícil que es para los empresarios permitir la innovación en sus organizacio-
nes o empresas, bien sea porque su afilado colmillo, les sigue indicando que el método que 
siempre les funcionó, lo seguirá haciendo todo el tiempo, o porque su preparación como 
empresarios fue toda la vida de forma empírica y cuando consiguieron buenos resultados, se 
decidieron asentar en dicha zona de confort, o aún peor, que cuando alguna de las empresas 
oaxaqueñas ha logrado establecerse exitosamente, pierde de vista el servicio y se enfoca 
en otros aspectos que la estancan y es una zona en la que, el día de hoy ya no pueden salir.

Metodología

El desarrollo de esta investigación se basó primero en demostrar la falta de servicio al 
cliente en diversas empresas del estado de Oaxaca, posteriormente en un estudio de 
caso de la empresa “La próspera S.A. de C.V.”, un salón de belleza que, en su organización, 
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no cuenta con un sistema de capacitación establecido, y no existe un documento que 
indique cuándo, cómo y dónde se deba llevar a cabo dicha capacitación, se realizó un 
estudio de campo, a partir de aspectos que ya se presentaron. La información fue recaba-
da mediante entrevistas al dueño de la empresa y algunos colaboradores, permitiendo 
que sea la empresa idónea, para implantar un sistema de capacitación que permita man-
tenerla como un estilo de vida. 

1. El servicio de las empresas oaxaqueñas hacia sus 
clientes

Para conocer la falta de capacitación de los trabajadores y la baja calidad que esto brinda 
al servicio al cliente, se mencionan a continuación las quejas de algunos comensales que 
visitaron los siguientes restaurantes.

1. Restaurante Amarantos
 · Barato pero pésimo servicio.
 · Puede ser barato, pero se tardan mucho en servir y la comida no es buena. Vale 

la pena por la cerveza barata. Se pidió pizza y solo trajeron pizzas congeladas que 
calentaron en el microondas. Las cremas de cilantro y elote no estaban buenas, 
se terminó por no pedir más comida. En la mesa de a lado, el mesero dejó caer 
un plato con una hamburguesa y lo rompió, había un plato al lado que tenía otra 
hamburguesa con papas fritas y las papas se cayeron, y aun así lo sirvió al cliente 
(sin papas), y ni disculpas pidió.

2. Restaurante Terranova
 · Mal servicio del Buffet.
 · Tardan demasiado en servir y traer lo pedido.
 · Se necesitan meseros mejor preparados.

3. Restaurante La Casa de la Abuela
 · Pésimo servicio, los meseros no saben atender a clientes.
 · Recomiendan este restaurante, pero la experiencia no es buena. 

Las quejas anteriores, son una muestra de que las personas que viven en el estado de 
Oaxaca y principalmente en la región de los valles centrales, podrán testificar la realidad 
de las empresas.

Si se revisara el proceso administrativo en ellas permitiría un correcto aprovecha-
miento de los recursos y la necesidad de capacitación en sus colaboradores ya que, en 
su mayoría, no conocen la forma correcta de servir al cliente, y cuando alguien entra a 
alguno de estos establecimientos generalmente sale molesto, frustrado y sin ganas de 
regresar, pero la necesidad de obtener sus productos o servicios, los trae de regreso.
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2. Empresas oaxaqueñas contra empresas nacionales 
e internacionales

A continuación, se presenta una noticia que se encuentra en la página en internet llama-
da: PAGINA 3, que comenta lo siguiente: 

A través de la Dirección General de Economía, el Municipio de Oaxaca de Juárez, en el 
mes de julio del 2017, puso en marcha la capacitación Apertura de Empresas, dirigida a no-
tarios públicos con la cual se busca conocer los procedimientos de apertura de un negocio.

En la Unidad de Atención Empresarial del Municipio, la Jefa Miriam Pool, hizo la dec-
laración donde comenta que esta capacitación pretende que, al momento de elaborar 
las constituciones de sociedades mercantiles, los notarios públicos puedan darles infor-
mación a los empresarios de cómo acceder, invertir y generar empleos en el municipio 
a través de los trámites y servicios que brinda la dependencia municipal.

Mediante esta información los notarios podrán conocer a dónde acudir, cuál es el 
marco normativo, cuales son procedimientos y requisitos para trámites empresariales 
[Periodismo Humano con Visión Social 2017].

En base al texto anterior, uno de los resultados de no contar con colaboradores capa-
citados en las organizaciones o empresas oaxaqueñas, es la desigualdad de condiciones 
en que se sitúan por sí mismas, al no representar ninguna competencia contra empresas 
nacionales e internacionales, que sí dedican tiempo, dinero y esfuerzo a la capacitación.

Por tanto, una empresa oaxaqueña que no capacita a sus colaboradores brinda una mala 
atención a sus clientes, independientemente de que brinde productos o servicios exclusivos 
o de gran demanda, queda rebasado lo segundo por lo primero, y no importa cuántos inten-
tos haga el gobierno en cualquiera de sus niveles, para equipar a las empresas oaxaqueñas y 
dotarlas de herramientas, ya que seguirán en desventaja contra otras empresas.

Diagnóstico y análisis de la información 

La empresa La próspera Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.), dirigida por 
su dueño Juan Escobar Pérez, quién cuenta con una experiencia de más de 20 años en el 
ramo de la belleza y una antigüedad al frente de la empresa de más de 10 años, ubicada 
en la Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050, siendo así una empresa 
pequeña, pero con mucho potencial.

En ella, colabora su esposa Inés Mendiola Marcos, sus hijos; Antonio, Pedro y Sara 
Escobar Mendiola, quienes le apoyan en muchas de las operaciones que ahí se realizan, 
así también le apoya, Josefina Pérez Navarro en los tintes y maquillajes, y necesita de la 
implantación de un sistema de capacitación, para mejorar principalmente la atención 
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que se le brinda al cliente, y para que tenga un estilo de vida diferente y lo transmita a 
sus empleados, para beneficio de ambos.

En base a un análisis practicado, de manera presencial en las instalaciones que ocu-
pa “La próspera S.A. de C.V.”, se detectó, por medio de un trabajo de investigación de 
campo, la falta de capacitación para atender a los clientes, y sobre todo que no existen 
documentos de índole organizacional que le ayude al nuevo empleado a tener conoci-
miento sobre sus actividades a desarrollar y atención al cliente.

En concreto sólo se le capacita, en función de sus necesidades de corte y técnicas 
que debe aplicar al realizar su trabajo, esto quiere decir, que solo se enfocan al acto de 
cortar el cabello y lo que ello implica y no atienden el punto específico que es la capa-
citación a cada miembro de la empresa mediante un sistema que involucre todos los 
campos de acción de dicho miembro.

Debe existir un sistema que permita que, al crecer en número de colaboradores, la 
empresa tenga la capacidad de enseñar a los nuevos miembros la forma de hacer las cosas 
bien desde un principio, y que el cliente en cada visita tenga una buena experiencia, y esto 
solo se lograra de la siguiente manera: implantando un sistema permanente y que asegure 
los mismos resultados siempre, en la capacitación y en la atención al personal y al cliente.

La próspera S.A. de C.V. se encuentra en una situación, de falta de capacitación estru-
cturada y organizada y que afecta a sus clientes y que por ello es necesario modificar la 
visión de los trabajadores.

En esta investigación se obtuvo información que permitió generar un punto de vista 
objetivo de dicha empresa y que a pesar de que existe falta de los conceptos admini-
strativos en todas sus áreas, se ha mantenido a flote sólo de manera empírica y desde su 
creación está basada en supuestos, que le han llevado a tomar decisiones fatales.

Resultados 

Existen algunos factores, que se oponen a la mejora de la empresa en cuanto al servicio 
al cliente aun por fácil que parezca, y en general a toda mejora, ya que en la mayoría de 
los casos cualquier empresario ha tenido una carrera difícil, para hacer crecer su empresa 
y lo último que quiere, es perderla. 

De acuerdo a Christian [Overman 2014], en su libro Supuestos y Estilos de vida, se pre-
senta en la mayoría de los casos, una resistencia al cambio, entendiendo que es normal, 
y que en este caso se afectará la forma de pensar de los colaboradores de la empresa. 

Se propone implementar en cada nivel de la empresa, la capacitación permanente, 
para mejorar el desempeño de cada colaborador, mediante un sistema, para poder re-
alizar la implementación del sistema, es necesario llevar a cabo juntas de trabajo para 
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la toma de decisiones o presentación de informes, en este caso, fue con el empresario 
de “La Próspera S.A. de C.V.”, para presentar la propuesta del sistema de capacitación, 
realizando una exposición del mismo, para incentivar la decisión correcta de aceptar la 
implantación del sistema antes mencionado. 

Las etapas del sistema de capacitación, son:
 – Ofrecer una plática muestra al empresario, para venderle la idea, resaltando los be-

neficios, incluido el factor económico, y una vez convencido de que el sistema es lo 
mejor para su empresa, iniciar con la siguiente etapa, (En el caso práctico, la plática se 
dio, más como una charla, y no tanto como una exposición de algún tema).

 – Una vez obtenida la aceptación por escrito, del sistema en la empresa, preparar una 
pequeña evaluación para conocer la situación actual de los colaboradores de todos los 
niveles, en cuánto al servicio, y a la forma de vivir. (Mediante un cuestionario enfocado 
al estilo de vida).

 – Ya con los resultados del cuestionario, se elaboró un horario y temas para impartir en 
las sesiones, tanto de servicio como de supuestos y estilos de vida que tendrá una du-
ración máxima de dos años, y se presentará a cada persona inscrita en el rol de temas. 
Así como al empresario.

 – Se iniciará la primera sesión, en base a temas enfocados al cliente y sus necesidades 
de servicio, considerando un espacio de un mes para cada tema. Distribuyéndolo en 
máximo cuatro sesiones de hasta una hora por cada semana. 

 – De la misma forma que en la etapa anterior, se hará con los temas del libro: Supue-
stos y Estilos de Vida, intercalándolos entre los temas de servicio, teniendo como refe-
rencia los temas del libro y con la misma estructura en horarios. 

 – Se elaborará una evaluación por escrito y una entrevista por cada lapso de seis meses, 
para determinar el grado de aprendizaje de cada colaborador y, se llevará en un archivo 
el control de cada uno, incluyendo en él, su cuestionario inicial y las entrevistas de cada 
seis meses, para determinar que tanto ha influido el sistema, en su vida personal. 

 – Finalmente, se realizará un cuestionario cada dos años, para determinar los avances 
y retroalimentar una base de datos y así reforzar los temas. 

Para los fines que se persiguen, se presentó al empresario de “La próspera S.A. 
de C.V.” Mediante un diagrama de Gantt, para poner en marcha el sistema.
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Tabla 1. Propuesta de capacitación

ACTIVIDAD
1 DIA DE 

ACTIVIDADES
2 DIA DE 

ACTIVIDADES
3 DIA DE 

ACTIVIDADES
1 SEMANA DE 

CADA MES
EN CADA 

PROMOCION

PRESENTACIÓN A TODO EL 
EQUIPO DE COLABORADORES.

           

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN IMPRESA 
Y SU ESTUDIO Y FIRMA DE 
RECIBIDO Y LEÍDO.

           

CURSO DE INDUCCIÓN.           

CURSO DE SERVICIO 
A CLIENTES (INTERNO 
Y EXTERNO).

             

REAFIRMACIÓN CONSTANTE 
DE PUNTOS BÁSICOS EN EL 
SERVICIO A CLIENTES (INTERNO 
Y EXTERNO).

           

CURSO ESPECÍFICO POR CADA 
ESCALAFON QUE SUBA EN LA 
EMPRESA.

           

Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones

Es importante poner especial atención como administradores a las señales de las em-
presas para detectar cuando existe falta de capacitación, y tener en mente, un campo de 
acción y sobre todo de trabajo, para infundir en los trabajadores el espíritu de servicio 
y hacerles notar lo importante que es el que un cliente esté satisfecho. 

Cabe hacer mención que, como cualquier sistema, es necesario darle seguimien-
to y este no es la excepción, así que al empresario se le ofrece la opción de mantener 
siempre activo el sistema y monitorearlo para controlar y corregir cualquier tipo de 
desviación o incluso, incluir algún tema en especial que vaya acorde a la finalidad 
del sistema.

Los temas propuestos deben ser impartidos por un mentor experto en los temas, 
quien controlará los tiempos y las actividades para la empresa y sus colaboradores.

La implementación del sistema de capacitación y de acuerdo al estudio de caso de la 
empresa, permitirá a la empresa que sus empleados: 1. tengan un mejor estilo de vida, 
2. presten un mejor servicio al cliente y 3. tengan una mejor comunicación con el em-
presario.
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Es importante que el sistema de capacitación se aplique a todos los niveles de la empresa 
ya que permitirá involucrar a todos los colaboradores y el empresario tendrá la posibilidad 
de observar lo valioso de la capacitación logrando objetivos fundamentales de la empresa.  
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Największe przedsiębiorstwa rodzinne świata i ich  
znaczenie w gospodarce

The Largest Family Businesses in the World and Their Contribution 
to the Economy

Abstract: In general, family businesses are associated rather with small entities. Meanwhi-

le, many of the largest companies in the world are in the hands of the family. A  perfect 

example is Wal-Mart, which is at the forefront of the Global Fortune 500 list, what means 

it is the largest company in the world. The largest family businesses exert a great influence 

on the global economy, and their participation in the creation of GDP and employment is 

so significant that this group becomes important global players. For this reason, it is worth 

devoting more and more attention to them by studying their functioning. The aim of the 

article was to examine the largest family businesses of the world and their significance for 

the economies of individual regions of the world. The analysis covered their income, the 

size of employment, presence on the stock exchange, the length of activity and, what is 

particularly important from the point of view of their importance for the economy – parti-

cipation in the creation of GDP.

Key words: largest family business, family business in economy, family company

Wstęp

Pomimo iż liczebność przedsiębiorstw rodzinnych oraz ich udział w ogólnej strukturze 
przedsiębiorstw ciągle są przedmiotem wielu debat [Więcek-Janka, Lewandowska 2017, 
s. 160], znaczenie tych podmiotów w gospodarce już od jakiegoś czasu nie budzi wątpli-
wości. Szeroko podkreśla się ich udział w kreacji PKB i zatrudnieniu [Surdej, Wach 2010, 
s.  7; Abdellatif, Amann, Jaussaud 2010, s. 108; Patel, Pieper, Hair Jr  2012, s. 232; Jeżak 
2014, ss. 13–14], a  badacze z  coraz większą uwagą przyglądają się różnym aspektom 
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funkcjonowania firm rodzinnych, które z  jednej strony mają wiele cech wspólnych, 
z drugiej natomiast charakteryzują się dużą różnorodnością. Większość przedsiębiorstw 
rodzinnych to podmioty należące do sektora MSP (co, biorąc pod uwagę fakt, iż np. w Pol-
sce 99% ogółu podmiotów gospodarczych to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jest 
zjawiskiem naturalnym) [Marjański, Marjańska 2011, s. 44], jednak we współczesnej go-
spodarce nie brak przykładów dużych firm rodzinnych, zatrudniających tysiące pracowni-
ków i osiągających przychody rzędu miliardów dolarów. Pomimo że firma rodzinna nadal 
dość często kojarzona jest z podmiotem małym [Gherbi 2017, s. 224], słabym finansowo 
i  zarządzanym w sposób niezbyt profesjonalny [Safin 2007, s. 7], w  rzeczywistości wiele 
spośród najbardziej znanych globalnych marek należy do rodzin. Najlepszym przykładem 
jest firma Wal-Mart, która od 2000 r. plasuje się w pierwszej trójce rankingu Fortune Global 
500 przedstawiającego największe przedsiębiorstwa świata. Co więcej, w 12 edycjach tego 
rankingu zajęła ona pierwsze miejsce [Fortune 2017a]. Firmy rodzinne stanowią około 1/3 
przedsiębiorstw z tego rankingu [Javetski, Murphy, Staples 2014, s. 4], a w jego najnowszej 
edycji (z 2017 r.) w pierwszej 10 znalazły się 3 przedsiębiorstwa rodzinne: Wal-Mart (1 miej-
sce), Volkswagen (6 miejsce) oraz Berkshire Hathaway (8 miejsce) [Fortune 2017b]. Również 
w rankingu Fortune 500 prezentującym największe przedsiębiorstwa w USA firmy rodzin-
ne odgrywają istotną rolę – szacuje się, że 35% spośród wszystkich podmiotów znajduje się 
w rękach rodzin [GrantThornton 2018, s. 10]. Przedsiębiorstwa rodzinne doskonale radzą 
sobie także na rynkach wschodzących – stanowią około 60% firm prywatnych o przycho-
dach powyżej 1 mld USD [Leach 2017, s 46]. 

Bez wątpienia obecność wielu firm rodzinnych na listach Fortune Global 500 i Fortune 
500 świadczy o tym, że przedsiębiorstwa rodzinne potrafią funkcjonować jako duże pod-
mioty, w związku z czym mogą silnie wpływać na gospodarkę. Dlatego też celem niniej-
szego artykułu jest zbadanie największych przedsiębiorstw rodzinnych oraz ich znaczenia 
dla gospodarek poszczególnych regionów świata. Analizie poddane zostaną ich przycho-
dy, wielkość zatrudnienia, obecność na giełdzie, długość działalności oraz, co szczególnie 
istotne z punktu widzenia ich znaczenia dla gospodarki – udział w kreacji PKB. 

Badania opierają się na źródłach wtórnych. Pierwszym z nich będzie ranking Global 
Family Business Index, który dostarcza danych na temat 500 największych firm rodzin-
nych świata. Ranking stworzony został przez specjalistów z Center for Family Business 
działającego na Uniwersytecie St. Gallen w Szwajcarii oraz z EY’s Global Family Business 
Center of Excellence. Ranking oparto o dane dotyczące 2015 r., przy czym przedsiębior-
stwa, dla których brak było wiarygodnych danych, nie zostały w nim uwzględnione. Za 
firmy rodzinne uznane zostały podmioty prywatne, w których rodzina posiada ponad 
50% głosów, oraz spółki publiczne notowane na giełdzie, w których rodzina posiada co 
najmniej 32% głosów.
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Badania dotyczące znaczenia firm rodzinnych dla gospodarki oparte zostały nato-
miast na danych pochodzących z raportów EY Family Business Yearbook z lat 2015–2017. 
Każdy z raportów przedstawia informacje sprzed dwóch lat, dlatego też analizy dotyczyć 
będą okresu 2013–2015. 

Charakterystyka dużych firm rodzinnych

Generalnie definicje dotyczące firm rodzinnych można podzielić na trzy główne grupy: 
definicje szerokie, pośrednie i wąskie. W pierwszym ujęciu za firmy rodzinne uznaje się 
wszystkie podmioty, w których rodzina ma znaczący udział we własności przedsiębior-
stwa, przy czym nie określa się dokładnie poziomu tego udziału. Pośrednie definicje poza 
znaczącym udziałem we własności wymagają również kontroli strategicznej oraz udziału 
członków rodziny w zarządzaniu. W ujęciu wąskim firmami rodzinnymi są jedynie pod-
mioty wielopokoleniowe, w których istnieje wola przekazania biznesu kolejnym poko-
leniom [Leszczewska 2016, s. 31]. W Polsce uzasadnione wydaje się być przyjęcie szero-
kiej definicji, zgodnie z którą „przedsiębiorstwo rodzinne można określić jako podmiot 
gospodarczy, w  którym kontrola własnościowa lub zarządzanie podmiotem pozostają 
w rękach przedstawicieli rodziny, a w funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jest za-
angażowany więcej niż jeden członek rodziny. Owo zaangażowanie może przybierać for-
mę własności, współwłasności lub formalnego czy nieformalnego udziału w zarządzaniu 
(np. zatrudnienie na stanowisku kierowniczym)” [Sułkowski, Marjański 2009, s. 16].

Jak zauważają Surdej i Wach [2010, s. 15], w nurcie badań rynkowych najpopularniej-
sza jest natomiast definicja PwC, mówiąca o tym, iż za przedsiębiorstwo rodzinne uznaje 
się podmiot, w którym co najmniej 51% własności należy do rodziny, członkowie rodziny 
stanowią większość członków zarządu, a właściciele są zaangażowani w codzienne kie-
rowanie firmą. Jednak w przypadku firm notowanych na giełdzie, za podmioty rodzinne 
często uznaje się te, w których rodzina posiada więcej, niż 20% własności [Leung, Richar-
dson, Jaggi 2014, s. 17; Liu, Luo, Tian 2015, s. 226].

Pomimo różnych podejść definicyjnych panuje powszechna zgoda, że tym, co wy-
różnia firmę rodzinną, jest współzależność i współpraca trzech głównych elementów: 
rodziny, biznesu oraz własności [Leszczewska 2016, s. 29]. To z  kolei nadaje tym pod-
miotom specyficznych cech wpływających na ich funkcjonowanie [Bednarz, Bieliński, 
Nikodemska-Wołowik i in. 2017, s. 129]. Niestety z powodu częstego utożsamiania przed-
siębiorstw rodzinnych z podmiotami mikro i małymi charakterystyki biznesu rodzinne-
go bywają dokonywane pod kątem tych dwóch grup podmiotów i  w  wielu przypad-
kach nie odpowiadają dużym firmom rodzinnym. Za zalety przedsiębiorczości rodzinnej 
uznaje się m.in.: zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, zdolność do szybkiej 
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zmiany i przystosowania się do nowych warunków oraz potrzeb rynkowych, gotowość 
do realizacji ryzykownych przedsięwzięć czy lepszą komunikację wynikającą ze stałego 
i  bliskiego oddziaływania członków kierownictwa [Winnicka-Popczyk  2016, s. 13]. Ten 
zestaw cech nie ma jednak zbyt dużego odniesienia do dużych firm rodzinnych. Podob-
nie takie cechy, jak: paternalizm jako styl kierowania, nieufność jako filozofia działania, 
kapitał własny jako podstawowe źródło finansowania, hermetyczność jako stosunek 
do świata zewnętrznego czy emocje jako podstawa działania [Leszczewska, Zaniew-
ska  2014, s. 41] wydają się charakteryzować raczej mikro i  małe (ewentualnie średnie) 
przedsiębiorstwa rodzinne. Istnieje jednak spora grupa cech, które dobrze opisują funk-
cjonowanie zarówno małych, jak i dużych podmiotów. Są to m.in. [Jeżak 2014, s. 16; Lesz-
czewska, Zaniewska 2014, s. 41; Popczyk 2013, s. 74]:

 · skłonność do „reinwestowania w siebie”,
 · odporność na pokusę osiągania krótkookresowych korzyści,
 · stosunkowo duża odporność na dekoniunkturę,
 · silna orientacja strategiczna,
 · stała troska o jakość produktów i usług wynikająca z powiązania firmy z nazwiskiem 

rodziny,
 · ciągłość i tradycja jako perspektywa działania,
 · lojalność i zaufanie jako trzon kultury organizacyjnej,
 · zdolność generowania kapitału rodzinnego i familizm.

Duże, dojrzałe przedsiębiorstwa rodzinne, zwłaszcza te wielopokoleniowe, w  któ-
rych własność należy do większej grupy osób, a zarządzanie często przekazywane jest 
zewnętrznym menedżerom, charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem grup intere-
su. W  związku z  tym bardzo ważne okazuje się stworzenie struktur nadzoru (ładu ro-
dzinnego), które będą dopasowane do złożoności firmy i rodziny. Powinny one wspie-
rać spójność rodziny i  łagodzić napięcia między jej członkami oraz umożliwiać płynny 
przepływ informacji i dzielenie się wizją zarówno w gronie rodziny, jak i w odniesieniu 
do zewnętrznych menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem. Na forum rodziny 
najpopularniejszymi mechanizmami ładu rodzinnego są rada rodziny, zgromadzenie 
rodziny oraz konstytucja rodziny [Koładkiewicz 2014, ss. 158–159]. 

Charakterystyka największych firm rodzinnych świata i ich 
znaczenia dla gospodarki

Firmy rodzinne zajmują istotne miejsce wśród największych przedsiębiorstw świata, w tym 
również notowanych na giełdach. Około 1/3 spółek z amerykańskiego indeksu S&P 500 to 
podmioty rodzinne [Ali, Chen, Radhakkrishnan 2007, s. 238], podobnie sytuacja wygląda 
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w Chinach [Nikodemska-Wołowik, Bieliński, Bednarz 2017, s. 214]. W państwach Europy Za-
chodniej prawie 45% firm notowanych na giełdach to przedsiębiorstwa rodzinne [Surdej, 
Wach 2010, s. 19]. W Niemczech wśród spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie poło-
wę stanowią przedsiębiorstwa rodzinne, we Francji ich odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi 
około 57% [Marjański 2013, s. 224]. 

Powyższe dane dobitnie wskazują, że firmy rodzinne, w tym również duże podmioty, 
odgrywają we współczesnej gospodarce istotną rolę. Dostrzegają to specjaliści z Center 
for Family Business działającego na Uniwersytecie St. Gallen w Szwajcarii oraz z EY’s Glo-
bal Family Business Center of Excellence, którzy już od kilku lat przygotowują zestawie-
nia największych przedsiębiorstw rodzinnych świata. Global Family Business Index, bo 
tak nazywa się to zestawienie, wskazuje, iż w 2015 r. 500 największych firm rodzinnych 
wygenerowało przychody rzędu 6 792,3 mld USD oraz zatrudniało 24,85 mln pracowni-
ków. Gdyby potraktować je jako jedną gospodarkę zajęłyby one 3 miejsce (jedynie za 
USA i Chinami). Firmy znajdujące się na liście 500 największych przedsiębiorstw rodzin-
nych wywodzą się z 48 krajów, przy czym prawie 80% skumulowanych jest w jedynie 
15 krajach. Największy udział w tej strukturze ma USA (126 firm, czyli ponad 25%) oraz 
Niemcy (70 firm, czyli 14%). Posiadaniem na tej liście przynajmniej 20 przedstawicieli 
pochwalić się mogą również Francja (29 podmiotów) i Indie (20 podmiotów). Dominacja 
USA oraz Niemiec widoczna jest nie tylko w całym rankingu, ale również w pierwszej 
jego dziesiątce (tabela 1).

Tabela 1. 10 największych firm rodzinnych świata w 2015 r.

Nazwa firmy
Rodzina 

właścicielska
Rok 

założenia
Obecność 

na giełdzie
Przychody 
(mld USD)

Zatrudnienie 
(tys.)

Kraj

Wal-Mart Stores, Inc. Walton 1962 tak 485,7 2200,000 USA

Volkswagen AG Porsche i Piech 1937 tak 231,7 591,425 Niemcy

Berkshire Hathaway, 
Inc.

Buffett 1955 tak 199,9 36,127 USA

Ford Motor Company Ford 1903 tak 149,6 199,000 USA

EXOR SpA Agnelli 1927 tak 148,1 303,247 Włochy

Cargill, Incorporated Cargill 1865 nie 120,4 153,000 USA

Bayerische Motoren 
Werke AG (BMW)

Quandt 1916 tak 100,1 122,244 Niemcy

Koch Industries Inc. Koch 1940 nie 100,0 100,000 USA

Schwarz Group Schwarz 1930 nie 93,1 360,000 Niemcy

ALDI Group Albrecht 1913 nie 82,2 162,579 Niemcy

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Global Family Business Index 2017.
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Pierwsza dziesiątka największych przedsiębiorstw rodzinnych na świecie zdominowa-
na jest przez podmioty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec. Jedynym 
przedstawicielem innego kraju jest EXOR, którego rodzina właścicielska wywodzi się 
z Włoch. Zdecydowanym liderem w zestawieniu największych firm rodzinnych świata jest 
Wal-Mart, który w 2015 r. osiągnął przychody rzędu prawie 486 mld USD, co było wynikiem 
ponad dwukrotnie lepszym niż drugiego w tym zestawieniu Volkswagena. Również pod 
względem zatrudnienia Wal-Mart zdecydowanie przewyższa konkurencję, gdyż zatrudnia 
prawie czterokrotnie więcej pracowników niż Volkswagen. Pamiętając jednak, że Wal-Mart 
jest liderem rankingu Global Fortune 500, dane te nie powinny szczególnie dziwić.

Analizując 10 największych firm rodzinnych świata, warto zwrócić uwagę na fakt, iż 
4 spośród nich są obecne na rynku już od ponad 100 lat, a jedynie 2 przedsiębiorstwa 
zostały założone po II wojnie światowej. Co jednak ciekawe, największe przychody osią-
ga firma założona najpóźniej, co oznacza, iż wspięcie się na szczyt zajęło jej stosunkowo 
niewiele czasu. Wśród 10 największych przedsiębiorstw rodzinnych świata znajdują się 
zarówno podmioty notowane na giełdzie papierów wartościowych, jaki i  te, które nie 
zdecydowały się na taki krok. Oznacza to, iż wejście na giełdę nie jest warunkiem nie-
zbędnym do uzyskania statusu jednej z najważniejszych firm rodzinnych.

Analiza 10 największych firm rodzinnych świata pokazuje, iż podmioty te charakteryzu-
ją się dość dużymi rozbieżnościami (m.in. pod względem czasu założenia czy wielkości za-
trudnienia). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wszystkich 500 podmiotów ujętych 
w Global Family Business Index, co przedstawione zostało na rysunku 1 oraz w tabeli 2.
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Rysunek 1. Wybrane charakterystyki 500 największych przedsiębiorstw rodzinnych 
świata

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Global Family Business Index 2017.

Zdecydowanie najwięcej spośród przedsiębiorstw ujętych w  rankingu Global Fa-
mily Business Index zostało założonych w XX wieku (stanowią one ponad 76% ogółu). 
Dość licznie reprezentowane są również firmy, których korzenie sięgają XIX w. (prawie 
20% ogółu). Co ciekawe, w  zestawieniu znalazły się także 2 firmy założone w  XVII w., 
czyli mogące pochwalić się naprawdę długą historią. Oznacza to, iż przedsiębiorstwa 
te skutecznie radzą sobie z problemami związanymi z sukcesją i mogą w tym względzie 
stanowić wzór dla innych podmiotów. Natomiast obecność w rankingu 13 podmiotów 
założonych w XXI w., a więc liczących poniżej 20 lat, pokazuje, że firmy rodzinne potra-
fią w krótkim czasie osiągnąć status bardzo dużych przedsiębiorstw, generujących zyski 
liczone w mld USD.

Pod względem obecności na giełdzie struktura największych firm rodzinnych świata 
jest zrównoważona. Warto przy tym dodać, że wśród przedsiębiorstw, które do tej pory 
nie zdecydowały się na obrót publiczny, aż 72% stanowią podmioty znajdujące się cał-
kowicie w rękach rodziny (rodzina posiada 100% własności). Wśród spółek notowanych 
na giełdzie w przypadku ponad 60% podmiotów rodzina posiada większość własności 
(ponad 50% głosów). Pokazuje to, iż największe przedsiębiorstwa rodzinne świata bar-
dzo silnie związane są z rodzinami właścicielskimi, które jedynie w nieznacznym stopniu 
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dopuszczają zewnętrznych udziałowców. Nawet jeśli firmy wchodzą na giełdę, rodziny 
starają się zachować w swoich rękach znaczną część własności.

Zdecydowana większość firm z  rankingu Global Family Business Index osiągnęła 
w 2015 roku przychody o wartości poniżej 10 mld USD. Jedynie 4% przedsiębiorstw wy-
generowało przychody przekraczające 50 mld USD, co oznacza, że stanowią one gru-
pę zdecydowanych liderów w rankingu. W przypadku wielkości zatrudnienia mamy już 
do czynienia z dużo większym zrównoważeniem wśród największych przedsiębiorstw. 
Najliczniejszą grupę stanowią podmioty zatrudniające od 5001 do 10000 pracowników, 
najmniej liczną natomiast firmy, w których zatrudnienie nie przekracza 1000 osób.

Tabela 2. Wybrane charakterystyki 500 największych przedsiębiorstw rodzinnych 
świata

Wartość maksymalna
Wartość 

minimalna
Wartość średnia Mediana

Wiek (lata) 408 11 — 71

Wielkość zatrudnienia 2 200 000 226 47,692 22,317

Wielkość przychodów (mld 
USD)

485,7 3,1 13,6 6,4

Wielkość przychodów na 1 
pracownika (tys. USD)

42 666,67 26,57 881,07 304,83

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Global Family Business Index 2017.

Dane zawarte w  tabeli 2 potwierdzają bardzo duże różnice pomiędzy firmami 
osiągającymi największe i  najmniejsze wartości wybranych charakterystyk. W  przy-
padku wieku różnica pomiędzy najstarszym a najmłodszym podmiotem wynosi 397 
lat. Pokazuje to, że do grona największych przedsiębiorstw rodzinnych mogą należeć 
zarówno bardzo młode (mające jedynie 11 lat), jak i dojrzałe, wielopokoleniowe (408 
lat) podmioty. Warto przy tym również zauważyć, że mediana wieku wynosi 71 lat, co 
oznacza, iż połowa spośród największych firm rodzinnych świata powstała przed 1947 
rokiem, są to więc podmioty wielopokoleniowe. Także analiza pozostałych trzech wiel-
kości (przychodów, zatrudnienia oraz przychodów przypadających na 1 pracownika) 
wskazuje na bardzo duże zróżnicowanie wśród przedsiębiorstw ujętych w Global Fa-
mily Business Index. Również w tym przypadku warto zwrócić uwagę na medianę oraz 
wartość średnią. We wszystkich przypadkach wartość średnia jest znacznie wyższa od 
mediany, co oznacza, że większość przedsiębiorstw charakteryzuje się wartościami 
znacznie niższymi od średniej arytmetycznej. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorstwa 
generujące największe przychody oraz zatrudnienie znacznie odbiegają od większo-
ści pozostałych podmiotów.
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Znając już dane charakteryzujące największe firmy rodzinne pod względem wielko-
ści przychodów, zatrudnienia, obecności na giełdzie oraz czasu założenia, warto prze-
analizować również ich rozkład geograficzny. Informacje dotyczące tego zagadnienia 
przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Rozkład geograficzny największych przedsiębiorstw rodzinnych świata

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Family Business Yearbook 2015; Family Business Yearbook 2016; 

Family Business Yearbook 2017.

Zdecydowanie największa część firm z rankingu Global Family Business Index zloka-
lizowana jest w Europie. Sporo podmiotów wywodzi się również z Ameryki Północnej. 
Pozostałe trzy obszary geograficzne mają zdecydowanie mniejsze znaczenie, gdyż łącz-
nie na ich terenie zlokalizowanych jest 27% przedsiębiorstw, z czego jedynie 3% przypa-
da na Bliski Wschód i Afrykę.

Po przeanalizowaniu rozmieszczenia przestrzennego największych firm rodzin-
nych, warto zbadać ich znaczenia dla gospodarek poszczególnych regionów, co zostało 
przedstawione w tabeli 3.
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Tabela 3. Wartości wybranych wskaźników charakteryzujących 500 największych firm 
rodzinnych świata w poszczególnych regionach

Wskaźnik Rok

2013 2014 2015

Europa

Liczba firm 243 232 224

Wartość produkcji (mld USD) 2 890 2 740 2 909

Udział w PKB (%) 13,2 14,8 14,5

Wielkość zatrudnienia (mln) 8,9 8,8 10,6

Udział w zatrudnieniu (%) 2,3 3,6 2,7

Wartość produkcji na 1 firmę (mld USD) 11,89 11,81 12,99

Udział firm notowanych na giełdzie (%) 36,6 37,5 39,7

Ameryka Północna

Liczba firm 120 117 139

Wartość produkcji (mld USD) 2 300 2 222 2 418

Udział w PKB (%) 12,4 11,4 12,3

Wielkość zatrudnienia (mln) 6,2 ponad 6,2 6,7

Udział w zatrudnieniu (%) 3,5 3,5 3,8

Wartość produkcji na 1 firmę (mld USD) 19,17 18,97 17,41

Udział firm notowanych na giełdzie (%) 49,2 49,6 33,1

Ameryka Łacińska

Liczba firm 36 36 37

Wartość produkcji (mld USD) 466 439 414

Udział w PKB (%) 7,7 9,8 7,9

Wielkość zatrudnienia (mln) ponad 2,2 ponad 2,2 2,3

Udział w zatrudnieniu (%) 0,7 0,7 0,8

Wartość produkcji na 1 firmę (mld USD) 12,95 12,20 11,20

Udział firm notowanych na giełdzie (%) 72,2 72,2 78,4

Azja–Pacyfik

Liczba firm 85 85 87

Wartość produkcji (mld USD) 743 737 983

Udział w PKB (%) 4,3 3,4 3,3

Wielkość zatrudnienia (mln) ponad 3 ponad 3 mln 3,97 

Udział w zatrudnieniu (%) 0,2 0,2 0,2

Wartość produkcji na 1 firmę (mld USD) 8,74 8,67 11,3

Udział firm notowanych na giełdzie (%) 89,4 88,4 86,2

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Family Business Yearbook 2015; Family Business Yearbook 2016; 

Family Business Yearbook 2017.

Rozpatrując liczbę największych firm rodzinnych świata z  pespektywy poszcze-
gólnych regionów, zauważyć można, iż w całym okresie najwięcej było ich w Europie, 
natomiast najmniej w Ameryce Łacińskiej. Dodać jednak należy, że udział firm europej-
skich rokrocznie spada, natomiast w roku 2015 odnotowano znaczny wzrost ich liczby 
w Ameryce Północnej. W pozostałych dwóch analizowanych obszarach geograficznych 
ich udział jest stabilny z nieznaczną tendencją wzrostową.



375

Największe przedsiębiorstwa rodzinne świata i ich znaczenie w gospodarce

W związku z faktem, iż w Europie znajduje się najwięcej firm rodzinnych z rankingu 
Global Family Business Index, w regionie tym odnotowano zarówno najwyższą wartość 
produkcji, udziału w  PKB, jak i  wielkość zatrudnienia. Wyjątek stanowi jedynie udział 
w strukturze zatrudnienia, gdyż wyższy był on w Ameryce Północnej (z czego można 
wysnuć wniosek, iż w regionie tym ogólna wielkość zatrudnienia we wszystkich pod-
miotach gospodarki jest niższa, niż w Europie). Analogicznie najniższe wartości odnoto-
wano w Ameryce Łacińskiej – wyjątkiem jest udział w PKB, który najniższy był w regionie 
Azji–Pacyfiku.

Analizując dane dotyczące Europy, zauważyć można, iż wartości poszczególnych 
wskaźników ulegają wahaniom. Stała tendencja utrzymuje się jedynie w  przypadku 
liczby firm (spadkowa) oraz udziału przedsiębiorstw notowanych na giełdzie (wzrosto-
wa). W Ameryce Północnej stałą tendencję zaobserwować możemy w odniesieniu do 
wielkości zatrudnienia (wzrost), udziału w zatrudnieniu (wzrost) oraz wartości produkcji 
w przeliczeniu na 1 firmę (spadek). Warto podkreślić, że ten region charakteryzuje się 
najwyższą wartością produkcji na 1 firmę (nawet pomimo systematycznego spadku). 
Biorąc pod uwagę znaczny spadek udziału przedsiębiorstw notowanych na giełdzie 
w 2015 r., wnioskować można, iż przedsiębiorstwa, które w tym roku „awansowały” do 
rankingu, najprawdopodobniej nie są spółkami publicznymi. W przypadku Ameryki Ła-
cińskiej większość wskaźników utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. Niepokoić 
może jednak spadek wartości produkcji, którego nie można wytłumaczyć zmniejsze-
niem liczby firm, gdyż ta nawet nieznacznie wzrosła. W regionie Azji–Pacyfiku na szcze-
gólną uwagę zasługuje bardzo duży wzrost wartości produkcji odnotowany w 2015 r., 
co jednak nie przełożyło się na zwiększenie znaczenia w kreacji PKB. Co więcej, udział 
w PKB systematycznie spada, co oznacza, że analizowane firmy rodzinne rozwijają się 
w  tempie wolniejszym niż tamtejsza gospodarka. Region Azji–Pacyfiku jest również 
jedynym obszarem, w którym systematycznie spada udział spółek giełdowych pośród 
największych firm rodzinnych.

Analizując dane zawarte w  tabeli 3, warto szczególną uwagę poświęcić udziałowi 
firm rodzinnych w kreacji PKB. Wskaźnik ten jest najwyższy w Europie, co nie powinno 
dziwić, skoro znajduje się tam najwięcej spośród badanych firm rodzinnych. Zarówno 
w Europie, jak i Ameryce Północnej udział ten wynosi ponad 10%, co uznać można za 
wynik bardzo wysoki (biorąc pod uwagę liczbę firm, stwierdzić należy, iż wynik przedsię-
biorstw z Ameryki Północnej jest jeszcze bardziej imponujący). Jeszcze mocniej znacze-
nie dużych firm rodzinnych dla gospodarki pokazuje przykład Ameryki Łacińskiej, gdzie 
w roku 2014 za kreację prawie 10% PKB odpowiadało zaledwie 36 podmiotów. Stanowi 
to dowód, iż największe przedsiębiorstwa rodzinne świata stanowią siłę, z którą muszą 
się liczyć władze wielu państw.
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Interesujących wniosków dostarcza nam także analiza danych dotyczących Europy 
i Ameryki Łacińskiej w 2014 roku. Wynika z nich, iż pomimo zmniejszenia wartości pro-
dukcji, udział firm rodzinnych w PKB wzrósł. W obu tych regionach miał miejsce spadek 
ogólnej wartości PKB, co świadczy o  chwilowej dekoniunkturze. Skoro w  tym okresie 
największe firmy rodzinne zwiększyły swój udział w strukturze PKB, można wnioskować, 
iż podmioty te lepiej od innych przedsiębiorstw radzą sobie z kryzysami. 

Zakończenie

Firmy rodzinne stanowią obiekt coraz szerszego zainteresowania, jednak nadal zidentyfi-
kować można wiele luk badawczych. Jedną z nich jest charakterystyka przedsiębiorczo-
ści rodzinnej z punktu widzenia dużych podmiotów. W literaturze przedmiotu dominują 
bowiem ujęcia skupione na mikro i małych jednostkach, które mimo posiadania wielu 
cech wspólnych z dużymi firmami rodzinnymi, w znacznym stopniu się od nich różnią. 
Doskonale widać to na przykładzie cech charakterystycznych przedsiębiorstw rodzin-
nych, które bardzo dobrze oddają specyfikę mniejszych podmiotów, jednak niekoniecz-
nie mają odniesienie do tych największych jednostek. Tymczasem duże firmy rodzinne 
mogą pochwalić się niebagatelnym znaczeniem dla gospodarki, dlatego też warto po-
święcić ich analizie nieco więcej miejsca.

Największe przedsiębiorstwa rodzinne świata sklasyfikowane w rankingu Global Fa-
mily Business Index charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem wielkości 
przychodów, zatrudnienia, czasu działalności czy udziału w  publicznym obrocie, przy 
czym, co najistotniejsze, odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce. Jedynie dwa kraje: 
USA i Chiny, generują wyższą wartość PKB niż 500 największych firm rodzinnych ujętych 
łącznie, co z pewnością jest wynikiem imponującym. Również w poszczególnych regio-
nach świata podmioty znajdujące się w rękach rodzin mają bardzo istotne znaczenie. 
W Europie i Ameryce Północnej odpowiadają za kreację ponad 10% PKB oraz zatrudniają 
około 3–4% pracowników. W Ameryce Łacińskiej i Azji–Pacyfiku udział ten jest mniejszy, 
co jednak w głównej mierze wynika z mniejszej liczby rodzinnych przedsiębiorstw z tych 
obszarów uwzględnionych w  rankingu. W  Europie i  Ameryce Łacińskiej w  roku 2014, 
który był tam rokiem dekoniunktury, największe firmy rodzinne zwiększyły swój udział 
w PKB, co oznacza, że potrafią one radzić sobie z problemami lepiej niż inne podmioty 
gospodarcze. To wszystko sprawia, że firmy z rankingu Global Family Business Index są 
istotnymi graczami na światowym rynku, a ich rodzinny charakter nie tylko nie przeszka-
dza im, ale wręcz pomaga w utrzymaniu pozycji marek globalnych.
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Introducción 

En México, la floricultura es la actividad económica más importante en el sector agrope-
cuario [SAGARPA 2015], se distingue como una de las más exitosas entre las creadoras de 
empleo en el país pues genera trabajo para 15 mil familias en 26 estados de la república 
mexicana, además, crea 188 mil empleos permanentes, 50 mil empleos eventuales y ha-
sta un millón de empleos indirectos [Torres 2014]. En el Estado de México, particularmen-
te el sur, se encuentran la mayor parte de la producción nacional. 

Se ha argumentado que los factores básicos con un papel determinante en la locali-
zación y desarrollo de la floricultura son: las favorables condiciones climáticas e hidroló-
gicas del lugar, así como la calificación empírica del capital humano, además individuos 
que emprendan actividades de producción o comercialización, es decir el emprendedor, 
el cual se muestra como un actor relevante [Lara 1999].

El sur del Estado de México basa su producción y comercialización florícola en 
pequeñas unidades productivas principalmente, las cuales no están constituidas 
como empresas en términos formales y fiscales, cabe hacer énfasis que las familias son 
la base de dichas unidades florícolas. Estas condiciones de producción al parecer no 
fomentan mejoras sociales y económicas. Además en su entorno la floricultura genera 
efectos deseados y no deseados, denominadas externalidades. En específico, las ex-
ternalidades negativas podrían estar conduciendo a la no sustentabilidad de esta zona 
dedicada a la floricultura.

Así, el objetivo del presente trabajo es estudiar las condiciones de producción de las 
pequeñas unidades familiares y su entorno en el sur del Estado de México.

Antecedentes

Competitividad de la floricultura mexicana en los mercados internacionales 
En décadas recientes se ha fomentado la floricultura en México pues es una actividad 
agropecuaria que es considerada por los gobiernos y las empresas como altamente ren-
table, en especial cuando se vende al extranjero. De esa forma se tiene la percepción de 
que la floricultura mexicana es competitiva en los mercados internacionales.

Cabe mencionar que hay diferentes maneras de entender la competitividad, para 
este estudio se refiere a  la habilidad de mantener una posición destacada en deter-
minados mercados que le permita un crecimiento y desarrollo económico y social 
elevado y sostenido [López, Méndez y Dones 2009]. Además señalan que en términos 
empresariales se refiere a cómo las naciones crean y mantienen un entorno que sostie-
ne la competitividad de sus empresas, así, una empresa es competitiva es estar en un 
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mercado obteniendo beneficios (ganancias) consolidando su presencia y su capacidad 
de producción de bienes demandados en los mercados.

Los productos de la floricultura no solo se refieren a las flores, ya sean de corte o de 
maceta, incluyen otra serie de productos relacionados que van desde bulbos y esquejes 
hasta follaje ornamental. 

El mercado internacional de la floricultura muestra una larga lista de participantes, 
tanto como oferentes o demandantes, sin embargo, en realidad es un mercado relativa-
mente concentrado pues solo un grupo reducido de países tienen un papel relevante. 
En primer término en lo que va de transcurrido el presente siglo, las exportaciones mun-
diales muestran que Países Bajos cubren casi la mitad de todo el mercado con tendencia 
moderada a cubrir cada vez más oferta, así, este país se puede considerar el más compe-
titivo al abarcar una parte considerable de las ventas mundiales (véase cuadro 1 y 2). Los 
siguientes países importantes son exportadores con menor participación porcentual del 
mercado: Colombia, Alemania, Alemania, Ecuador y Kenia. 

Por su parte, México no se encuentra entre los primeros 10 exportadores mun-
diales, en 2016 se ubica en el discreto lugar 29. Es importante resaltar que el volumen 
de exportaciones mundiales ha crecido en este siglo, también las ventas mexicanas 
han aumentado. Pero en términos porcentuales, México representa cada vez menos 
exportaciones, es decir, ha perdido competitividad pues cubre menos mercado con 
tendencia a ser menor y se aleja de poder consolidar una posición sólida (véase cu-
adro 1 y 2).

Cuadro 1. Principales países exportadores y México. Años seleccionados

Miles de dólares
Lugar Exportadores 2001 2005 2010 2015 2016

  Mundo 8534451 13545056 17970218 19035632 19998287

1 Países Bajos 3927307 6688409 8387070 9186913 9732874

2 Colombia 613731 909693 1248464 1308583 1328138

3 Alemania 241128 473442 877606 941209 1012532

4 Italia 444756 696901 870542 772899 833914

5 Ecuador 231651 372228 611258 824453 806932

6 Kenia 153069 283898 454540 719850 748933

7 Bélgica 388481 618478 851808 592923 603055

8 Dinamarca 423994 510131 612889 464315 476830

9
Estados Unidos 
de América

278887 341782 416043 411245 427131
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10 Canadá 332825 322457 296058 346062 366272

29 México 51400 46804 55618 74556 76419

Fuente: elaboración propia con información de International Trade Statistics (varios años).

Cuadro 2. Principales países exportadores y México. Años seleccionados

Participación porcentual en el mercado mundial 
Lugar Exportadores 2001 2005 2010 2015 2016

  Mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 Países Bajos 46.02 49.38 46.67 48.26 48.67

2 Colombia 7.19 6.72 6.95 6.87 6.64

3 Alemania 2.83 3.50 4.88 4.94 5.06

4 Italia 5.21 5.15 4.84 4.06 4.17

5 Ecuador 2.71 2.75 3.40 4.33 4.04

6 Kenia 1.79 2.10 2.53 3.78 3.74

7 Bélgica 4.55 4.57 4.74 3.11 3.02

8 Dinamarca 4.97 3.77 3.41 2.44 2.38

9
Estados Unidos 
de América

3.27 2.52 2.32 2.16 2.14

10 Canadá 3.90 2.38 1.65 1.82 1.83

29 México 0.60 0.35 0.31 0.39 0.38

Fuente: elaboración propia con información de International Trade Statistics (varios años).

En el otro lado del mercado, la demanda, es posible observar que el mercado mun-
dial de la floricultura no se encuentra tan concentrado como sucede con la oferta. Im-
portadores que representan más del 10 por ciento de las compras mundiales son Alema-
nia, Holanda y Estados Unidos de América, seguidos de cerca por Reino Unido y Francia 
(véase cuadro 3 y 4). 

Para el caso de México, solo se comenta por los gobiernos y las empresas los lo-
gros que se tienen por las exportaciones: el ingreso de divisas al país por exportacio-
nes. Sin embargo, las importaciones son un rubro con relevancia creciente. Tal como 
sucede del lado de la oferta, los floricultores mexicanos no se encuentran entre los 
primeros 10 demandantes mundiales, en 2016 se ubica en el lugar 25. El volumen de 
importaciones mundiales ha crecido en este siglo y las mexicanas también casi du-
plicado. Ello se muestra en que la participación porcentual de México en las compras 
mundiales que se ha incrementado con tendencia moderada a ser cada vez mayor 
(véase cuadro 3 y 4).
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Con esta información de oferta y demanda mundiales es posible afirmar que la flori-
cultura mexicana está perdiendo competitividad en los mercados internacionales pues 
sus ventas han crecido a menor ritmo que las de otros países y cubre menos como ofe-
rente, en contraparte, sus compras al mundo son crecientes. 

Cuadro 3. Principales países importadores y México. Años seleccionados

Miles de dólares
Lugar Importadores 2001 2005 2010 2015 2016

  Mundo 8777063 13768571 17883096 17669704 18277907

1 Alemania 1670334 2494770 3655440 2951689 3031900

2 Países Bajos 801136 1176036 1434483 2153110 2262071

3 Estados Unidos 
de América 1150294 1631094 1719629 2011797 2164759

4 Reino Unido 968039 1620527 1717957 1631478 1591902

5 Francia 790459 1274037 1501354 1107016 1152602

6 Japón 375749 463779 630488 553320 582834

7 Italia 378251 631963 746470 592637 580014

8 Rusia, 
Federación de 75460 246577 758596 718032 577756

9 Suiza 327495 451278 557569 547920 557080

10 Bélgica 280581 454746 662728 393233 443315

25 México 47088 65510 77238 117139 113967

Fuente: elaboración propia con información de International Trade Statistics (varios años).

Cuadro 4. Principales países importadores y México. Años seleccionados

Participación porcentual en el mercado mundial 
Lugar Importadores 2001 2005 2010 2015 2016

  Mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 Alemania 19.03 18.12 20.44 16.70 16.59

2 Países Bajos 9.13 8.54 8.02 12.19 12.38

3
Estados Unidos 
de América

13.11 11.85 9.62 11.39 11.84

4 Reino Unido 11.03 11.77 9.61 9.23 8.71

5 Francia 9.01 9.25 8.40 6.27 6.31

6 Japón 4.28 3.37 3.53 3.13 3.19
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7 Italia 4.31 4.59 4.17 3.35 3.17

8
Rusia, 
Federación de

0.86 1.79 4.24 4.06 3.16

9 Suiza 3.73 3.28 3.12 3.10 3.05

10 Bélgica 3.20 3.30 3.71 2.23 2.43

25 México 0.54 0.48 0.43 0.66 0.62

Fuente: elaboración propia con información de International Trade Statistics (varios años).

La anterior afirmación cobra fuerza con base en los componentes e indicadores del 
comercio exterior de la floricultura mexicana (véase cuadro 5). Se ha mencionado la ten-
dencia creciente tanto de exportaciones como de importaciones, sin embargo, las segun-
das aumentan a mayor velocidad que las primeras, el resultado es que se ha pasado de 
un superávit de la balanza comercial a un déficit en pocos años y que tiende a ser mayor. 

El volumen del comercio exterior casi se ha duplicado, aunque las exportaciones 
como proporción del total de este comercio ha disminuido su participación porcentual, 
en otras palabras, la floricultura mexicana presenta mayor intercambio comercial con el 
resto del mundo pero se debe a mayores importaciones que exportaciones. Las expe-
ctativas de corto plazo indicarían que no hay mejoría pues el déficit comercial cada vez 
toma más relevancia como proporción del volumen de transacciones internacionales. 

Cuadro 5. Componentes e Indicadores del Comercio Exterior de México. Años seleccionados

Concepto / Indicador 2001 2005 2010 2015 2016

Exportaciones 51400 46804 55618 74556 76419

Importaciones 47088 65510 77238 117139 113967

Saldo de Balanza Comercial
4312

Superávit 
-18706
Déficit 

-21620
Déficit

-42583
Déficit

-37548
Déficit

Volumen del Comercio Exterior 1 98488 112314 132856 191695 190386

Exportaciones como proporción del Comercio Exterior 2 0.52 0.42 0.42 0.39 0.40

Importaciones como proporción del Comercio Exterior 3 0.48 0.58 0.58 0.61 0.60

Saldo de Balanza Comercial como proporción del 
Comercio Exterior 4

0.04 0.17 0.16 0.22 0.20

Fuente: elaboración propia con información de International Trade Statistics (varios años).

Notas:

1 Volumen del Comercio Exterior = Exportaciones + Importaciones

2 Exportaciones como proporción del Comercio Exterior = Exportaciones / Volumen del Comercio Exterior

3 Importaciones como proporción del Comercio Exterior = Importaciones / Volumen del Comercio Exterior

4 Saldo de Balanza Comercial como proporción del Comercio Exterior = Saldo de Balanza Comercial / 

Volumen de Comercio Exterior (expresado en valor absoluto) 
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Situación de la floricultura mexicana en México y el Estado de México 
La  actividad de la floricultura se encuentra casi en todo el país, 26 entidades producto-
ras, sin embargo, la producción a mayor escala para cubrir la demanda doméstica y del 
resto del mundo se encuentra concentrada en pocas. Dicha concentración es muy alta 
pues el Estado de México representa casi dos terceras partes de toda la actividad nacio-
nal, seguido de Puebla y Morelos (véase cuadro 6). Cabe mencionar que cerca del 10 por 
ciento de la producción mexicana se exporta y proviene principalmente del territorio 
mexiquense.

Cuadro 6. Floricultura: Principales entidades federativas. Valor de la producción 2014. 
Participación porcentual

Entidad 
federa-

tiva

Estado de 
México

Puebla Morelos
Distrito 
Federal

Jalisco Michoacán
Baja 

California
Resto del 

país 

Partici-
pación 
porcen-

tual
61.40 14.50 7.60 3.80 3.20 2.60 2.10 4.80

Fuente: elaboración propia con base en SAGARPA.

A nivel del Estado de México se presenta de nuevo otra concentración en la produc-
ción, pues el sur representa la mayor parte de la producción estatal, incluso a la zona se 
le ha denominado corredor florícola destacando Tenancingo, Coatepec de Harinas y en 
especial en Villa Guerrero (véase cuadro 7). Además, es la principal zona exportadora 
del país [Ramírez, Avitia y Castro 2017]. En Villa Guerrero se produce casi dos tercios del 
total del corredor florícola, es el municipio a nivel nacional más destacado en la actividad 
florícola.
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Cuadro 7. Floricultura: Municipios por superficie sembrada y valor de la producción 
2014. Participación porcentual

Municipio Superficie sembrada Valor de la producción

Villa Guerrero 54.03 67.17

Tenancingo 17.62 15.85

Coatepec Harinas 14.09 11.23

Malinalco 3.79 2.24

Tonatico 3.21 0.74

Ixtapan de la Sal 2.29 0.69

Zumpahuacán 0.8 1.13

Zacualpan 0.49 0.11

Ocuilán 0.34 0.07

Almoloya de Alquisiras 0.12 0.03

Total 100.00 100.00

Fuente: elaboración propia con base en SAGARPA.

No solo geográficamente está concentrada la floricultura en pocos municipios del 
país y del estado, además, se tiene concentración de producción y comercialización de 
pocas variedades de flores por su valor de la producción. Así, en el corredor florícola se 
cultiva principalmente crisantemo y rosa, (en este segundo caso de forma intensiva), 
esas dos variedades representan dos tercios del total, siguen en importancia gerbera, 
lilium y clavel (véase cuadro 8). 

Cuadro 8. Floricultura: principales variedades de flores cultivadas. 

Valor de la Producción 2014 y Participación porcentual

Flor Valor de la producción

  Miles de pesos
Participación 

porcentual

Crisantemo 983801.53 32.33

Rosa 970670.57 31.90

Gerbera 278398.73 9.15

Lilium 262004.01 8.61

Clavel 261941.90 8.61
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Gladiola 104951.80 3.45

Alstroemeria 52844.63 1.74

Astér 44709.34 1.47

Total parcial 2959322.51 97.25

Total 3042958.17 100.00

Fuente: elaboración propia con base en SAGARPA.

Es posible afirmar que la floricultura se enfoca en atender al mercado nacional con 
una producción concentrada en el altiplano mexicano y con pocas variedades de flores. 

Es de interés señalar que la producción se realiza en gran parte por pequeños pro-
ductores, en un número reducido de empresas medianas o  grandes productoras (las 
únicas con capacidad de distribución a todo el país y al extranjero). 

Metodología
La floricultura en México no tiene oferentes homogéneos, es decir, los productores tienen 
diferentes características, incluso esto lleva a no nombrarles como empresas sino unidades 
productivas. Países como Colombia e incluso Ecuador presentan características más unifor-
mes en sus productores pues son empresas medianas enfocadas a la exportación.

En la floricultura mexicana es posible clasificar  a  las unidades productivas en tres 
tipos, su clasificación considera la superficie cultivada, el tipo de mano de obra, el nivel 
de tecnificación, así como los volúmenes de producción [Gomora et al. 2006]:

i. Pequeños floricultores que cultivan reducidas superficies frecuentemente con 
mano de obra familiar, con bajos niveles tecnológicos, deficiente material vegetativo, 
poca diversificación de la producción y reducida o nula asistencia técnica; su mercado 
es el nacional (incluso local) y cuentan con deficientes canales de comercialización. 
Este grupo constituye el más numeroso y son los que tienen mayor vulnerabilidad eco-
nómica, en este sector se concentran la mayoría de los productores de los llamados 
cultivos florícolas tradicionales o populares que no requieren técnicas muy especiali-
zadas para su desarrollo, como son los cultivos del crisantemo y clavel. El uso de agro-
químicos, este tipo de productores es alto, sin embargo no se tienen los instrumentos 
necesarios para su aplicación.

ii. Productores individuales con un mejor nivel tecnológico que manejan grandes 
volúmenes para el mercado nacional y en menor medida para el internacional. En este 
sector se encuentran acopiadores y comercializadores al exterior de parte de la produc-
ción con calidad de los pequeños floricultores y los proveedores de material vegetativo 
a muchos de los pequeños floricultores. La falta de infraestructura técnica para realizar 
análisis de suelo y agua, la carencia de información de mercados y la falta de asesores 



390

Javier Jesús Ramírez Hernández, Jessica Alejandra Avitia Rodríguez

técnicos especializados en materia florícola hace que se apliquen grandes cantidades de 
agroquímicos, con el equipo insuficiente.  

 iii. Grandes floricultores que son básicamente empresas sustentadas por grupos 
de inversionistas que registran una alta tecnología en su producción. Estos generan los 
mayores volúmenes cultivados bajo invernadero para ello utilizan altos volúmenes de 
agroquímicos. Su principal problemática se encuentra en el desconocimiento de las nor-
mas (documentales y fitosanitarias) que se requieren para exportar sus productos.

Este trabajo se enfoca en el análisis de los productores del primer grupo, pues repre-
sentan el mayor número, cabe mencionar que no existe un censo oficial de producto-
res por esta razón solo es posible estimar su cantidad. Con dicho propósito se emplean 
bases de datos de dos trabajos en campo realizados previamente: Ramírez, González 
y García [2010] así como Ramírez [2018]. 

En primer término, Ramírez, González y García [2010] estudian las condiciones de 
producción de los pequeños productores en la floricultura del sur del Estado de México. 
Se genera información en temáticas tales como: historia del productor, infraestructura 
productiva, infraestructura complementaria, aspectos financieros, aspectos laborales, 
proyecciones, aspectos botánicos, tecnología usada, comercialización, medio ambiente 
y proyecciones de crecimiento y productividad. 

Esta información permite perfilar a las unidades productivas florícolas de tipo fami-
liar, pues casi todos los integrantes de una familia participan y tienen roles en la produc-
ción y comercialización. A diferencia de las empresas medianas y grandes, estos produc-
tores no están constituidos legal y fiscalmente, además su manejo y conducción se basa 
en la experiencia y no en capacitación previa. En este trabajo solo se analizan los rubros 
del historial, infraestructura y laboral. 

En segundo lugar, Ramírez [2018] realizan un estudio descriptivo de las externalida-
des generadas por la floricultura en los municipios del corredor florícola. Dichas exter-
nalidades se estructuran en sociales, ambientales y económicas ya sean positivas o ne-
gativas originadas en la producción. Los ámbitos en los que se encuentran organizadas 
las externalidades tienen el propósito de mostrar la sustentabilidad de la floricultura, si 
tiene más efectos negativos que positivos es posible plantear que esta actividad agro-
pecuaria no es sustentable (para efectos de este trabajo no se hace diferencia entre sus-
tentabilidad y sostenibilidad). 

Recordar que de acuerdo con las Naciones Unidas, la sostenibilidad consiste en sati-
sfacer las necesidades de las generaciones presentes sin agotar los recursos para que las 
generaciones futuras puedan también satisfacer sus requerimientos. 
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Análisis de resultados

Caracterización de las pequeñas unidades productivas
De acuerdo con Ramírez, González y García [2010], las familias operan como unida-
des productivas en la floricultura. Algunas de sus rasgos son: a) no hay una división 
clara entre los recursos de la familia y los de la unidad productiva, b) la división del 
trabajo en dichas unidades se basa en la estructura de la familia, c) el funcionamien-
to u  operación de la unidad productiva se basa en la experiencia (aprendizaje de 
ensayo y error). 

La información muestra que existe un arraigo de la floricultura visto por el número 
de años que se está realizando, se cultiva en superficies pequeñas con recursos propios 
principalmente y con poco apoyo externo (véase cuadro 9). 

El equipamiento con el que se cuenta permite observar que la dotación de  infra-
estructura es incompleta, dado que no poco más de la mitad de los informantes men-
ciona que se cuenta con instalaciones y maquinaria o equipo. La producción se enfoca 
a flores de corte (para venta como producto final y no hay producción como insumos de 
este sector) (véase cuadro 9). 

En el terreno laboral, se refuerza el planteamiento de que son pequeñas unidades 
productivas familiares pues casi el 90 por ciento emplea al menos un integrante de su 
familia, se cuenta con un número reducido de empleados fijos. Destaca que la actividad 
es del agrado de la familia, trabajan poco más de jornada completa, pero cuentan con 
bajos niveles de capacitación y de experiencia previa (véase cuadro 9). 

Cuadro 9. Condiciones de producción de pequeños floricultores en el sur del Estado 
de México (Tenancingo y Villa Guerrero). Rubros seleccionados

Historial del floricultor

Variable Unidad de registro Registro porcentual

Antigüedad como floricultor
Menos de 10 años
De 10 a 15 años
Más de 15 años

33
37
30

Propiedad del terreno de cultivo
Propio
Alquilado

63
37

Extensión de la superficie de terreno cultivado
Menor de 5000 m2 

Mayor a 5000 m2

Otra respuesta 

60
37
3

Extensión actual de la superficie de invernadero 
cultivado

Menor 1000 m2

Entre 1000 y 2000 m2

Mayor a 2000 m2

32
21
47

Asistencia técnica recibida de parte del gobierno, 
empresas o universidades 

Si
No 

33
67
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Benéfica la asistencia recibida
Si
No
Otra respuesta 

33
13
54

Continuación cuadro 9 

Infraestructura productiva 

Variable Unidad de registro Registro porcentual

Invernadero para producción de flor (para venta)
Si
No

93
7

Invernadero para propagación de material vegetativo 
(como insumo)

Si
No

16
84

Producción a cielo abierto
Si
No

39
47

Disposición de bodegas
Si 
No 

68
32

Disposición de estacionamiento propio
Si
No

64
36

Disposición de oficinas o áreas de venta 
Si
No

67
33

Disposición de aspersores 
Si
No

74
26

Forma de riego 
Manual 
Mecanizado 

32
68

Disposición de vehículo de carga 
Si
No

87
13

Situación laboral 

Variable Unidad de registro Registro porcentual

Número de familiares laboran en el cultivo
De 1 a 3
Más de 3
Ninguno 

30
59
11

Número de trabajadores fijos
De 1 a 5
Más de 5 

60
40

Duración de los trabajadores en el empleo
Si
No 

78
22

Experiencia inicial de los trabajadores 
Si
No 

44
56

Gusto de los familiares por esta actividad 
Si
No 

84
16

Número de horas trabajadas diarias 
Hasta 8
Entre 8 y 12
Más de 12 

35
50
15

Personal calificado empleado 
Si
No 

30
70 

Fuente: elaboración propia con base en Ramírez, González y García [2010]. 

Las pequeñas unidades productivas familiares predominan en los oferentes florí-
colas, sin embargo, presentan una serie de carencias de capacitación, infraestructura 
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y apoyos diversos para realizar de forma más eficiente su actividad productiva. Es po-
sible inferir que estas condiciones productivas estén limitando la competitividad de la 
floricultura mexicana en los mercados internacionales. Sin embargo, la problemática no 
termina aquí, dado que esta actividad agropecuaria genera efectos a otros sectores eco-
nómicos además del ámbito social y ambiental. 

Sustentabilidad de la floricultura: las externalidades 

Se ha referido previamente que la sustentabilidad se integra por diversos ámbitos (social, 
ambiental y económico) que su mejora o conservación permite hablar de la presencia de 
sustentabilidad como un todo.

De acuerdo con Ramírez [2018], la floricultura que se lleva a cabo en el sur del Estado 
de México genera externalidades en su producción, la realización de esta actividad, ya 
sea de maneja consciente o inconsciente, planeada o no, tiene una serie de efectos en 
los municipios florícolas que inciden en la sociedad, expresado de forma global, en la 
sustentabilidad. 

Las externalidades positivas, de cualquier ámbito, son menores en cantidad que las 
negativas, en consecuencia, ya es posible inferir que la floricultura es una actividad no 
sustentable. Las externalidades a favor están en el crecimiento económico de otros sec-
tores así como generación de empleos, la creación de infraestructura urbana y cierto 
cuidado de la naturaleza (véase cuadro 10).

Del otro lado, las externalidades negativas presentan un conjunto más amplio que 
abarcan desde la ausencia de la planeación de las actividades económicas, precarización 
laboral, hasta el deterioro de las condiciones de vida de la población (pobreza y salud, 
por ejemplo) y la contaminación generalizada (véase cuadro 10). 

Cuadro 10. Floricultura en el Estado de México.

Externalidades originadas en la producción
Ámbito Económico

Ámbito Económico

Sentido Positivo

Realización de actividades económicas complementarias.

Apertura de más puestos de trabajo, por contratación o autoempleo.

Ampliación de infraestructura urbana vialidades.

Llegada de nuevas actividades económicas y empresas. 

Crecimiento económico de otros sectores económicos.

Sentido Negativo
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Ámbito Económico

Planeación escasa o nula de la floricultura desde el inicio y en su expansión. 

Desplazamiento de actividades económicas tradicionales o locales menos rentables. 

Realización de actividades económicas informales y/o ilegales. 

Precarización de las condiciones laborales (bajos salarios, empleos temporales).

Baja profesionalización del sector pues es baja la capacitación y la absorción de profesionales especializados. 

Empleo de trabajadores infantiles.

Aumento del precio de mercado de terrenos de cultivo. 

Cambio del uso de suelo y de recurso naturales.

Disparidad en el crecimiento económico del sector con otros. 

Competencia desleal entre productores.

Continuación cuadro 10

Ámbito Social

Sentido Positivo

Ampliación de servicios públicos. 

Ampliación de la infraestructura urbana. 

Sentido Negativo

Saturación del uso de la infraestructura urbana. 

Concentración de la riqueza y no reducción de la pobreza. 

Reducción la calidad de vida de los habitantes por contaminación. 

Incremento de afectaciones a la salud (desde intoxicaciones por agroquímicos hasta cáncer).

Violación de derechos humanos (laborales, de salud, ambientales, entre otros).

Ámbito Medioambiental

Sentido Positivo

Conservación y/o manejo de recursos naturales.

Sentido Negativo

Generación de contaminación en suelo, aire y agua.

Sobreexplotación de recursos naturales como el agua.

Conflictos por el uso de recursos naturales como agua y áreas verdes.

Bajo o nulo manejo de residuos o basura como los recipientes vacíos de agroquímicos. 

Reducción o pérdida de biodiversidad.

Desaparición de prácticas de cultivo amigables con la naturaleza.

Fuente: elaboración propia con base en Ramírez [2018]. 

Las condiciones presentes en las pequeñas unidades florícolas también están deline-
ando la situación de la sociedad y el ambiente en esta zona productora, desde algunos 
efectos positivos hasta un abanico de efectos negativos de consecuencias importantes 
en la actualidad y para el futuro. 
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Conclusiones

La floricultura es una actividad importante en el sector agropecuario mexicano y es pre-
dominantes en algunos municipios del sur del Estado de México como Villa Guerrero 
o Tenancingo. En realidad se presentan una serie de problemáticas que ponen en duda 
los beneficios de esta actividad productiva. 

En primer lugar, la floricultura mexicana está perdiendo competitividad en el merca-
do mundial, pues los exportadores mexicanos pierden presencia en la participación de 
la oferta de mercado, por tanto, el ingreso de divisas al país. Al contrario, las importacio-
nes tienen una tendencia ascendente que se ve reflejado en un mayor déficit comercial. 
Así, no se observa una mejora en la posición de México.

Un factor que podría explicar dicha tendencia de la floricultura (pérdida de competi-
tividad) se encuentra en las condiciones de producción de las pequeñas unidades flori-
cultoras en el sur mexiquense. Se observa que estas unidades productivas (propiamente 
no son empresas en términos fiscales o legales) se basan en la estructura y trabajo de las 
familias. Sin embargo, el crecimiento de la actividad económica ha sido con desorden, 
falta de planeación, de apoyos, de capacitación y de financiamiento. Solo exportan y se 
benefician las medianas y grandes empresas del sector.

Además, los efectos, positivos y negativos, que genera la floricultura son evidentes, 
esta forma de producir genera problemáticas de tipo social, económico y ambiental, 
en otras palabras, no apoyar a las pequeñas unidades productivas familiares (desde el 
sector gubernamental o privado) frena la competitividad de la floricultura mexicana y la 
sustentabilidad de la zona productora.
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Wstęp

W  ostatnich latach w  Polsce wzrosło zainteresowanie tematyką przedsiębiorczości ro-
dzinnej, jednak badania prowadzone nad nią nie są jeszcze zbyt rozpowszechnione. Fir-
my rodzinne utożsamiane są z sektorem MŚP oraz postrzegane jako odrębna kategoria 
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przedsiębiorstw, które posiadają swoją specyfikę i wyodrębniony obszar badawczy [Suł-
kowski, Marjański 2014, s. 222]. Współczesne przedsiębiorstwa tworzą własne systemy 
zarządzania oparte na posiadanych zasobach oraz zgodne z aktualnymi wymaganiami 
otoczenia [Leszczewska 2015, s. 189], w  tym również zmierzające do umiędzynarodo-
wienia działalności gospodarczej [Wach 2017, s. 205]. Unikalne cechy firm rodzinnych 
w istotny sposób wpływają na ich działania strategiczne [Wąsowska 2017, s. 171]. Mię-
dzynarodowe badania prowadzone w rodzinnych przedsiębiorstwach, w takich krajach 
jak Chiny, Nigeria i Polska, potwierdziły ich istotny udział w gospodarce każdego z kra-
jów [Bednarz in. 2017, s. 128]. Działania rynkowe podejmowane przez firmy rodzinne 
świadczą o  poszukiwaniu metod skutecznego docierania do klientów oraz kreowaniu 
strategii opartej na efektywnym marketingu. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób 
można prowadzić proces budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego, 
wykorzystując instrumenty marketingu, które będą wspomagać i  dynamizować tenże 
proces [Sznajder 2013, s. 39]. Przykłady dużych przedsiębiorstw wskazują, iż działania 
marketingowe w zakresie marketingu 4.0 są prowadzone przez zespoły specjalistów rea-
lizujących orientację marketingową. 

Polska literatura prawie nie zajmuje się badaniem wpływu działalności marketingo-
wej w firmie rodzinnej na przebieg procesu rynkowego1. Celem artykułu jest przybliże-
nie problematyki określenia roli marketingu w ujęciu marketingu 4.0 w firmie rodzinnej 
w świetle literatury oraz przedstawienie wyników badań własnych. Uzasadnieniem pod-
jętej tematyki badawczej jest brak badań nad problematyką zarządzania marketingowe-
go w firmie rodzinnej oraz niedostateczna liczba pozycji literaturowych w tym obszarze, 
zwłaszcza w kontekście powiązań między nauką a zastosowaniami praktycznymi [Jan-
czewska 2012, s. 123]. W artykule sformułowano dwa główne problemy badawcze:

P1: Obszary podejmowania działań marketingowych w zakresie marketingu 4.0 w fir-
mie rodzinnej tworzą system stymulujący jego orientację marketingową;
P2: Przyjęcie orientacji marketingowej w zakresie marketingu 4.0 może stać się szan-
są na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego.
W  celu pogłębienia problemów badawczych przeprowadzono studia literaturowe 

oraz badania własne autorki nad przejawami orientacji marketingowej mikroprzedsię-
biorstw, zwłaszcza w  obszarze marketingu 4.0 oraz definiowania korzyści z  realizacji 
tychże działań marketingowych w firmie rodzinnej za pomocą badania profilu korzyści.

1 W polskiej literaturze początki badań nad powiązaniem pomiędzy innowacjami technicznymi a działalnością 
marketingową są zaprezentowane w pracy A.H. Jasińskiego Innowacje techniczne, a działalność marketingowa 
[Warszawa 1998].
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Ewolucja koncepcji marketingu

Philip Kotler definiował marketing jako proces społeczny i zarządczy, zapewniający do-
starczanie odbiorcom produktów odpowiadających ich potrzebom [Kotler 1994, s. 6]. 
Od tego czasu rozumienie marketingu ewoluowało, doprowadzając do powstania ko-
lejno koncepcji marketingu strategicznego, marketingu relacyjnego, marketingu warto-
ści, a w ostatnich latach marketingu opartego na wiedzy – odzwierciedlające aplikacje 
w praktyce [Nowacki 2014, s. 11]. Koncepcja marketingu relacyjnego, która powstała na 
początku lat 90. XX wieku, ukazała złożony charakter stosunków przedsiębiorstwa z oto-
czeniem, w tym zwłaszcza z jego klientami [Niestrój 1998, s. 761]. 

Wpływ Internetu i  cyfryzacji zaznacza się wyraźnie w  marketingu 3.0 i  następnie 
marketingu 4.0 [Nowacki 2014, ss. 12–14]. Marketing w erze gospodarki opartej na wie-
dzy ma wiele do zaoferowania w  warstwie koncepcyjnej i  jest to rezultatem rozwoju 
różnych nurtów koncepcji marketingu na przełomie wieków XX i XXI.

W tabeli 1 przedstawiono konsekwencje działań marketingowych w marketingu 4.0 
dla konsumentów.

Tabela 1. Konsekwencje orientacji marketingowej dla interesów konsumentów

Szanse Zagrożenia
Lepsze dopasowanie produktów i usług do 
indywidualnych potrzeb nabywców dzięki 
zróżnicowaniu asortymentów 

Wprowadzanie przez producentów pozornych 
nowości

Niższe ceny oferowanych produktów i usług 
dzięki stosowaniu bardziej efektywnych 
technologii wytwarzania, konkurencji na rynku 
oraz promocjom

Nieprzejrzystość rynku, trudności w prawidłowej 
ocenie wartości użytkowej oferty

Lepsza oferta dystrybucji oraz rozmieszczenia 
jednostek handlowych, bardziej nowoczesne 
techniki sprzedaży, lepsza dostępność 
produktów i usług

Intensywne zachęty do nabywania produktów 
i usług poprzez promocje; pozorne przeceny 
mogą skłaniać nabywców do kupowania 
niepotrzebnych towarów i usług

Pełniejsza informacja o produktach i usługach 
oraz o ich dostępności – dzięki reklamie, 
promocji stosowanej z wykorzystaniem 
technologii informatycznych

Wzrost cen jako efekt pojawienia się dużej liczby 
pośredników w kanałach sprzedażowych oraz 
kosztów reklamy i promocji

Wzrost satysfakcji nabywców z tytułu 
oferowania produktów i usług dopasowanych 
do indywidualnych oczekiwań

Kreowanie zachowań zakupowych nabywców 
podporządkowanych interesom producentów

Budowanie relacji pomiędzy producentem 
a nabywcą – co sprawia, że klient czuje się osobą 
ważną

Zakłócanie prywatności nabywców, 
gromadzenie danych osobistych oraz 
prognozowanie przyszłych decyzji nabywców

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Kieżel 2004.
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Peter Doyle wskazywał na pojawienie się nowych, kluczowych elementów marke-
tingu, uznając, że głów nym celem marketingu jest wartość firmy dla udziałowców, a naj-
ważniejsze aktywa marketingowe wiążą się z wartością marki oraz satysfakcją i lojalnoś-
cią nabywców [Doyle 2003, s. 8]. Do zdobycia trwałej przewagi konkurencyjnej firma 
może posłużyć się jedną z teorii marketingowych – marketingiem opartym na wartości.

W przedstawionych koncepcjach marketingu powstają dwie grupy efektów ich stoso-
wania: jedne kojarzone są z przedsiębiorstwem (zysk, wartość firmy, wartość marki, sprze-
daż), a drugie z klientem (satysfakcja klienta, wartość dla klienta). W ramach nowej kon-
cepcji marketingu 4.0 na przedsiębiorstwach spoczywa obowiązek stworzenia platformy 
współpracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Jest to konieczne, aby zapewnić 
interakcję pomiędzy tradycyjnym sprzedawcą oraz nabywcą [Nowacki 2014, s. 16]. 

Miejsce marketingu we współczesnych organizacjach

Nie można pominąć faktu, że wiele badań prowadzonych na przełomie XX i XXI wieku za-
częło wskazywać na spadek znaczenia funkcji marketingu w organizacjach. Zjawisko to 
wywołały zarówno czynni ki wewnątrzorganizacyjne, np. przejęcie działań marketingo-
wych przez takie funkcje w przedsiębiorstwie, jak: B&R, logistyka oraz sprzedaż, a także 
przez czynniki zewnętrzne, jak np. presja generowania krótkookre sowego zysku i rozwój 
sił sprzedażowych. Głównym problemem marketingu jest poznanie konsumentów oraz 
ich zachowań na rynku. Od nich właśnie zależy powodzenie przedsiębiorstw oferujących 
swoje usługi. Klient może określić swoje potrzeby, lecz nie zawsze postępuje racjonalnie, 
czasami kierują nim określone motywacje, a czasami ulega impulsom, które zmieniają 
jego decyzje w ostatniej chwili [Ratajski 2009, s. 61]. Zmiana znaczenia i roli marketingu 
w przedsiębiorstwach była badana przez wiele zespołów [Pluta-Olearnik 2010, s. 15], któ-
re wykazały, że: 

 · funkcja marketingu w przedsiębiorstwie traci na znaczeniu, 
 · maleje wpływ marketingu na formułowanie strategii firmy, 
 · marketing nie cieszy się szacunkiem w organizacjach, 
 · marketing stał się nieistotny („umarł”) dla wielu starszych menedżerów, 
 · błędne strategie marketingowe zniszczyły więcej wartości dla udziałowców niż błę-

dy księgowe czy niejasne praktyki podatkowe, 
 · większość marketingowców zajmuje się decyzjami taktycznymi, zwłaszcza reklamą, 

aktywizacją sprzedaży i public relations,
 · marketing jest postrzegany jako koszt, a nie jako inwestycja.2

2 Pisze o tym szczegółowo Szymura-Tyc 2010, s. 18.
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Wskazaniem do poprawy pozycji marketingu w przedsiębiorstwie jest poszukiwanie 
jego skuteczności w warunkach tzw. nowej gospodarki, która wyznacza nowe możliwo-
ści współpracy podmiotów rynku i dostarcza nowoczesnych narzędzi komunikowania 
się poprzez kontekst, relacje i interakcje w celu zdobycia i utrzymania przewagi konku-
rencyjnej [Pluta-Olearnik 2010, s. 18]. Zdaniem Wiesława Grudzewskiego i Ireny Hejduk 
[2011, s. 116] przedsiębiorstwa działające w gospodarce opartej na wiedzy odczuwają 
potrzebę intensywnego wykorzystania efektów szybkiego rozwoju nauki, technologii, 
organizacji i zarządzania oraz całego zakresu szczególnych umiejętności i dynamicznie 
rozwijających się kompetencji. Istotę orientacji rynkowej można zatem wyrazić pyta-
niem „Jak wybrać, ewentualnie stworzyć, rynek zbytu, a następnie zdobyć i utrzymać 
w nim udział, który zapewniłby przedsiębiorstwu przychody odpowiednie do jego po-
trzeb i aspiracji rozwojowych?” [Altkorn 2004, s. 33].

Badania firm rodzinnych prowadzone w roku 2017 przez Instytut Firm Rodzinnych 
wykazały, że prognozowane trendy rozwoju tych przedsiębiorstw podlegają określo-
nym zmianom. Wśród nich wskazano na pojawianie się nowych mediów wymagających 
kompetencji cyfrowych. Elektroniczne środki przekazu, czyli media społecznościowe 
oraz komunikatory internetowe, wymuszają natychmiastową odpowiedź. W  świetle 
tych zmian niezbędne staje się kreowanie kompetencji przyszłości w firmach rodzinnych 
[Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych. Raport z badania. Kluczowe składniki suk-
cesu 2017, ss. 11–12]. W Raporcie wyszczególniono następujące kompetencje przyszłości: 
wnioskowanie, inteligencja społeczna, nieszablonowe myślenie adaptacyjne, kompe-
tencje międzykulturowe, synteza danych, biegłość w nowych mediach, multidyscypli-
narność, myślenie projektowe, radzenie sobie z nadmiarem informacji, współpraca wir-
tualnych zespołów. 

Badania prowadzone przez Fundację Firm Rodzinnych w roku 2017 wykazały, iż już 
obecnie przedsiębiorstwa rodzinne deklarują wysoki lub bardzo wysoki poziom przy-
swojonych kompetencji przyszłości zdefiniowanych powyżej. Prezentowane w Raporcie 
wyniki badań potwierdzają korzystanie z  instrumentarium marketingu 4.0 przez firmy 
rodzinne, przy czym kompetencje te nie są jeszcze w pełni wykorzystane, co pokazuje 
rysunek 1.
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Rysunek 1. Stopień przyswojenia kompetencji przyszłości przez firmy rodzinne

Źródło: Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych… 2017, s. 14.

Wykorzystanie IT w działaniach marketingu 4.0

XX i XXI wiek to czas społeczeństwa informacyjnego. Ma na to wpływ globalizacja będąca 
wynikiem postępu naukowo-technicznego, na który składają się: nowe technologie in-
formatyczne, a także rozwój łączności satelitarnej i telefonii komórkowej [Pypłacz 2012, 
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s. 116]. Możliwości, jakie oferuje marketing 4.0, operujący głównie przy wykorzystaniu 
technologii cyfrowych, dotyczą metod bezpośredniego pozyskiwaniu informacji. Dane ze-
wnętrzne są pobierane z zewnętrznych źródeł, takich jak raporty, publikacje, dostępne ba-
dania marketingowe. Obecnie Internet stał się w zasadzie megaźródłem danych zewnętrz-
nych dotyczących otoczenia, konkurentów, klientów, regulacji i  przepisów prawnych. 
W Internecie są dostępne dane statystyczne GUS, raporty i opracowania tematyczne po-
szczególnych ministerstw oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W dobie społe-
czeństwa informacyjnego jednostki występują zarówno w charakterze konsumentów, jak 
i pracowników intensywnie i produktywnie wykorzystujących informację traktowaną jako 
zasób [Papińska-Kacperek 2008, s. 66]. Społeczeństwo to charakteryzuje się szybkim do-
cieraniem do informacji wspomagających podejmowanie decyzji. Koncepcja marketingu 
opartego na wiedzy podejmuje kwestie zdolności i kompetencji marketingowych z punk-
tu widzenia ich wpływu na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i ich sieci. 
Współcześnie wymaga to spojrzenia na marketing w kontekście integrowania przepływu 
informacji i wiedzy, w tym wiedzy marketingowej oraz jej wpływu na procesy innowacji 
w gospodarce opartej na wiedzy. Jednym z nowoczesnych kanałów komunikacji stały się 
dzięki Internetowi media społecznościowe. Zalicza się do nich nie tylko popularne portale, 
takie jak Facebook, YouTube, Snapchat, Pinterest, Instagram czy Twitter, lecz także komuni-
katory używane na urządzeniach mobilnych, np. WhatsApp. Jeszcze szerzej można trakto-
wać media społecznościowe, grupując je na [Krok 2011, ss. 50–51]:

 · umożliwiające wyrażanie swoich opinii i poglądów (np. blogi),
 · służące do współdzielenia zasobów (np. YouTube),
 · zorientowane na budowanie i podtrzymywanie relacji międzyludzkich (np. Facebook),
 · ukierunkowane na interakcje w postaci dyskusji i debaty (np. czaty),
 · zaspokajające potrzebę bieżącego informowania i  odnoszenia się do aktualności 

(np. serwisy typu livestream) [Bojanowska 2017, s. 300].
Wdrażanie nowoczesnych technologii w marketingu, a głównie coraz szersze wyko-

rzystywanie Internetu w marketingu 4.0, zmieniło istotnie pozyskiwanie informacji dla 
celów marketingowych, w tym badań bezpośrednich. Badania ankietowe zostały zastą-
pione obserwacją ilościową z jednoczesnym wzrostem znaczenia metod o różnym stop-
niu wykorzystania Internetu wśród wywiadów  [Milic-Czerniak 2011, s. 150]. W badaniach 
marketingowych w ujęciu marketingu 4.0 wykorzystywana jest metoda obserwacji elek-
tronicznej (mechanicznej), do czego przyczynia się rozwój nowych technologii. Badania 
metodą obserwacji czy rejestracje elektroniczne odpowiadają na pytanie: kto, kiedy, jak 
często, gdzie (np. ogląda reklamy lub kupuje dany produkt), a coraz częściej dostarczają 
one także informacji o zwyczajach i preferencjach klientów. Przedsiębiorstwa MSP dys-
ponowały wiedzą niezbędną do wdrożenia tej koncepcji.
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Badanie orientacji marketingowej 4.0 w firmach 
rodzinnych – wybrane wyniki badań własnych 

Cel badania stanowiła identyfikacja zastosowania marketingu 4.0 w zarządzaniu przed-
siębiorstwem, a także działań marketingowych istotnych z punktu widzenia prognozo-
wanych korzyści oraz kreowania jego konkurencyjności. Badania prowadzone były w la-
tach 2016–2017 na terenie woj. mazowieckiego. Dobór próby był celowy i prezentowane 
wyniki badań mogą stanowić podstawę formułowania wniosków dotyczących wyłącznie 
badanej grupy. Kryterium doboru badanych przedsiębiorstw było potwierdzenie stoso-
wania narzędzi IT w działalności marketingowej. W badaniach uczestniczyło 40 przed-
siębiorstw, wśród których 35% stanowiły firmy rodzinne. Badania prowadzono metodą 
ankietowania, rozmów z ekspertami, obserwacji uczestniczącej oraz case study. 21% ba-
danych firm rodzinnych prowadziło działalność krócej niż 5 lat, 36% – działało od 5 do 
10 lat, a najliczniejsza grupa (36%) istniała na rynku dłużej niż 10 lat. Strukturę badanych 
firm rodzinnych według rodzaju działalności przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Rodzaje działalności badanych firm rodzinnych

Źródło: opracowanie własne.

Badani przedsiębiorcy określili także rynki, na których działają – 80% obejmuje 
swym zasięgiem rynek lokalny, 20% – krajowy. Klienci badanych firm rodzinnych po-
chodzą głównie ze wsi (36%) oraz małych miast o liczbie mieszkańców do 10 tys. (21%). 
W miastach liczących od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców znajduje się 14% klientów ba-
danych firm, w miastach powiatowych – 21%, w miastach wojewódzkich – jedynie 7%. 
Wśród klientów badanych przedsiębiorstw znaleźli się głównie odbiorcy indywidualni, 
w dalszej kolejności były to inne firmy, pośrednicy rynkowi i hurtownie (patrz: rysunek 3).
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Rysunek 3. Typologia grup klientów w badanych firmach rodzinnych

 Źródło: opracowanie własne.

W  opinii badanych firm rodzinnych wiedza klientów o  aktualnej ofercie firmy po-
chodzi od innych klientów (45%), z Internetu (29%), z reklam (14%), z prasy (3%), z innych 
źródeł (10%). Badane firmy rodzinne określiły również, skąd same czerpią informacje 
o klientach i o konkurentach – co przedstawiono na rysunku 4.

Rysunek 4. Źródła informacji o klientach i o konkurentach

Źródło: opracowanie własne.

Wskazanie Internetu jako ważnego źródła informacji świadczy o przejawach kreo-
wania marketingu 4.0 oraz o jego istotnej roli w kształtowaniu orientacji marketingowej 
w  badanych firmach rodzinnych. Poszukiwaniem informacji w  Internecie w  badanych 
przedsiębiorstwach oraz ich analizą zajmują się głównie wyznaczone osoby (86%) wska-
zane przez właściciela lub inne osoby (14%). Na rysunku 5 przedstawiono wyniki badań 
opinii firm rodzinnych na temat wykorzystania badań marketingowych w kreowaniu ich 
orientacji marketingowej.
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Rysunek 5. Wykorzystanie wyników badań marketingowych w firmach rodzinnych

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie wyników badań przedstawionych na rysunku 5 można wskazać, iż badane 
firmy rodzinne nie wykorzystują w pełni wszystkich możliwości, jakie niosą narzędzia mar-
ketingu 4.0. W zakresie zakupu nowych surowców czy projektowania nowych opakowań 
możliwe jest rozszerzenie działań o  poszukiwania dostawców lub kooperantów. Badani 
przedsiębiorcy wskazali na znaczenie dla firmy przewidywanych efektów z tytułu korzysta-
nia z aplikacji mobilnych jako instrumentu marketingu 4.0. Zidentyfikowali także korzyści 
z tytułu prowadzenia biznesu opartego na marketingu 4.0. W wyniku takiego wsparcia ocze-
kują korzyści w wielu pozostałych procesach realizowanych w przedsiębiorstwie rodzinnym:

 · skrócenie czasu realizacji nowych produktów ze względu na posiadanie pełnej wie-
dzy o rynku i jego uczestnikach oraz możliwościach na przyszłość;
 · definiowanie i planowanie badań marketingowych dotyczących samego przedsię-

biorstwa, jak i jego otoczenia;
 · usprawnienie przepływu fizycznego towarów oraz informacji wewnątrz przedsię-

biorstwa, jak i pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem;
 · szybsze dostarczenie ostatecznym odbiorcom oczekiwanych przez nich produktów i usług;
 · powstanie i przyswojenie wiedzy o przyszłej sytuacji na rynku – możliwość wsparcia 

marketingowego wiąże się z kreowaniem i właściwym zarządzaniem procesami w fir-
mie rodzinnej w przyszłości.

W tabeli 2 przedstawiono przykładową opinię badanego przedsiębiorcy rodzinnego 
na temat przewidywanych efektów stosowania narzędzi marketingu 4.0. Uzyskany na 
podstawie wywiadu profil prognozowanych efektów marketingu 4.0 pozwala na wska-
zanie obszarów, na które przedsiębiorca powinien zwrócić szczególną uwagę. Przyczyni 
się to do doboru odpowiednich metod działań oraz innowacyjnych narzędzi.
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Tabela 2. Profil prognozowanych efektów marketingu 4.0

X – ocena efektu

Źródło: opracowanie własne, na podstawie badań własnych.

Wnioski z badań własnych przedsiębiorstw rodzinnych

Badane przedsiębiorstwa rodzinne deklarowały realizację orientacji marketingowej, któ-
ra przejawia się głównie w prowadzeniu następujących działań: 

 · analiza możliwości marketingowych – poprzez analizę wyników własnych badań 
marketingowych prowadzonych w formie ankiet, rozmów z klientami;
 · badanie i  wybór docelowych rynków działania – poprzez analizę opinii klientów 

oraz konkurencyjności własnych produktów uzyskiwanych poprzez Internet, media 
społecznościowe;
 · nawiązywanie relacji z klientami; 
 · projektowanie strategii marketingowej, której celem był wzrost konkurencyjności 

rozumianej jako poprawa produktów i usług;
 · dostosowanie technologii do wytwarzania nowych produktów, lepszych od produk-

tów konkurentów;
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 · kształtowanie niższych cen;
 · stosowanie atrakcyjnych form reklamy i promocji z wykorzystaniem technologii in-

formacyjnej.
Badani mikroprzedsiębiorcy wskazali na potrzebę stosowania nowoczesnych tech-

nologii oraz narzędzi IT, w  tym aplikacji mobilnych. Marketing 4.0 powinien wspierać 
wszystkie procesy w firmie rodzinnej. Według opinii badanych przedsiębiorstw rodzin-
nych marketing 4.0 oznacza podejmowanie następujących działań:

 · segmentacja uczestników rynku z  możliwością określenia rynku docelowego i  rynku 
prognozowanego według różnych kryteriów, istotnych z  punktu widzenia planowania 
w przedsiębiorstwie rodzinnym z wykorzystaniem Internetu, mediów społecznościowych;
 · sporządzanie planów marketingowych (strategicznych, operacyjnych) oraz ich reali-

zacja poprzez interaktywne tworzenie harmonogramów działań marketingowych we 
wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego;
 · przeprowadzanie badań marketingowych prowadzone przez samo przedsiębior-

stwo, z wykorzystaniem Internetu oraz mobilnej technologii informacyjnej;
 · tworzenie struktur organizacyjnych ułatwiających realizację celów rynkowych, 

zwłaszcza wspierających podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz posia-
dających kompetencje3 niezbędne do zorganizowania działań marketingowych.

Podsumowanie

Cel opracowania stanowiło przybliżenie problematyki wykorzystania marketingu 4.0 
w kreowania orientacji marketingowej w firmie rodzinnej. Przedstawiono badania lite-
raturowe oraz wyniki badań własnych, które umożliwiły potwierdzenie sformułowanych 
we wstępie hipotez. Zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, 
obserwację uczestniczącą, badania typu case study, rozmowy z ekspertami, badania an-
kietowe. W  badaniach przedsiębiorstw rodzinnych określono obszary podejmowania 
działań marketingowych w zakresie marketingu 4.0 – co pozwoliło na objaśnienie prob-
lemu badawczego P1. Działania marketingowe w obszarze marketingu 4.0 adresowano 
do klientów. Działania podejmowane przez badane firmy rodzinne tworzą system stymu-
lujący jego orientację marketingową w ujęciu marketingu 4.0 i tym samym podnoszą ich 
konkurencyjność, co potwierdza postawiony na wstępie problem badawczy P2.

3 Będą to przede wszystkim kompetencje przyszłości – przedstawione w niniejszym artykule.
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Abstract: In Mexico, a  large number of MSMEs do not have the necessary resources to 

implement marketing strategies that allow them to achieve their full development. The 

main limitation is access to financing. On the other hand, this type of business is mainly 

familiar and often resists change, is unaware of the new technological and information 

systems and has a limited vision of its benefits. The objective of this research is to show 

the case of a family Mipymes, the way it can stay in the market and keep growing thanks 

to the use of social networks. The application of the case study was carried out, as a rese-

arch method, and addresses a single unit of analysis [Yin 1994], using secondary sources 

and the analysis of data provided by the participating actors; questionnaires, interviews, 

document review and participant observation were applied. The units of analysis were 

the owners, the employees and the competition. In conclusion, this type of business has 

a traditional management mode, its members tend to do the same and to market their 

products in the same way. It is proposed to develop a marketing strategy through social 

networks.

Key words: Mipymes, social networks, Taquería

Introducción

Las Mipymes se definen según la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las 
Instituciones Financieras [CONDUSEF 2013] como “una unidad económica que es operada 
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por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización jurídica o gestión 
empresarial y desarrolla cualquier tipo de actividad ya sea de producción, comercialización 
o prestación de servicios.” 

La problemática que enfrentan en la actualidad las Mipymes incluye también, el 
poco presupuesto con el que cuentan para poder obtener beneficios de las estrategias 
de marketing tradicionales y que les reditué en una buena comunicación y relación con 
el cliente, además de que las mipymes son por lo general empresas familiares.

Empresas Familiares

En la actualidad, estas empresas se han convertido en la base de la economía de muchos 
países en el mundo debido a su capacidad de generar empleos y riqueza.

Una empresa familiar se le considera como tal, cuando una parte esencial de su pro-
piedad está en manos de unas o varias familias, cuyos miembros intervienen de forma 
decisiva en la administración y dirección del negocio [Javier, Rueda 2011].

En la “Radiografía de la empresa familiar en México” se menciona, que alrededor de 
5 millones de empresas registradas en el país, el 83% son empresas familiares, donde los 
propietarios son en su mayoría, miembros de un mismo clan y desempeñan posiciones 
clave, además de que existe el deseo de transferir la empresa a una segunda o tercera 
generación. Por lo tanto, representan casi el 53% del PIB. Este tipo de negocios, en su 
mayoría son dinámicos y emprendedores [San Martín, Duran 2017]. 

En el mismo documento, refiere que el 82.3% de las pequeñas y medianas em-
presas desaparecen antes de 2 años y que este tipo de empresas en México son 
regionales pues el 72% venden a  nivel regional, el 12% a  nivel nacional y un 4% 
a nivel internacional. En México, el 65% de las empresas familiares son de primera 
generación y solamente un 0.1% es de cuarta generación en adelante, es decir son 
muy dependientes de las primeras generaciones [San Martin, Duran 2017].

En un estudio realizado en dichas empresas casi un 30% tiene el problema de no 
saber cuánto le debe de pagar a  los miembros del clan, el 80% de este tipo de las 
empresas no cuentan con un plan estratégico pues lo que les ocupa es la operación, 
así mismo, tampoco saben cuándo y cómo jubilar a los directores generales [Javier, 
Rueda 2011]. Una empresa se considera familiar cuando gran parte de la propiedad 
pertenece y es administrada por los miembros de esta.
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Características de las empresas familiares

Se trata de una organización empresarial que gran parte de la propiedad perte-
nece a una familia, así como los cargos de mayor responsabilidad dentro de la organi-
zación son ocupados por los mismos miembros del núcleo [Gersick, Davis, Hampton, 
Lansberg 1997].

Al estar integrada por miembros de la familia permite que exista una voluntad 
de continuidad y expansión de la empresa, debido principalmente por la incorpo-
ración y continuidad de miembros de la segunda generación a la empresa [Javier, 
Rueda 2011].

La familia es considerada la institución social más importante, ya que en ella se forja 
la personalidad y el desarrollo individual. En muchas disciplinas es el centro de estudio 
[Gersick, Davis, Hampton, Lansberg 1997].

Redes Sociales y Mipymes

En esta época, se vive un fenómeno social como es la utilización de los móviles, dispo-
sitivos inteligentes y todo lo que con ello implica que se está revolucionando la forma 
de comunicarse y de interactuar con los demás; dicho fenómeno se denomina “redes 
sociales” y constituye una estructura social conformada por un conjunto de personas 
relacionadas entre sí y con fines comunes como compartir intereses, conocimientos, 
actividades o como medio de información, así como su influencia positivo y negativa 
de las redes sociales y su impacto en los usuarios [García Muñoz, Navarrete, Magaña, 
Ruiz 2015].

El objetivo de las redes sociales es hacer llegar sus mensajes a la mayor cantidad de 
gente de una manera rápida y a bajo costo.

El uso de las redes sociales permite realizar campañas de comunicación muy eficien-
tes a un bajo costo y con una gran penetración que llega a grandes mercados. En las 
pequeñas empresas, la comunicación se fundamenta en el boca a boca y las recomen-
daciones entre los clientes.

La tecnología, es una herramienta que las favorece y a través de las redes sociales ha-
bilitan a este tipo de negocios a crear redes con sus consumidores y así crear relaciones 
duraderas, así como entender lo que ellos requieren.

De acuerdo a  González [2006], los clientes cada vez son más escasos y exigentes 
y es difícil retenerlos y más aún, captar nuevos. La competencia se ha incrementado, y 
las empresas tendrán que ir enfocándose en conservar a sus clientes más rentables, e 
implementar una estrategia permanente de orientación hacia ellos.
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Redes como twitter y Facebook permiten que los diferentes públicos tengan un con-
tacto más cercano con la empresa, de tal forma que puedan expresar sus quejas, sugerir 
mejoras y lo que esperan de ésta, sin necesidad de trasladarse hasta la organización. Por 
otro lado, la respuesta inmediata que puede recibir el cliente es el inicio de la fidelización 
y éste sentirá que es escuchado e importante y sobre todo que recibe atención.

Rosales [2010], en la tabla 1 menciona el potencial que poseen las redes sociales para 
atraer a cierto segmento y sus beneficios.

Tabla 1. Características de las redes sociales

Características de las red sociales Beneficios
Publicidad accesible Bajo costo.
Naturaleza viral Los usuarios comparten fácilmente sus mensajes.
Mejoran la marca A través de las Redes Sociales se puede mantener 

y mejorar la reputación online.
Construyen credibilidad El usuario puede genera mayor credibilidad a través 

de las redes.
Aumenta el tráfico: Una buena estrategia en Redes Sociales genera más 

tráfico a su sitio web.
Clientes comprometidos 1. Puede conectarse con sus clientes respondiendo 

a sus comentarios en tiempo real.

Fuente: Elaboración con base en Rosales [2010].

De acuerdo con Kaplan y Haenlein [2010] las redes sociales son el medio de comu-
nicación más influyente en los últimos años. Con su uso se permite y facilita la interac-
ción de la comunidad, se fomenta la confianza y se crea un sentimiento común entre los 
miembros [Leimeiste, Sidiras, Krcmar 2006]. 

Lorenzo, Constantinides y Alarcón [2011] afirman que se ofrece a la gente a través de 
internet nuevas maneras de construir y mantener redes sociales, de crear relaciones, de 
compartir información, de generar y editar contenidos de participación en movimientos 
sociales. Esta comunicación entre los miembros puede incluir texto, audio, imágenes, 
video o cualquier otro formato de comunicación [Ryan, Jones 2012].

Para Fuchs [2008], algunas de las características más importantes de estos medios 
sociales son: la interacción continúa entre los miembros, la existencia de convenciones 
formales e informales, la voluntad de las personas para interactuar, la dimensión global 
y la velocidad con la que las relaciones se desarrollan. 

Hoy, las redes sociales son los sitios más visitados en los cuales millones de perso-
nas se muestran, opinan, se conectan e interactúan entre sí, creando comunidades de 
personas con intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, 
y relaciones comerciales [Castelló 2010].
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Boyd y Ellison [2008] certifican que en la actualidad las PyME´s deben utilizar las re-
des sociales, porque cada vez son más los usuarios que se registran y pasan mayor tiem-
po navegando en ellas. 

Numerosas empresas publican sus productos con fotos, mostrando archivos multi-
media de publicidad, establecen foros para conocer las opiniones de sus clientes y así 
fortalecer sus debilidades, forman grupos de interés clasificados por líneas de sus pro-
ductos y crean blogs de promociones y publicidad. 

Para Castillo, Sullon, Palomino, y Barria [2015] los negocios que utilizan las redes so-
ciales superan a la competencia en ingresos y beneficios.

Las redes sociales hoy, no son una moda, sino constituyen una plataforma para gene-
rar leads, ventas, y fidelización, debido al gran desafío de las marcas al momento de crear 
estrategias de marketing lo plantea el “prosumidor”, el consumidor ya no solo se limita 
ser receptor, sino que también produce contenido [El nuevo dia.com 2014].

La forma en que los anunciantes se presentan a  sus públicos dentro de las redes 
sociales se ha modificado. Los que reciben un mal servicio lo comunican en tiempo 
real a cientos o miles de personas, lo cual hace que se transmita un diálogo mucho más 
abierto y democrático entre proveedores y clientes que nunca se había experimentado 
antes, y más importante aún, de una manera transparente [Mares 2017]. También es in-
dispensable comentar que el costo de captación de un cliente a través de un buscador 
o a través de las redes sociales es el más bajo en estos momentos, mucho más que otras 
acciones online como mailing o newsletters.

El caso a analizar es la empresa “Taquería Carrera”

Antecedentes  

Empresa Taquería Carrera

Microempresa que inició hace 35 años con el señor Ricardo Jesús Carrera Pérez,  y su pa-
dre quienes con el apoyo de su familia, y con un préstamo personal lograron rentar un lo-
cal en el emblemático mercado público “Pino Suarez” en la capital del estado de Tabasco. 

El concepto mercado, como espacio abierto y luego cerrado, ha cambiado en la hi-
storia. Para Weber [1992, p. 939], el mercado es un elemento fundamental para la consti-
tución de la ciudad: ésta, antes que ciudad, fue un lugar de intercambio, un mercado. Es 
un sitio público destinado permanentemente o sólo en días específicos para la compra 
y venta de alimentos y otros productos. En un mercado siempre existe la sección o el 
pasillo de frutas, flores, carnicerías, abarrotes, puestos de comida, utensilios de cocina, 
ropa, zapatos, hierbas y puestos donde arreglan licuadoras, televisores y otros aparatos 
electrodomésticos [Larousse 2014].
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Al principio, los Carrera, vendieron únicamente tortas y tacos de cochinita pibil, po-
steriormente establecieron otro local desde hace 24 años, ubicado en otro mercado 
público de la ciudad, llamado comúnmente “Mercado de la Sierra”, el cual se funda en 
1974 y tiene como característica principal diversos negocios que venden este alimento 
de carne asada y de cochinita pibil, además de una gran variedad de frutas y verduras, 
así como la carne de res, cerdo y pollo fresco, mantiene cerca de 350 artículos diversos 
dentro de sus 349 locales, atendidos por su 256 locatarios, además de cerca de 60 tian-
guistas que permanecen distribuidos en tres secciones, en el área uno conformados por 
abarrotes, el área dos de taquerías y juguerías, además de la comida [Tabasco Hoy 2012].

En el año de 2015 muere el patriarca de la familia a los 74 años; y los locales pasaron 
a manos de sus dos hijos. Actualmente, ya es la tercera generación y son los hermanos 
Isael y José, quienes continúan al frente del negocio. En la figura 1 se muestra como está 
organizada la taquería.

Figura 1. Organigrama  

Fuente: elaboración propia.

Ubicación
La ubicación del negocio es el Mercado Público Coronel Gregorio Méndez Magaña, 
Av. Paseo de la Sierra 53, con esquina Av. Esperanza Iris, Guayabal, 86090 Villahermosa, 
Tabasco, México.
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Descripción del local 
La Taquería Carrera cuenta con cinco locales. Los cuales están distribuidos de la siguiente 
forma según la figura 2: tres con barra para atender a los clientes y espacio con mesas 
y sillas. Y dos más que funcionan como cocina, ahí se elabora la cochinita pibil, y como 
almacén en donde se guardan panes y tortillas para la venta del día. 

Figura 2: Distribución de los locales  

Fuente: elaboración propia con base en la observación del negocio.
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Insumos
La materia prima es la carne de cerdo y de pavo, que se compra diariamente en una 
carnicería del mercado y con quien ya se tiene una relación comercial que data desde 
el establecimiento de la taquería, al igual que la tortilla y el pan. Las verduras  como la 
cebolla, repollo, limón, Jamaica, etc., son traídas de la central de abasto de Villahermosa.

La taquería es conocida por su sazón al principio, se vendían únicamente, 
tacos y tortas de cochinita. Tenían un gran mercado dada su especialidad en la 
comida, pero con el paso de los años los clientes pidieron más variedad. En la 
figura 3 se muestra el negocio en el Mercado de la Sierra.

Figura 3. Taquería” Carrera”

Fuente: Elaboración propia en la ubicación del Mercado de la Sierra.

La cochinita es un guiso de carne de cerdo y adobo, parte de la fusión cultural que 
se desarrolló en Yucatán: la española y la maya. La cochinita pibil no se convirtió en un 
platillo típico de la región de Yucatán hasta que los españoles introdujeron el cerdo, sin 
embargo, el pibil como técnica ya se utilizaba en las culturas prehispánicas con venado 
o jabalí [Explorando México 2018].

‘Pibil’ en realidad se aplica para los alimentos que se cocinan en horno de tierra, téc-
nica que proviene de los mayas, a lo cual ellos llamaban ‘pib’ que significa ‘horneado en.’ 
Este platillo se prepara con carne de cerdo adobada en achiote y envuelta en hojas de 
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plátano, tradicionalmente se cocina dentro de un hoyo en el suelo sobre piedras calien-
tes, pibil en lengua Maya significa “bajo tierra”.

Los Carrera, como primer paso introdujeron panuchos de pavo, dirigido hacia un 
mercado que cuida su alimentación en lo que respecta a carnes rojas y que buscan con-
sumir alimentos con menos grasa.

Tanto fue el éxito de los panuchos de pavo que los clientes empezaron a solicitarles 
tortas y tacos de pavo. Al igual que la famosa cochinita pibil en panuchos lo cual generó 
la buena aceptación de los comensales, volviéndose en poco tiempo un nuevo atractivo 
de este establecimiento.

Para generar confianza con los clientes se les llama por “primo, amigo, compa” siem-
pre evitando faltar el respeto hacia los clientes.

La matriz en donde se estableció el primer local se encuentra en el mercado Pino 
Suárez, pero en esa ubicación no han crecido.

Producción
Al día se cuecen aproximadamente seis (6) ollas, cada una con capacidad de 30 kilos de 
carne cada una. Un kilo de cochinita rinde aproximadamente de 30- 35 tacos o tortas, por 
lo cual, cada olla rinde para 900 tacos.

En total se venden alrededor de cinco mil cuatrocientos tacos (5,400). Una persona 
promedio consume 5 tacos,  por lo que aproximadamente se atienden al día alrededor 
de 1,080 personas. Los fines de semana (sábado y domingo) son los días de mayor venta.

La atención al público es de 7:00 de la mañana a 3.00 de la tarde aunque  en oca-
siones se cierra hasta que se termine la comida. Con el tiempo se fueron incluyendo los 
salbutes de pavo y los de cochinita pibil.

Competencia
En los pasillos que rodean la taquería se han establecido por lo menos siete locales que 
se dedican a la venta de comida, y aunque no venden los mismos alimentos, si resultan 
una amenaza para el negocio. 

 Además, se encuentran los puestos ambulantes alrededor del mercado, en donde se 
ofrecen otras variedades de tacos y a menor precio.

Aunque la calidad y el sabor no son iguales, en ocasiones la ubicación resulta deter-
minante a la hora que los clientes eligen una comida rápida y barata.

Metodología
Se realizó la aplicación del estudio de caso, como método de investigación, abordando 
una sola unidad de análisis que según Yin [1994, p. 13], se define como “una investigación 
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empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida 
real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramen-
te evidentes. Una investigación de estudio de caso trata una situación donde están invo-
lucradas más de una variable de interés; y como resultado, se basa en múltiples fuentes 
de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y también 
como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la 
recolección y el análisis de datos”. Se utilizaron fuentes secundarias y el análisis de datos 
aportados por los actores participantes; se aplicaron cuestionarios, entrevistas, revisión 
de documentos y observación participante. Las unidades de análisis las constituyeron 
los dueños, los empleados y la competencia. Los pasos que propone dicha metodología 
son: definir un problema, establecer un diseño de investigación que describe las carac-
terísticas y posteriormente se define la mecánica de recolección de datos y la forma en 
que serán analizados y se finaliza con el desarrollo del reporte de la investigación y sus 
resultados.

Análisis
En la Tabla 2 se muestra el análisis FODA de la Taquería.

Tabla 2. Análisis FODA

FODA Oportunidades Amenazas

*Entrada a nuevos mercados.
*Posibilidad de crecimiento.
*Ampliación del portafolio de 
productos y servicios.

*Cambio de tendencias en la alimentación.
*Crisis financiera.
*Incremento en la competencia en el mismo 
giro.

Fortalezas FO FA

*Excelente organización en los 
empleados.
*Ubicación excelente del 
negocio.
*Calidad del servicio.
*Higiene.
*Sabor tradicional.

 *Ofrecer servicio de banquetes para 
diferentes eventos familiares dentro 
de la ciudad de Villahermosa.

*Dar a conocer información de porque son 
los mejores en el mercado dentro de su 
giro y diferenciarse de la competencia con 
estrategias en redes sociales

Debilidades DO DA

*Poca publicidad.
*Espacio reducido.
*Falta de capacitación a los 
empleados.

* Capacitación de personal para 
atender a nuevos clientes potenciales
*Anunciar en medios económicos 
como las redes sociales su nuevo 
proyecto de banquetes y así darse 
a conocer en un nuevo nicho de 
mercado.

*Buscar programa del gobierno para 
asesoría financiera y capacitación de 
empleados.

Fuente: Elaboración propia con base a entrevista con los propietarios.
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Problemática
En la actualidad, los propietarios del negocio no tienen planeado expandirse. No desean 
rentar más locales, por lo que han decidido incrementar el servicio de banquetes, ya que 
este les genera más ingresos, sin embargo, no saben cómo lograr su objetivo.

En la Taquería Carrera, se cuenta con el servicio de banquetes únicamente con tacos 
de cochinita, y sus contrataciones generalmente son para festejos familiares. Los clientes 
suelen comprar el paquete más económico.

El negocio es rentable, ya que cuenta con una clientela constante durante la semana, 
sin embargo, los propietarios se han conformado con su situación actual lo que les impi-
de crecer en el mercado y posicionarse como una taquería líder en el ramo. 

Como publicidad, en el local únicamente se encuentra un tabloide poco visible con 
pocos datos sobre el servicio de banquetes y que además de ser poco creativo, gene-
ralmente pasa desapercibido. Los propietarios nunca han desarrollado estrategias de 
mercadotecnia ni tampoco han utilizado las redes sociales como medio de promoción. 

Conclusiones

El servicio al cliente y la familiaridad pueden ser considerados como ventajas competiti-
vas, esto es como resultado de la elevada apreciación de los consumidores, que le gusta 
que le llamen por su nombre o con un lenguaje coloquial.

Existen muchas herramientas de las cuales se puede disponer para dar a conocer el 
negocio, y penetrar en otros segmentos que no suelen visitar el mercado y que resultarían 
clientes potenciales para el servicio de banquetes. Una de ellas son las redes sociales, ya 
que es un medio económico, fácil de usar y que permite llegar a otros nichos de mercado. 
Se analizó que ya cuentan con una página en Facebook, en la cual solamente tienen 22 
seguidores, lo cual demuestra que no tienen presencia en las mismas, así mismo se les re-
comienda una fanpage, así como la presencia en instagram, lo cual les atraería una mayor 
cantidad de clientes potenciales.

De igual manera, es un instrumento muy útil en atención y relación con el cliente. 
A través de este medio de comunicación se informa sobre los productos y servicios las 
posibilidades de adquisición, facilidades de entrega, eventos, horarios de apertura, cier-
re, y localización. 

Referencias bibliográficas

Boyd D., Ellison N. (2008), Social Network sites: definition, history and scholarship, “Journal of 

Computer-Mediated Communication”. 



422

María del Carmen Navarrete Torres, Cecilia García Muñoz Aparicio

Castillo W.Z.C., Sullon Y.A., Palomino B.L.L., Barria B.N.A.N (2015), Nivel de utilización de las 

redes sociales por las Mypes de la Ciudad Piura, Recuperado en 18 de febrero de 2018, dvl.ccn.ufsc.

br/congresso_internacional/anais/6CCF/79_17.pdf.

Castelló A. (2010), La orientación empresarial hacia el cliente en la Web 2.0, “Communications”, 

Recuperado en 18 de febrero de 2018, Journal, rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15235/1/Ara-

celi_Castelló_Martínez.pdf. 

Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF) 

(2013), Recuperado en 18 de febrero de 2018, https://www.gob.mx/condusef.

Explorando México (2018), Recuperado en 18 de febrero de 2018, www.explorandomexico.com.mx/.

El nuevo día.com (2014), El impacto de las redes sociales en los negocios. Expertos disertan sobre el 

potencial de las redes para las marcas, Recuperado en 18 de febrero de 2018, www.elnuevodia.

com/tecnologia/tecnologia/nota/elimpactodelasredessocialesenlosnegocios-1828098/.

García Muñoz C., Navarrete M., Magaña D.E, Ruiz M. (2015), Redes sociales, usos positivos 

y negativos: Caso Facebook. Revista Científica Electrónica de Educación y Comunicación en la So-

ciedad del Conocimiento. Año XV (15, I), Recuperado en 18 de febrero de 2018, http://www.eti-

canet.org.

Gersick K.E., Davis J.A., Hampton M.M., Lansberg I. (1997), Empresas familiares: generación 

a generación, McGraw-Hill, México.

González M. (2006), Mundo de unos y ceros en la gerencia empresarial, Edición electrónica, Texto 

completo en www.eumed.net/libros/2006a/mga-01/ Año 7, Núm. 19 (Julio- diciembre 2014) Re-

vista de Investigación Académica sin Frontera, Recuperado en 18 de febrero de 2018.

Fuchs C. (2008), Internet and society: Social theory in the Internet age, Routledge New York.

Javier F., Rueda G. (2011), La Profesionalización, Elemento Clave del Éxito de la Empresa Familiar, 

“Visión de futuro”, 15(1), Recuperado en 18 de febrero de 2018, de http://www.scielo.org.ar/scie-

lo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082011000100001&lng=es&tlng=es.

Kaplan A., Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social 

media, “Business Horizons”, 53(1), pp. 59–68.



423

Las Mipymes, potencial y reto para el marketing en redes sociales

Larousse (2014), Cocina, Recuperado en 18 de febrero de 2018, https://laroussecocina.mx/

palabra/?s=Mercado&post_type=palabra&vista=diccionario.

Leimeister J., Sidiras P., Krcmar H. (2006), Exploring success factors of virtual communities: 

Perspectives of members and operators, “Journal of Organizational Computing and Electronic 

Commerce”, 16 (3), pp. 279–300.

Lorenzo C., Constantinides E., Alarcón M. (2011), Consumer adoption of social networking 

sites: Implications for theory and practice, “Journal of Research in Interactive Marketing”, 5(2/3), 

pp. 170–188.

Mares E. (2017) El impacto de las redes sociales en los negocios, “Revista el Universo Laboral”, Re-

cuperado en 18 de febrero de 2018, http://www.revistauniversolaboral.com/universolaboral2/

index.php/de-interes/emprendedores/item/142-el-impacto-de-las-redes-sociales-en-los-ne-

gocios.html.

Pilcher J. (2006), “¡Tacos, joven! Cosmopolitismo proletario y la cocina nacional mexicana en 

Dimensión Antropológica, Vol. 13, número 37, pp. 87–125.

Rosales P. (2010), Estrategia Digital, Cómo usar las nuevas tecnologías mejor que la competencia. 

Barcelona, España, Deusto.

Ryan D., Jones C. (2012), Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the 

Digital Generation, Kogan Page, London, Philadelphia.

San Martin J., Duran J. (2017), Radiografía De La Empresa Familiar En Mexico, San Andrés Cholu-

la, Fundación Universidad De Las Américas, Puebla Mexico.

Tabasco Hoy (2012), Recuperado en 18 de febrero de 2018, www.tabascohoy.com.mx.

Weber M. (1992) Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Yucatán.Travel (2018), Recuperado en 18 de febrero de 2018, www.yucatan.travel/gastronomia/

receta-cochinita-pibi.

Yin R.K. (1994), Design and Methods, Applied Social Research Methods, Case Study Research, SAGE 

Publications, Thousand Oaks, London, New Deihl.





Anna Zwolankiewicz | anna.zwolankiewicz@put.poznan.pl

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Wiktoria Czernecka | wiktoria.j.czernecka@doctorate.put.poznan.pl

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie bezpieczeństwem 
pracy w firmach rodzinnych

Risk Management and Work Safety Management in Family 
Businesses

Abstract: Skillful management of various types of risks in enterprises is nowadays a con-

dition for their survival. This can also be seen on the example of family businesses, where 

these risks are related not only to running a business, but also to the specific type of de-

pendency between managers and employees. The purpose of this article is to present the 

types of risks that occur in family businesses, with particular emphasis on occupational risk, 

which should also be managed. This article also describes selected traditional methods of 

occupational risk assessment and shows the advantages and barriers to their use in family 

businesses. The literature review concerning this type of enterprises were used as sources 

of data for these analyzes. The considerations in this article have also led to the assessment 

of occupational risk management opportunities in family businesses, taking into account 

the specific way they operate.

Key words: family business, risk management, OSH, safety, occupational risk

Wprowadzenie

Umiejętne zarządzanie różnego rodzaju zagrożeniami w przedsiębiorstwach staje się w dzi-
siejszych czasach warunkiem ich przetrwania. Ryzyko może bowiem być identyfikowane 
w niemal wszystkich obszarach prowadzenia firmy i może wynikać zarówno z funkcjono-
wania na określonym rynku, jak i ze specyfiki podejmowanej działalności, np. ryzyko zwią-
zane z makrootoczeniem (polityczne, techniczne, społeczne, ekonomiczne, środowiskowe), 
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ryzyko związane z  mikrootoczeniem (dostawców, klientów, odbiorców) lub ryzyko we-
wnętrzne (finansowe, organizacyjne, prawne) [Przesmycka, Podstawka 2015, s. 58]. Można 
to zauważyć także na przykładzie firm rodzinnych, w których zagrożenia te związane są nie 
tylko z prowadzeniem działalności, ale także ze specyficznym rodzajem zależności między 
zarządcami i pracownikami. Należy bowiem mieć na uwadze, że zarządzanie firmą rodzin-
ną jest sumą zarządzania biznesem i relacjami międzyludzkimi, które z powodu rodzinne-
go charakteru prowadzenia działalności wzajemnie na siebie oddziałują – niepowodzenia 
w prowadzeniu działalności wpływają bezpośrednio na kontakty rodzinne, a konflikty w ro-
dzinie przekładają się na podejmowanie decyzji zawodowych [Blikle 2012, s. 39].

Ryzyko w  firmach rodzinnych powinno się zatem rozważać na dwóch płaszczy-
znach – zawodowej i rodzinnej. Na pograniczu tych kategorii można jednak uplasować 
ryzyko zawodowe – odnosi się ono bowiem zarówno do specyfiki i rodzaju danej działal-
ności przedsiębiorstwa (warunkuje to generowane zagrożenia i podejście do ich identy-
fikacji i minimalizowania), jak i do statusu pracowników firmy (ocena ryzyka jest przepro-
wadzona dla osób, między którymi występują więzy rodzinne). Przeprowadzenie oceny 
ryzyka zawodowego w firmach rodzinnych (których sporą część stanowią mikroprzed-
siębiorstwa) może przynieść wiele korzyści (np. wypracowanie sposobów na minima-
lizację ryzyka wypadków przy pracy, zmniejszenie kosztów wypadków przy pracy, za-
pewnienie większego bezpieczeństwa pracowników), ale także może okazać się trudne 
ze względu na np. ograniczony personel, niewielką i trudną do zidentyfikowania liczbę 
stanowisk pracy, brak rejestrów wypadków. Podczas przeprowadzania oceny ryzyka za-
wodowego w firmach rodzinnych należy zatem uwzględnić występujące ograniczenia 
i specyficzny sposób działania oraz zorganizowania tego rodzaju przedsiębiorstw.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie charakterystyki zagrożeń, jakie wy-
stępują w firmach rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zawodowego, 
które powinno się identyfikować i zarządzać nim. W niniejszym artykule ukazano także 
zalety i  bariery wykorzystania tradycyjnych metod oceny ryzyka zawodowego w  fir-
mach rodzinnych oraz oceniono możliwości zarządzania ryzykiem dla pracowników, 
biorąc pod uwagę specyficzny sposób funkcjonowania takich przedsiębiorstw.

Ryzyko w firmach rodzinnych – wybrane aspekty

W  literaturze tematu można znaleźć wiele informacji na temat ryzyka w  firmach ro-
dzinnych. Duża część tych danych dotyczy procesów sukcesji (pierwszej i kolejnych). 
Jest ona bowiem jednym z najważniejszych elementów zapewnienia ciągłości istnie-
nia, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych, dlatego niezwykle istotne 
jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i ocena ryzyka w tym obszarze. Sukcesja 
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powinna być procesem zaplanowanym, z  wydzielonymi etapami: zaangażowaniem 
wszystkich członków rodziny, wyszkoleniem sukcesora, wybraniem sukcesora według 
określonych kryteriów, zaplanowaniem momentu sukcesji, określeniem formalno-
prawnych aspektów, poinformowaniem pracowników oraz zaplanowaniem dalszej 
aktywności osób, które przekazują firmę młodszym pokoleniom [Stępniewska 2013, 
ss. 43 –45]. Z badań wynika, że jedynie 30% firm, w których planowane jest przekazanie 
władzy sukcesorom, posiada plan sukcesyjny (spisany i udokumentowany jest on tylko 
w 10% takich organizacji). Ryzyko w przypadku sukcesji może być związane między in-
nymi z niedostateczną wiedzą na ten temat, brakiem planowania sukcesji z odpowied-
nim wyprzedzeniem, niechęcią właściciela do przekazania władzy, nieodpowiednim 
wyszkoleniem i przygotowaniem do pracy sukcesora. Nieumiejętne zarządzanie tymi 
aspektami może doprowadzić do kryzysów, które wymagać będą planu reagowania na 
nie i podejmowania zorganizowanych działań, zapewniających dalsze, sprawne funk-
cjonowanie firmy [Andrzejewski 2014, ss. 104–110].

W firmach rodzinnych można wyróżnić także inne rodzaje zagrożeń, m.in.:
 – ryzyko elastyczności działania (brak podejmowania innowacyjnych, ryzykownych 

działań, niedostosowanie do zmiennych warunków rynku);
 – ryzyko reputacji (utrata wiarygodności w oczach klientów, przekładanie problemów 

wewnątrzrodzinnych na prowadzenie działalności);
 – ryzyko braku strategii (strategia skupiona na przetrwaniu firmy i pozostawieniu jej 

w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń, brak ukierunkowanego i uporządkowanego 
planu zarządzania firmą, intuicyjne podejmowanie decyzji bez poparcia ich faktyczny-
mi danymi);

 – ryzyko obcego zarządzania (konserwatywne podejmowanie decyzji odnośnie do 
wyboru osób wspomagających zarządzanie firmą, zarządzanie przedsiębiorstwem 
wyłącznie przez założyciela biznesu – niedopuszczenie do władzy osób postronnych 
spoza rodziny);

 – ryzyko stagnacji (obawa przed podejmowaniem nowych działań i niepowodzeniem, 
„starzenie się” zarządców firmy, nastawienie jedynie na przetrwanie);

 – ryzyko wrogiego przejęcia (próby przejęcia władzy w firmach rodzinnych przez in-
nych przedsiębiorców);

 – ryzyko nepotyzmu (obsadzanie kluczowych stanowisk w organizacji członkami ro-
dziny niezależnie od ich umiejętności i kompetencji, a także zaangażowania w pracę) 
[Andrzejewski 2011, ss. 27–31].

Należy zaznaczyć, że specyficzny sposób funkcjonowania firm rodzinnych wpływa 
na sposób zarządzania ryzykiem związanym z ich działalnością. Niewątpliwie proces ten 
ułatwiają sprawny przepływ informacji na poziomie zarządczym, nastawienie na zacho-
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wanie stabilności przedsiębiorstwa, korzystanie z wiedzy wielu pokoleń, duży poziom 
zaufania wśród pracowników i kontrahentów. Barierami w zarządzaniu ryzykiem w fir-
mach rodzinnych mogą być natomiast między innymi: ograniczony dostęp do wiedzy 
eksperckiej z  zewnątrz, brak zmiany przyjętego modelu biznesu, brak jednoznacznej 
decyzyjności i przypisania odpowiedzialności, uwzględnianie więzi rodzinnych w pro-
cesach decyzyjnych [Stasiuk-Piekarska 2017, ss. 208–209].

Stan bezpieczeństwa w firmach rodzinnych

Według raportu Konfederacji Lewiatan w firmach rodzinnych zatrudnia się 24% ogólnej 
liczby pracowników sektora MMSP [PulsBiznesu 2015]. Sugeruje to, że w organizacjach 
tego typu konieczne byłoby podejmowanie działań mających na celu zarządzanie bez-
pieczeństwem pracy. Może to jednak być ograniczone problemami, jakie wynikają ze 
specyficznego funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych, między innymi konfliktami 
rodzinnymi, problemami profesjonalizacji, barierami kulturowymi, psychologicznymi 
i  społecznymi. Wiedza na temat bezpieczeństwa pracy w  firmach rodzinnych jest nie-
wielka, a podejmowanie działań w kierunku ustrukturyzowanego zarządzania BHP bywa 
ograniczone chociażby sytuacją finansową przedsiębiorstwa, różnorodnością działalno-
ści, niewystarczającymi kompetencjami pracowników, pomniejszaniem funkcjonowania 
firmy do działań podstawowych zapewniających jej stabilność i  przetrwanie [Gabrye-
lewicz, Sadłowska-Wrzesińska 2016, ss. 242–243]. Mimo powyższych problemów w fir-
mach rodzinnych w  Polsce pracodawcy są zobowiązani do spełniania podstawowych 
obowiązków związanych z BHP, jak zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997] oraz 
zapewnienie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników [Mirek 2014]. Coraz częściej 
dostrzega się także zalety podejmowania tej tematyki w  kontekście zapewnienia do-
brych praktyk w przedsiębiorstwie, np. budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy 
poprzez kształtowanie kultury bezpieczeństwa [Butlewski, Czernecka 2017, s. 399].

Wybrane aspekty oceny ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe można zdefiniować jako kombinację prawdopodobieństwa wystąpie-
nia niechcianych zdarzeń związanych z wykonywaniem określonej pracy oraz powsta-
łych z tego powodu strat, zwłaszcza wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków 
zdrowotnych spowodowanych zagrożeniami w środowisku pracy lub sposobem wyko-
nywania pracy [Lis i  in. 2014, s. 597]. Ocena ryzyka zawodowego polega na określeniu 
jego poziomu dla zidentyfikowanych na stanowiskach pracy zagrożeń, zgodnie z założo-
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ną miarą (słowną lub liczbową) i według założeń metody przyjętej do oceny. Ustaleniu 
podlegają: określenie możliwości wystąpienia zagrożenia oraz potencjalne skutki dzia-
łania zagrożenia [Krause 2011, ss. 176–177]. Proces oceny ryzyka zawodowego składa 
się z dwóch części: analizy i oszacowania ryzyka oraz wyznaczenia jego dopuszczalności 
(rysunek 1).

Rysunek 1. Proces oceny ryzyka zawodowego

Źródło: Wskazania dotyczące oceny ryzyka zawodowego.

Analiza ryzyka zawodowego polega na:
 – zebraniu informacji niezbędnych do oceny (lokalizacja oraz osoby pracujące na 

stanowiskach pracy, opis wyposażenia i  środków pracy, opis wykonywanych zadań 
i czynności, stosowane środki ochrony, dane na temat wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych);

 – identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy (określenie potencjalnych zagrożeń 
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dla pracowników na podstawie m.in.: danych technicznych maszyn, opisu realizowa-
nych procesów, rejestrów wypadków, analizy organizacji pracy i wyników obserwacji 
stanowisk pracy);

 – oszacowaniu ryzyka (wyznaczeniu słownej lub liczbowej wartości ryzyka).
Następnym krokiem jest wyznaczenie dopuszczalności ryzyka (dopuszczalne lub 

niedopuszczalne) według kryteriów przyjętej metody oceny. W  stosunku do ryzyka 
można przyjąć trzy postawy – awersję (brak podjęcia ryzyka), obojętność (brak zauwa-
żania ryzyka) oraz podjęcie ryzyka [Stasiuk-Piekarska 2017, s. 201]. W przypadku stwier-
dzenia niemożliwości zaakceptowania poziomu ryzyka podejmowane są działania kory-
gujące (likwidujące lub ograniczające zagrożenie). Ocena ryzyka zawodowego powinna 
być procesem podlegającym ciągłemu doskonaleniu – wskazane jest przeprowadzanie 
jej w określonych odstępach czasu [Wskazania dotyczące oceny ryzyka zawodowego].

Do oceny ryzyka zawodowego służy szereg metod. Mogą być one sklasyfikowane 
według różnych kryteriów, np. zastosowania w nich praw logiki (dedukcyjne i indukcyj-
ne), wykorzystywania danych statystycznych (jakościowe i ilościowe), możliwość wska-
zania parametru oceny ryzyka (ocena prawdopodobieństwa i skutków), ocena systemu 
człowiek–obiekt techniczny, ocena elementu obszaru bezpieczeństwo–zdrowie–środo-
wisko. Metody oceny ryzyka zawodowego dzieli się także ze względu na ich budowę: 
metody matrycowe (tabele i matryce), wskaźnikowe, graficzne, listy kontrolne oraz me-
toda ilościowa na podstawie normy PN-N-18002 [Krause 2016, ss. 82–83].

Z powodu ograniczeń niniejszego artykułu autorki postanowiły skupić się na przed-
stawieniu dwóch metod oceny ryzyka: metody opartej na normie PN-N-18002 oraz me-
tody Risk Score.

Metoda oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 polega na ocenie dwóch para-
metrów: prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych zagrożeń oraz ciężko-
ści następstw ich pojawienia się. Szacowanie to wykonywane jest za pomocą matrycy 
zawierającej oba parametry i może bazować na trzech (małe, średnie, duże) lub pięciu 
poziomach (bardzo małe, małe, średnie, duże, bardzo duże). Wyniki oceny prowadzą 
do zaklasyfikowania ryzyka jako dopuszczalne lub niedopuszczalne (rysunek 2) i na tej 
podstawie podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania lub ograniczenia 
skutków zagrożenia dla pracowników [Państwowa Inspekcja Pracy b.r.].
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Rysunek 2. Tabela interpretacji wyniku oceny ryzyka – metoda wg PN-N-18002

 

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy b.r.

Metoda oceny ryzyka zawodowego Risk Score polega na szacowaniu trzech para-
metrów związanych z danym zagrożeniem na stanowisku pracy i wyznaczeniu ryzyka, 
które jest iloczynem tych wartości. Parametrami szacowanymi są: skutki zagrożenia S 
(rysunek. 3), ekspozycja na zagrożenie E (rysunek 4) oraz prawdopodobieństwo wystą-
pienia zagrożenia P (rysunek 5).

Rysunek 3. Szacowanie skutków zagrożeń – metoda Risk Score

Źródło: Risk Score jedną z najbardziej przystępnych metod oceny ryzyka zawodowego 2013.
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Rysunek 4. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie – metoda Risk Score

Źródło: Risk Score jedną z najbardziej… 2013.

Rysunek 5. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia – metoda  
Risk Score

Źródło: Risk Score jedną z najbardziej… 2013.
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W zależności od wyniku ryzyko (R=S×E×P) jest w przypadku tej metody kwalifikowa-
ne jako akceptowalne, tolerowane i nietolerowane. Ostatnia kategoria wskazuje na to, że 
powinny być w przypadku takiego zagrożenia podjęte niezwłoczne działania korygują-
ce [Risk Score jedną z najbardziej… 2013].

Zarządzanie ryzykiem zawodowym w firmach rodzinnych

Zarządzanie ryzykiem zawodowym powinno stanowić istotny element w każdej współ-
czesnej organizacji, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników oraz skomplikowa-
nia procesów składających się na jej działalność. Postępowanie z ryzykiem zawodowym 
powinno także stanowić element zarządzania w firmach rodzinnych, mimo iż obecnie 
wiedza na ten temat jest w nich ograniczona. Może to bowiem wywołać szereg korzyści, 
jakie występują także w innych małych przedsiębiorstwach, np.:

 – możliwość zidentyfikowania zagrożeń na stanowiskach pracy i podjęcie aktywności 
im przeciwdziałających,

 – wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony dostosowane do oddzia-
ływania zagrożenia,

 – poprawę stanu bezpieczeństwa pracowników,
 – zwiększenie świadomości pracowników na temat zagrożeń na stanowiskach pracy 

oraz konieczności stosowania środków ochrony,
 – minimalizację kosztów wypadków przy pracy, które ponosi zarówno pracodawca 

(koszty odszkodowań, absencji, strat materialnych), jak i pracownik (np. utracone do-
chody, leczenie) [Wytyczne do obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy; 
Jakie są zalety przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego?].

Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego w firmach rodzinnych może także powo-
dować korzyści specyficzne jedynie dla takiej formy działalności. Można do nich zaliczyć:

 – budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, co może być znaczące w przypad-
ku chęci utrzymania i  pozyskiwania kluczowych pracowników [Badanie firm Rodzin-
nych 2015, s. 9];

 – zwiększenie zainteresowania sukcesorów przejmowaniem przedsiębiorstw (ustruk-
turyzowany sposób zarządzania bezpieczeństwem pracy może stanowić czynnik za-
chęcający do przejęcia firmy);

 – możliwość unikania konfliktów rodzinnych wpływających na prowadzenie biznesu 
(zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków pracy);

 – budowanie kultury bezpieczeństwa w  przedsiębiorstwie oraz samoświadomości 
pracowników na temat zagrożeń, co może prowadzić do zacieśnienia więzi między 
pracownikami i poprawy jakości współpracy.
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Zarządzanie ryzykiem zawodowym w firmach rodzinnych może także być ograni-
czone wieloma barierami (tabela 1).

Tabela 1. Bariery przeprowadzania oceny ryzyka w firmach rodzinnych

Lp. Bariera Uzasadnienie

1. Ograniczony personel

Według statystyk wśród firm rodzinnych 40% stanowią 
mikroprzedsiębiorstwa [PulsBiznesu 2015], w których 
zatrudnianych jest mniej niż 10 pracowników. Nie nakłada to 
więc na pracodawców obowiązku zatrudniania specjalisty ds. 
BHP – obowiązki w tym zakresie pełni sam pracodawca lub 
wyznaczona przez niego osoba, przez co zarządzanie BHP może 
być ograniczone tylko do podstawowych zadań i aktywności

2. Trudna do zidentyfikowania 
liczba stanowisk

Często pracownicy firm rodzinnych pełnią w nich wiele 
funkcji, dlatego liczba i rodzaje stanowisk mogą być trudno 
identyfikowalne do celów oceny

3.
Trudności ze zbieraniem 
informacji od pracowników 
w procesie oceny

W firmie rodzinnej mogą wystąpić problemy ze zgłaszaniem 
wszelkich nieprawidłowości mogących generować zagrożenia. 
Pracownicy mogą mieć bowiem poczucie, że „donoszą” na 
członka rodziny (pracodawcę)

4.
Trudności w oszacowaniu 
potencjalnych strat w wyniku 
zidentyfikowanych zagrożeń

Zastosowanie np. metody Risk Score wymaga oszacowania 
strat w wyniku wystąpienia zagrożenia. W firmach rodzinnych 
mogą pojawić się trudności we wskazaniu strat materialnych 
z powodu braku rejestrów wypadków oraz braku wcześniejszej 
oceny zagrożeń

5.
Bariera finansowa we 
wprowadzaniu proponowanych 
po ocenie zmian

Mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy rodzinne mogą nie 
dysponować środkami finansowymi, które mogłyby 
przeznaczyć na wdrożenie propozycji poprawy stanu BHP 
w firmie, np. zabezpieczenie czy reorganizacja stanowisk pracy. 
Nie są także skłonne do ryzykownych inwestycji [Wieczorek, 
Wyzuj 2015, s.117]

6.

Trudności w planowaniu 
wdrażania działań korygujących 
oraz okresowych ocen ryzyka 
w przedsiębiorstwie

W mikroprzedsiębiorstwach, w których nie zatrudnia się na 
stałe osoby zajmującej się tematyką BHP, mogą wystąpić 
trudności w systematycznym planowaniu działań korygujących 
i okresowych ocen stanu bezpieczeństwa (brak osoby, która ma 
to w swoim zakresie obowiązków)

7.
Bariera komunikacyjna 
w egzekwowaniu stosowania 
się do zaleceń po ocenie ryzyka

W firmach rodzinnych może okazać się trudne egzekwowanie 
stosowania się do zaleceń wyników oceny ryzyka zawodowego 
z powodu zależności rodzinnych między pracownikami – 
pracownicy mogą czuć się „swobodniej” i nie ustosunkować się 
do np. wymogu stosowania środków ochrony

Źródło: opracowanie własne. 
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Można zauważyć, że powyższe bariery wynikają zarówno ze specyficznego sposo-
bu zarządzania przedsiębiorstwem, jak i z powiązań rodzinnych między pracownikami. 
Należy także mieć na uwadze, że nie mogą wystąpić w danej firmie rodzinnej – zależeć 
może to od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, przyjętego modelu biznesu, po-
ziomu zarządzania, a także nastawienia kierownictwa do problematyki bezpieczeństwa.

Zakończenie

Zarządzanie ryzykiem staje się w  firmach rodzinnych coraz bardziej istotne. Świadczy 
o tym wiele publikacji dotyczących tego zagadnienia, a także wyniki badań prowadzo-
nych przez różne firmy i jednostki badawcze na przestrzeni ostatnich lat. Niewiele publi-
kacji odnosi się jednak do zarządzania ryzykiem zawodowym – stan wiedzy w obszarze 
bezpieczeństwa i  higieny pracy w  firmach rodzinnych jest w  obecnej chwili niewielki. 
Jednym z  elementów takiego zarządzania jest ocena ryzyka zawodowego polegająca 
na zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń na stanowiskach pracy oraz oszacowaniu 
ich ryzyka, a następnie wyznaczeniu jego dopuszczalności. Działania te dają podstawę 
do zaproponowania działań eliminujących lub ograniczających skutki wystąpienia za-
grożenia. Dokonanie oceny ryzyka składa się z  następujących etapów: zebrania infor-
macji, identyfikacji zagrożeń, oszacowania ryzyka, klasyfikacji ryzyka (dopuszczalne/ 
/niedopuszczalne), zaplanowania działań korygujących. Każdy z  tych etapów wymaga 
dostarczenia określonego zasobu wiedzy, co w firmach rodzinnych może być obarczone 
barierami spowodowanymi specyficznym sposobem organizacji i funkcjonowania takich 
przedsiębiorstw. Do barier tych można zaliczyć między innymi ograniczony personel, 
trudności z identyfikacją zagrożeń na stanowiskach pracy oraz możliwość niedostosowa-
nia się pracowników do zaleceń z powodu koligacji rodzinnych na polu przełożeni–pra-
cownicy. Należy także zaznaczyć, że większość zidentyfikowanych w niniejszym artykule 
barier odnosi się do mikroprzedsiębiorstw oraz małych firm rodzinnych. Zarządzanie ry-
zykiem zawodowym może przynieść także takim organizacjom wiele korzyści, z których 
najbardziej istotnymi są: poznanie zagrożeń w firmie, zwiększenie świadomości pracow-
ników oraz budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. 

Podsumowując artykuł, należy dodać, że zidentyfikowane powyżej zalety i bariery 
stosowania oceny ryzyka zawodowego w  firmach rodzinnych stanowią jedynie frag-
ment wiedzy na ten temat i  nie muszą mieć zastosowania w  każdej organizacji tego 
typu. Mogą jednak stanowić wstęp do zarządzania ryzykiem zawodowym, które obok 
zarządzania innymi zagrożeniami, powinno być zaplanowane i ustrukturyzowane.
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to which companies are obliged by government agencies, based on indicators emanating 
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guarantee the effectiveness of remediation practices. Data collection instruments are con-

structed on the basis of these indicators, the scope of the study is the intervention of MTA 
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Introducción

Actualmente, la minería sigue comprobando ser una actividad básica en la búsqueda 
de satisfacer necesidades de la población en el mundo, las cuales incrementaron hacia 
finales del siglo XX; participa en el mercado como proveedor de metales y minerales para 
las industrias manufactureras y de la construcción, contribuyendo a la elaboración de 
bienes a base de minerales [INEGI 2011].

Las unidades mineras, forman parte de diversas cadenas de producción industrial, 
ya que aportan minerales metálicos y no metálicos en estado natural y concentrados; 
otros establecimientos consumen estos minerales y, realizan la fundición o refinación de 
metales, generando productos laminados, desbastes y otros productos metálicos bási-
cos, posteriormente, estos productos se transforman en diversos productos metálicos 
ferrosos y no ferrosos [INEGI 2011]. De esta manera, la industria minera se convierte en 
una actividad integrada, reconocida hoy en día como industria minero-metalúrgica, ya 
que los recursos minerales requirieron una transformación industrial para ser utilizados; 
no obstante, dichas necesidades en la población, han reflejado ante su satisfacción, un 
fuerte impacto en los ecosistemas naturales [Saavedra y Sánchez 2008].

Los daños ambientales que las actividades minero-metalúrgicas pueden ocasionar, se 
reflejan en polución y deterioro de recursos y ecosistemas [ODG 2002], ya que liberan al 
medio ambiente volúmenes de residuos sólidos, líquidos y gases no tratados y no conside-
rados dentro del costo ambiental de producción. Además, cuando termina la producción 
y/o vida de la mina, refinería o fundición, se genera otro compromiso ecológico, puesto 
que se han depositado en patios o terrenos especiales, residuos, conocidos como pasivos 
ambientales metalúrgicos y, estos son considerados una deuda que la empresa tiene con 
la comunidad en la que operaron, ya que proyectan riesgo de contaminación de suelo, 
subsuelo y acuíferos, constituyendo problemas potenciales de salud, al ecosistema y a la 
propiedad [Melo 2011].

Minera Tierra Adentro (MTA), empresa familiar de asesoría administrativa, técnica 
y operativa para la industria minero-metalúrgica, interviene como consultor en la par-
te ambiental, realizando análisis de las actividades de remediación de terreno que se 
llevan a cabo en empresas que así lo solicitan, creándoles oportunidad de cumplir con 
lo dispuesto por el organismo regulador de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). A partir de estos análisis, se documenta un caso de estudio, que 
tiene por objetivo analizar las prácticas de gestión ambiental en materia de remediación 
de terreno impactado que se realizaron en una empresa de refinación de metal, ubicada 
en la ciudad de San Luis Potosí, México, para exponer como referentes de cumplimiento, 
algunos indicadores del tipo cualitativo obtenidos mediante un método exploratorio en 
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el cual dichos indicadores, fueron identificados, organizados y presentados. Los resulta-
dos obtenidos, promueven a MTA como una entidad útil y benéfica en la búsqueda del 
alcance del estudio: participar en la construcción de estrategias con nuevas perspectivas 
y que sean integradas a la gestión ambiental empresarial.

Fundamento teórico

Importancia de la Industria Minero-metalúrgica en México
La minería es una de las actividades productivas determinantes en la evolución de la 
historia mundial. Su importancia se expresa al igual que la industria de las telecomunica-
ciones, transporte y manufactura, ya que por generaciones ha representado transforma-
ciones económicas y sociales trascendentales. La industria minero-metalúrgica, requiere 
importantes montos de inversión, de igual manera, genera altos rendimientos, promo-
viendo indicadores financieros significativos en la economía global [Góngora 2013].

Se consideran en el mundo 10,000 industrias mineras y metalíferas, y más de 20,000 
sitios mineros, plantas procesadoras y fundidoras [UNEP 2001]. La minería en México ha 
sido una de las principales actividades económicas, manteniendo los primeros lugares 
dentro de la producción mundial [INEGI 2017]. Además, la industria minero-metalúrgi-
ca en 2016, se mantuvo como una de las ramas productivas de mayor inversión en el 
país, atrayendo 718 millones de dólares, 86.4% menos con respecto al máximo histórico 
y 66.2% en 2014, sin embargo se observó mejoría debido al repunte del precio del Oro 
y la Plata, ya que las empresas elevaron el gasto de capital e inversión en la adquisición 
de maquinaria y equipo principalmente, además de la expansión de proyectos, adapta-
ción a las condiciones globales y, promoviendo el análisis de estrategias de crecimiento, 
depuración de proyectos, ampliaciones y operaciones [CAMIMEX 2017].

Con base en datos de Mineral Commodity Summaries 2017, la participación de 
México en la producción minera mundial al finalizar 2016 ocupa lugares importantes 
[US. Geological Survey 2017]:

“Primer lugar como productor de Plata, logrando una participación mundial del 25%, 
segundo lugar en Fluorita, logrando el 11%, tercer lugar en Bismuto, Celestita y Wol-
lastonita, participando en 5, 11 y 9 % respectivamente; quinto lugar mundial produ-
ciendo 5% de Molibdeno, 5% de Plomo y 6% de Zinc. El Cadmio producido logra el 
sexto lugar mundial, con 6%, Diatomita con 4% y el Cobre 5%, logran el séptimo sitio, 
por su parte, el Oro con 6% y la Sal con 4% alcanzan la octava posición. El noveno 
puesto lo obtiene el Manganeso con 1% y el Yeso con 2% de participación y, la Barita 
ocupa el décimo sitio con 2%”.
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Gestión Ambiental dentro de la Industria Minero-metalúrgica
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA [2010], promueve 
programas de Gestión Ambiental, y las define como conjunto de procesos productivos 
orientados a la mejora del ambiente, que incluyen desarrollo sustentable aunado a la 
mitigación de problemas ambientales, logrando con ello, calidad de vida y bienestar 
económico-social; lo promueve además, como un mecanismo de desarrollo económico 
y humano con el uso racional de recursos naturales y protección al medio ambiente. 

En este sentido, la industria minero-metalúrgica ha sido legislada y es regulada 
en el cumplimiento de los requerimientos ambientales y de sustentabilidad descri-
tos dentro del marco legal. La minería debe sujetarse a leyes, normativas, regula-
ciones, reglamentaciones internacionales y nacionales para el logro de indicadores 
económicos, legales, sociales y de respeto al medio ambiente a través de la operati-
vidad en aspectos sustentables que conjuguen avances tecnológicos y normativos 
internacionales y, logren satisfacer necesidades de la población y del mantenimien-
to del entorno natural.

El manejo ambiental que la industria minero-metalúrgica realiza, concentra sus lo-
gros en la minimización de impactos, es por ello que parte del trabajo se concentra en la 
restauración de los recursos en que se apoya. Los esfuerzos por reducir el impacto am-
biental van desde utilizar maquinaria y métodos que disminuyan la degradación inne-
cesaria del suelo y áreas verdes, o la contaminación por desechos químicos. Tiene como 
responsabilidad, recuperar y formar entornos de ambiente seguros, la reclamación de 
estos lugares se plantea por Ley y derechos del territorio en el que se implementan las 
operaciones: reforestación de áreas, instalación de plantas de tratamiento de agua, pre-
servación de flora y fauna silvestres, regeneración de tierras para uso agrícola, creación 
de parques para uso recreativo y turístico; estos, conforman algunos de los beneficios 
sociales y naturales por hacer posible ésta sustentabilidad ambiental.

De esta manera, la industria minero-metalúrgica, proporciona alternativas de so-
lución no solo en la gestión económica, sino que prevé los elementos ambientales 
y sociales para distribuir las utilidades y, tener la capacidad financiera de invertirlo en 
programas que fomenten y construyan un bienestar para todos: levantamiento de in-
fraestructura como escuelas, secundarias y hospitales; vías de comunicación eficientes 
y efectivas, áreas deportivas y de recreación.

Normatividad Mexicana en la Industria Minero-metalúrgica.
A finales de 1980, se conciben en México, cambios en la estrategia de desarrollo 
económico, generando medidas diversas para facilitar la inversión extranjera; en el 
sector minero, se sientan bases para reformar el sistema, quedando publicado en el 
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Diario Oficial de la Federación, en junio de 1992, la adopción de la actual Ley Minera 
[Isla 2002]. De esta manera, La actividad minera se regula de acuerdo con el artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Minera reglamen-
taria, documentos en los que se establecen los derechos y obligaciones que asumen 
las empresas [INEGI 2017]. 

En materia ambiental, la Ley Minera contempla dentro de sus Obligaciones, la apro-
bación de Manifiestos de Impacto Ambiental para trabajos de explotación y algunos 
trabajos de exploración. Estos Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA), involucran un 
estudio técnico, que da origen al documento, el cual describe detalladamente las con-
diciones ambientales anteriores a la realización del proyecto, generalmente cubriendo 
las cuatro estaciones del año, con el fin de evaluar impactos potenciales en flora, fauna 
y medio ambiente, que con la construcción y operación de actividades mineras y me-
talúrgicas se pudieran causar; así mismo, se describen la definición y propuesta de las 
medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar dichas alteraciones [SEMARNAT 
2013]. En la elaboración y ejecución de las actividades realizadas para esta evaluación, 
es importante la participación activa de organismos reguladores como la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA). 

El impacto ambiental es definido como la modificación ocasionada por la interven-
ción del hombre en la naturaleza y puede ocasionar desequilibrio ecológico, el cual se 
presentaría como alteración a las relaciones de interdependencia entre los elementos 
naturales que conforman el ambiente y afectan de forma negativa la existencia y desar-
rollo del hombre y demás seres vivos [SEMARNAT 2013]. Evaluar los impactos, establece 
la condiciones a las cuales deben sujetarse las obras y actividades que pueden desen-
cadenar estos desequilibrios o rebasar límites y condiciones establecidas para proteger, 
preservar y restaurar ecosistemas.

Remediación de terrenos impactados
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se establecen en México fundidoras 
para refinar metales como Plomo, Zinc, Cobre, Plata, Oro, entre otros, teniendo una 
vida productiva de entre 20 y 40 años y, al término de estos su producción y residu-
os fueron abandonados, llamándoseles pasivos ambientales metalúrgicos, los cuales 
proyectan riesgos de contaminación de suelo, subsuelo y acuíferos debido a las emi-
siones, restos o depósitos de residuos producidos por procesos de extracción, recu-
peración y/o refinación de metales [Melo 2011]. Los pasivos ambientales, los cuales 
se encuentran confinados en grandes extensiones de tierra conocidos como patios 
o presas de jales, una vez que no hay operación o actividad minero-metalúrgica, son 
considerados terrenos impactados. 
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Para remediar estos terrenos, se requiere una revisión exhaustiva a los métodos de 
almacenaje, aplicación de sustancias tóxicas lixiviantes1, recuperación de soluciones 
estériles, disposición de colas y minimización de efectos tóxicos. La remediación, con-
templa actividades como: retirar, reducir o neutralizar sustancias, residuo o material pe-
ligroso de áreas determinadas, con el fin de prevenir o minimizar efectos adversos en el 
medio ambiente o de salud hasta límites aceptables [Arranz 2015]. 

La remediación, se puede definir entonces, como el conjunto de labores que se ar-
ticulan para modificar el estado de alteración de un terreno. Existen vinculados a la re-
mediación, conceptos como restauración o rehabilitación, asociados a la realización de 
operaciones encaminadas a que la superficie del terreno pueda reunir las características 
que le permitan sostener vegetación, favoreciendo el restablecimiento de los procesos 
ecológicos [Arranz 2015].

Como parte de su intervención, PROFEPA emite documentos que describen los pro-
cedimientos para clasificar y caracterizar jales, definir y ajustar nuevos parámetros y cri-
terios de la Norma Oficial Mexicana (NOM), avalada por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT); revisa procedimientos de formalización, diseño y con-
strucción de presas de jales, mantiene la participación activa de los organismos regula-
dores y de auditoría ambiental (NOM-141-SEMARNAT-2003). Estos organismos trabajan 
conjuntamente en los criterios que son contemplados en la evaluación de impacto am-
biental, por ende, se encuentran documentados en el MIA. 

Minera Tierra Adentro – MTA

Minera Tierra Adentro S.A. de C.V. es una empresa familiar mexicana, que se registra formal-
mente en 2012 como consultora en el ramo minero-metalúrgico. Tiene como finalidad, ge-
nerar valor y presencia a los distritos mineros. Apoya en su quehacer operativo a los deno-
minados pequeños y medianos mineros, proporcionándoles además, orientación del tipo 
legal, social y ambiental; no obstante, se colabora también con grandes empresas del giro.

La conforma un equipo seleccionado de profesionales de ciencias de la tierra multi-
disciplinario, altamente calificado, con probidad técnica, moral y con un fuerte respaldo 
geológico-minero y amplia experiencia en la industria minero-metalúrgica. En su estruc-
tura constitutiva cuenta con dos socios, cuyo parentesco, la promueve como empresa fa-
miliar. Se considera pyme, puesto que operativamente su equipo se concentra una vez que 
los proyectos crecen y prestan los profesionales servicio de manera independiente, por lo 
que el número de personas que colaboran es menor a cinco por proyecto que se realiza. 

1  Sustancia compleja por un disolvente para obtener la parte soluble de ella. RAE http://www.rae.es/search/node.
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MTA promueve en su operación, el crecimiento de los pequeños mineros, para que 
estos tengan oportunidad de competir estratégicamente con las medianas y grandes 
empresas en el proceso de producción y colocación de sus productos; el apoyo se ge-
nera una vez que alguna empresa, por medio de contacto personal o del Directorio de 
Minería de la nación, se acerca a los expertos de MTA para gestar proyectos acordes a las 
necesidades que presenten. Apoya la investigación con referencia a proyectos mineros 
del tipo aplicado, para identificar, promover y desarrollar racionalmente oportunidades 
de negocio en la industria minera o yacimientos de rendimiento económico mediante 
buenas prácticas, altos estándares y protocolos aceptados por códigos internacionales. 
Tiene por objetivo prestar servicios profesionales de alto nivel y ofrecer entrenamiento inte-
gral a la industria minera.

Intervención de MTA en las prácticas de remediación de 
terrenos impactados

Como parte de sus principios, al brindar asesoría operativa, MTA valora en cada uno de 
los proyectos en los que colabora, la gestión legal, social y ambiental. En esta ocasión, se 
ha brindado la oportunidad a las investigadoras de participar en la parte ambiental de 
un proyecto de revisión post-operatoria, es decir una vez que han finalizado operaciones 
productivas; el proyecto que se presenta se delimita a los terrenos impactados, de una 
empresa de refinación de metal de cobre, situada en la ciudad de San Luis Potosí, México, 
habiendo cerrado en el año 2010, después de más de 100 años de producción.

Para lograr documentar la parte de la gestión ambiental, se estructuró un caso de 
estudio, en el cual se generaron tres fases, que permitieron fundamentar en la legisla-
ción vigente del país, las actividades realizadas por la refinería como parte de la subsa-
nación que esta brinda a la sociedad, tratando de reconvertir más de 475 hectáreas, que 
conforman la zona de ubicación de la planta y aquellas que fueron utilizadas como patio 
de jales cuando hubo actividad, convirtiéndose en terrenos impactados, los cuales por 
crecimiento demográfico, quedaron ubicados en áreas céntricas de la ciudad.

La primera fase, mediante el método exploratorio, identifica, analiza y describe indica-
dores que en materia de impacto ambiental por pasivos metalúrgicos, corresponde medir 
y cumplir por parte de las empresas que los ocasionan, evitando se originen desequilibrios 
ecológicos. Este apartado se lleva a cabo con base en el análisis del MIA y, se expone en 
una matriz preparatoria para estructurar un instrumento de recogida de datos para la ter-
cera fase, que presenta la concentración de información de las fases uno y dos.

Se documenta en la segunda fase, las acciones realizadas por la empresa minera para 
lograr la remediación a 8 años del cierre de las operaciones de refinación. Se participa 
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mediante la observación, entrevistas informales a las personas que viven en colonias 
aledañas y, en general a la población; cabe mencionar que existe una vialidad que se 
reconoce como cauce de un antiguo río que atraviesa la ciudad, puntualizando que los 
jales se depositaron a orillas de éste, abarcando grandes extensiones de tierra, por lo 
que son visibles para todos los habitantes. El fundamento principal de este apartado 
de campo, fue el acercamiento de MTA con la empresa, logrando la descripción de las 
acciones realizadas según el plan de cierre que la empresa da a conocer a la sociedad.

La tercera fase presenta la elaboración de un instrumento de recolección de datos con 
base en la información obtenida y el cual permitió elaborar algunas conclusiones de corre-
lación que pueden ser la base para la formulación y mejoramiento de las estrategias para 
actuar conforme a la ley, con propuestas efectivas de remediación de terrenos impactados.

Fase 1. Indicadores descritos en el Manifiesto de Impacto Ambiental – MIA
El MIA, es una guía para que las empresas elaboren un documento detallado, el cual 
deben presentar ante los organismos que la Ley Minera por medio SEMARNAT, obliga a 
las empresas, para asegurarse de que estas, por operación económica, no generen dese-
quilibrio ecológico y por ende, daños ambientales permanentes o irreversibles. En este 
documento, se dan a conocer con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y 
potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o minimizarlo 
en caso de que este sea negativo [SEMARNAT 2002].

Lo conforman ocho apartados, los cuales contienen según la etapa del proyecto (ex-
ploración, explotación, beneficio, remediación y cierre2), criterios que habrán de ser de-
scritos y valuados conforme han determinado los organismos encargados y, expresado 
en un rango de cero a tres (0–3), siendo 3, el criterio de aceptación mayor.

Se obtuvieron de este trabajo de gabinete, una matriz de información que contie-
ne los indicadores del tipo cualitativo, que se extrajeron del MIA luego de identificarlos 
como actividad y criterio que expone la etapa de remediación; cada indicador se des-
cribe y se respeta la valoración numérica respecto al riesgo que representa que le ha 
otorgado la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), responsables del 
contenido del MIA [SEMARNAT 2002]. 

La matriz expone, como en este artículo, que las etapas del proceso minero son: 
exploración, explotación, beneficio, remediación y cierre y, las considera como etapas 

2 Etapas generales de la actividad minera; permiten una mejor planeación para lograr la eficiencia del proceso 
productivo y con ello la consolidación del proyecto minero. Exploración: etapa previa de reconocimiento. Ex-
plotación: etapa de operación extractiva. Beneficio: etapa de separación de mineral o metal económico del no 
económico. Remediación y cierre: estabilización física y química del lugar para re-acondicionamiento [Secretaría 
de Economía 2015].
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generales, cabe la aclaración, puesto que existen diversas sub-etapas, o bien, la clasifica-
ción varía según el autor a quien se hace referencia. 

La matriz de información con los indicadores ambientales que corresponden a la 
etapa de remediación y cierre, se presenta a continuación (Tabla 1).

Tabla 1. Matriz de información de indicadores ambientales

Indicador Descripción con enfoque en Remediación
Valoración 

(DGIRA)

Tiempo de vida 
útil

Se describen las etapas con justificación y precisión, esto conlleva 
planeación al momento de finalizar actividades productivas y gestionar en 
función de vialidad y factibilidad de la remediación que se propone, según 
el contexto y ubicación de la unidad minera en cualquiera de sus procesos.

3

Responsable 
técnico

Se requiere contar con un especialista que realice el estudio que avalará el 
MIA a presentarse. Con ello se asegura que la remediación es confiable al 
realizarlo una persona que concentre sus actividades en la elaboración de 
este documento.

1

Naturaleza del 
proyecto

Se debe justificar si es una obra minera nueva, expansión, ampliación, 
modificación, sustitución, rehabilitación de infraestructura, para poder 
identificar elementos ambientales presentes y futuros. Además indicar 
la etapa del proceso minero del cual se trate: exploración, explotación, 
beneficio, remediación o cierre. 

1

Dimensiones

Especificar la superficie total, se requiere considerar toda la extensión 
territorial, para describir los posibles riesgos que se corren: ríos, montañas, 
valles, lagunas y documentarlo para mitigar el impacto en la etapa de 
remediación.

2

Uso de suelo/
cuerpos de agua

Se requiere se especifique el uso de suelo de la zona: agrícola, pecuario, 
forestal, asentamiento humano, industrial, turismo, minero, protegido, sin 
uso evidente; al respecto de los cuerpo de agua: abastecimiento público, 
recreación, pesca, acuicultura. Con ello se prevé que la alteración que se 
sufra, no modifique en esencia, el ecosistema, ni durante la operación ni 
en la remediación.

2

Preparación del 
sitio

Describir detallada y objetivamente el diseño de cada una de las etapas 
del proceso minero, para conocer y asociar el efecto de dicho diseño con 
la reducción de lesiones al ambiente y la remediación que se gestará en 
función de mitigar o evitar impactos.

3

Construcción de 
obras

Describir detalladamente las obras por construir en cada etapa del proceso 
minero, ya que habrá de considerarse cuando llegue la remediación, 
la recuperación de la extensión territorial, el uso de suelo y cuerpos de 
agua. De esta forma se analizarán a detalle, entre otras del tipo operativo, 
la remediación de zanjas, túneles, pozos, tajos, polvorines3, depósitos de 
material inerte y fértil, patios de lixiviación, presas de jales.

3

3 Polvorines: Lugar de almacenamiento de explosivos y artificios los cuales deben cubrir requisitos estrictos 
de construcción y operación [Martínez y Martínez 2015].
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Abandono

Descripción de programas tentativos y apegados a realidad con base en 
estudios técnicos de factibilidad y viabilidad. Se considerarán medidas de 
rehabilitación, compensación y restitución. Con ello se preverán impactos 
ambientales y disponibilidad de recursos para llevarlo a cabo.

2

Uso de 
explosivos

Detallar en cantidad y extensión territorial que será impactada, puesto que 
los riesgos de vibraciones sísmicas que se generan pueden ocasionar daños 
permanentes o irreversibles. Además se considerará en la remediación la 
imagen que se dañe.

2

Manejo de 
residuos

Esta descripción contempla la generación y disposición de residuos sólidos, 
líquidos y emisiones, así como la infraestructura para el manejo de estos. 
Se contemplan en este rubro, rellenos sanitarios, plantas tratadoras de 
aguas residuales, reciclamiento, confinamiento y la suficiencia de estos. 
Las extensiones territoriales que estos ocupen, dentro de la remediación, 
tienen impacto con mucha importancia, puesto que la mayoría de las 
acciones que se tendrá, tendrán que estar basadas en esta descripción.

3

Aspectos 
abióticos

En este indicador, se deberán describir aspectos como: tipo de clima, 
fenómenos climatológicos (sismos por ejemplo, para considerar uso de 
explosivos), características litológicas (mapeo de vegetación), características 
morfológicas (cerros, laderas, depresiones), características de relieve (plano 
topográfico4), presencia de fallas y fracturamiento5, susceptibilidad (sismos, 
volcanes); recursos hidrológicos de la zona (superficial y subterránea)

3

Aspectos 
bióticos

En este indicador, se deberán describir aspectos detallados de: 
vegetación (indicador que representa las condiciones ambientales), fauna 
(terrestre, acuática). No se considera solo listarlas, sino realizar profundas 
interpretaciones considerando: estacionalidad (periodos de tiempo de 
vida), distribución, dificultad taxonómica (clasificación de especies). 

3

Paisaje

Se describirán detalladamente, la visibilidad (aspectos topográficos: 
altitud, orientación, pendientes), la calidad paisajista (características 
intrínsecas normalmente morfológicas), calidad visual (litología, masas de 
agua), calidad del fondo escénico (diversidad de vegetación, altitud) y, la 
fragilidad (capacidad para absorber cambios).

3

Impactos
Generación detallada, de impactos y su interpretación, así como las 
prácticas de remediación: calidad del aire, ruidos y vibraciones, geología 
y geomorfología, hidrología, suelo, vegetación, fauna, paisaje, demografía.

3

Fuente: elaboración propia basada en la Guía para la presentación de la Manifestación de Impacto Am-

biental Minero [2002].

Fase 2. Prácticas de Gestión Ambiental que la refinería proyecta para remediación
La refinería, documenta como parte de su Sistema de Calidad, una política ambiental 
en la cual realiza un compromiso con la sociedad de compensación de impactos para 
asegurar permanencia de bienestar ecológico en todos sus procesos y etapas laborab-
les, en donde incluyen actividades de cierre.

4 Topografía: manifestación particularmente evidente de variaciones de edad, clima y roca [Duque 2017].
5 Fallas y fracturamiento: Liberación de energía de presión por encima del límite plástico de las rocas. Hay 
desplazamiento importante de una masa con respecto a la otra [Duque 2017].
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Se promovieron cuatro grandes actividades que se expusieron de manera pública en 
marzo de 2010 en los medios informativos del país. Se presentó formalmente el “Plan de 
Cierre”, contemplando lo siguiente: 

1. Creación de un parque de recreación, con características similares al denominado Fun-
didora, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, este se origina como proyecto de remedia-
ción de una siderúrgica, en la cual se procesaba fierro, metal usado en aleaciones6 diversas 
para elaborar acero, producto principal de esta empresa. El Parque Bicentenario, cuenta 
según el Plan de Cierre, con áreas verdes, ambientalmente diseñadas para beneficio y rec-
reación de los habitantes de zonas aledañas y en general para los habitantes de San Luis 
Potosí; su extensión es de 6 hectáreas, contando con espacios diseñados para realizar ejer-
cicio, convivencia familiar y descanso. La inversión se aproxima a 12 mil millones de pesos.
2. Con una inversión de 100 millones de pesos, se proyectó la creación de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, la cual debiera contribuir con 1.6 millones de metros 
cúbicos anuales de agua limpia, operando en colaboración con el organismo de la zona 
metropolitana (INTERAPAS7). Este proyecto no ha sido difundido como se esperaba, sin 
embargo, está ubicada en los límites de una planta de refinería hermana y son colin-
dantes. Sus operaciones productivas datan de 2010, con una capacidad de 2,900 metros 
cúbicos por día, logrando 965,700 metros cúbicos anuales, cifra aún por debajo de lo pre-
visto y que presta servicio interno, es decir, no trabaja en colaboración con INTERAPAS.
3. Se reveló un desarrollo urbano, proyecto inmobiliario moderno, que integraría 
en una superficie de más de 450 hectáreas, complejos residenciales y comerciales de 
clase mundial, contemplando la construcción sobre lo que fueron las instalaciones 
de la planta; se declaró que estas obras iniciarían una vez que las actividades de lim-
pieza de instalaciones, que incluyen manejo de residuos existentes, terminaran, sin 
embargo, ante este proyecto, no se ha presentado avance.
4. Para brindar a la ciudad aporte del tipo social, se declaró la construcción de vías 
y adquisición de un tren inter-urbano, el cual formaría parte del sistema de trans-
porte para dar servicio a la población potosina. Iniciaría su funcionamiento sobre 
vialidades pertenecientes al grupo que representa a la refinería, estas circulan desde 
los límites de la antigua planta hasta la zona pública del parque denominado Tanga-
manga II y, extenderían rutas para tener otros dos puntos de destino: Zona Centro de 
la ciudad e inmediaciones de la Zona Industrial del Potosí. Proyecto que tampoco ha 
iniciado operaciones a la fecha.

6 Aleación: combinación de propiedades metálicas, compuesta de dos o más elementos metálicos sólidos. 
7 INTERAPAS: Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servi-
cios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
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Fase 3. Relación entre las Prácticas de Gestión Ambiental para remediación e indicadores 
propuestos con base en el Manifiesto de Impacto Ambiental
Las operaciones productivas de la refinería, inician en 1892, cuando la Ley Minera vigen-
te y los organismos reguladores aún no existían. Por ello, para este estudio, cambian las 
condiciones de cumplimiento de desempeño, considerando el tiempo de vida operati-
va. Sin embargo se diseña y hace uso del instrumento de recogida de datos elaborado 
exprofeso y con la intención de ser piloto en la medición de indicadores de prácticas de 
Gestión Ambiental que realice MTA en sus diversos proyectos. Como lo requiere un MIA, 
la valoración es de 0–3, siendo 3 el criterio de aceptación mayor. 

Tabla 2. Análisis de las Prácticas de Gestión Ambiental

Indicador

Va
lo

ra
ci

ón
 

Actividades contempladas por la refinería en su Plan de Cierre

Re
al

iz
ac

ió
n

Si
 / 

N
o

D
es

em
pe

ño

m
ed

id
o 

po
r M

TA

Tiempo de 
vida útil

3
Operaciones productivas por 98 años y los considerados para la 
preparación y construcción.

N 1

Responsable 
técnico

1

No existe al momento de iniciar operaciones. Se sujetan entonces a las 
regulaciones y reformas que van adaptándose en el tiempo. Existen 
corporaciones Staff que apoyan en el cumplimiento de los sistemas 
que rigen la operación y van de acuerdo con la Ley vigente, obteniendo 
diversas certificaciones que lo avalan.

S 1

Naturaleza del 
proyecto

1
Al delimitar el estudio, se gestan las condiciones para rehabilitar, y se 
identifica la etapa del proceso de cierre.

S 1

Dimensiones 2
Declaran en su Plan, que realizarán remediación a más de 475 hectáreas, 
distribuyendo en esta extensión, obras significativas que promueven 
presencia en la sociedad.

N 0

Uso suelo

cuerpos agua
2

Declaran en su plan de cierre actividades de limpieza exhaustiva hasta 
incluir residuos tóxicos; promueven construcción de planta tratadora de 
aguas residuales para colaborar con organismo regulador del recurso de 
la zona metropolitana.

N 1

Preparación 
del sitio

3 No existió preparación. N 0

Construcción 
de obras

3
Consideradas dentro del plan de cierre como parte de la subsanación. No 
realizadas en su totalidad.

S 1

Abandono 2 Plan de cierre muy agresivo sin considerar viabilidad en el tiempo. N 0

Uso de 
explosivos

2 La etapa de remediación no contempla uso de explosivos. S 2

Manejo de 
residuos

3
Planes de actuación apegados a normas oficiales de manejo de residuos. 
Presa de jales, planta de tratamiento de aguas residuales bajo estándares 
de seguridad como filtración y calidad, respectivamente. 

S 3

Aspectos 
abióticos

3
Se describe en los planes de remediación la vegetación de la zona, Se 
consideran análisis tóxicos para utilización del suelo.

S 3
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Aspectos 
bióticos

3
Al respecto de la fauna, no existe evidencia de recuperación de especies en 
la zona; se crea un jardín etnobotánico para rehabilitar la flora del lugar. 

N 1

Paisaje 3

Rehabilitación de 6 hectáreas, donde construyen parque para los 
habitantes de la ciudad. Diseñan paisajes especiales ad-hoc a la zona y 
a la finalidad de la obra. Sobre la presa de jales, se crean diseños del tipo 
geométrico para promover una nueva y moderna imagen.

S 3

Impactos 3
La refinería realiza con equipos tecnológicos vanguardistas, mediciones 
sobre la calidad del aire, presenta en su plan de cierre, actividades para 
recuperación de agua, suelo, vegetación, fauna y paisaje.

N 2

34 19

Fuente: elaboración propia. Instrumento de Medición que relaciona indicadores contemplados en MIA 

e información de la refinería a 8 años del cierre de operaciones.

MTA, presenta resultados referentes a prácticas de Gestión Ambiental, por medio de 
un caso de estudio en el cual se delimita a la etapa de remediación de terrenos impac-
tados. Se observan acciones que conforman el “Plan de Cierre” presentado en 2010 por 
parte de la refinería. En la tabla 2, se indica el dato numérico perseguido según el diseño 
del instrumento de medición: 34 y, la empresa objeto de estudio, alcanza 19, correspon-
diente a un 56% de aceptación al respecto de las actividades planeadas y realizadas. 
A más acercamiento al total (34), mejor desempeño de la empresa en las prácticas de Gestión 
Ambiental en etapa de remediación de terrenos impactados.

Conclusiones 

Con base en evaluación integral, MTA realiza balances de impacto-desarrollo en el que se 
discuten beneficios económicos que pueden generar los proyectos y, la importancia en 
la modificación de los procesos naturales de los ecosistemas presentes y aledaños al sitio 
en donde éste proyecto se realice. En referencia a la remediación de terrenos impacta-
dos, MTA puede ser el representante técnico, indicador que se identifica dentro del MIA 
y, generar planes de cierre viables y factibles, que denoten la importancia que la empresa 
minera asume sobre el entorno. MTA se encontró con una intención de remediación am-
biciosa, conformada por actividades dentro de la Gestión Ambiental, pero con proyectos 
individuales que no son coherentes con el tiempo y el formato previsto, pretendiendo 
modificar abruptamente el entorno que por más de 100 años prevaleció en la zona.

 En contra parte, en julio de 2017, se reporta la verificación por parte de SEMARNAT, 
en la cual no se marcan las actividades no realizadas o las incompletas, solo aquellas vi-
sibles sin generar datos específicos a la sociedad [Procuraduría de Protección al Ambien-
te 2017]. Los resultados de este estudio piloto, muestran la distancia entre lo planeado 
y lo realizado, lo que brinda la oportunidad de presentar elementos para mejora de las 
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estrategias utilizadas a favor del medio ambiente. Se concluye para el presente estudio, 
que la intervención de MTA, empresa familiar de consultoría para el giro minero, puede 
promover la gestión efectiva de prácticas que conformen proyectos integrales y con-
fiables en su proyección operativa, administrativa, social, legal y ambiental, con base en 
la identificación de indicadores emanados de documentos que los organismos guberna-
mentales de la nación marquen según la Ley en vigor. 
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Support for the Internationalisation of Small and Medium-sized 
Enterprises Provided by Local Government Units – Case Study  
of the Tomaszów District

Abstract: The aim of the paper is to analyse the support for the internationalisation of small 

and medium-sized enterprises provided by local government units based on the example of 

the Tomaszów District. The implementation of thus formulated objective required, on the one 

hand, the assessment of the potential of the studied district in the area of stimulating export 

activity of its business entities, and on the other hand, conducting research among small and 

medium-sized enterprises. The quantitative research was carried out among 100 SMEs based 

in the Tomaszów District in 2017 by means of a survey questionnaire using the CATI method.

The surveyed entrepreneurs positively assessed the support of local government units for 

the development of their export activities, in particular, informational activities and actions 

promoting the district in foreign markets through the participation in trade fairs and trade 

missions as well as establishing cooperation with partner cities. 

Key words: SMEs, internationalisation, local government units, Tomaszów Poviat

Wstęp

Małe i średnie przedsiębiorstwa, funkcjonując w burzliwym otoczeniu, chcąc się rozwijać 
i przetrwać, poszukują ciągle trwałych przewag konkurencyjnych. Jedną z takich prze-
wag może stać się ekspansja na rynek zagraniczny, dzięki której podmioty te zyskują nie 
tylko dostęp do nowych i  większych rynków zbytu, ale również do wiedzy, innowacji 
i nowych partnerów biznesowych. 
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W  literaturze przedmiotu krajowej i  zagranicznej zostały już opisane wielokrotnie 
i szczegółowo definicje internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw wyodręb-
nione na podstawie różnych kryteriów, wymiarów i konfiguracji [por. Ellis, Pecotich 2001; 
Axinn, Matthyssens 2002; Daszkiewicz 2004; Gorynia i Jankowska 2007; Zhou, Luo 2007; 
Cieślik 2011; Daszkiewicz, Wach 2013]. Jak wskazują liczne opracowania [m.in. Daszkie-
wicz 2004; Johanson, Vahhlne 2009; Cieślik, Kaciak, Welsh 2012; Daszkiewicz i Wach 2013; 
Daszkiewicz 2016], proces umiędzynarodowienia może przyjmować wiele form. Na po-
trzeby niniejszego opracowania przyjęto klasyfikację J. Cieślika [201, ss. 19–24], według 
której najważniejsze formy internacjonalizacji to: 

 – uzyskanie certyfikatów, zezwoleń, dopuszczenie do obrotu na rynkach zagranicznych,
 – powiązania kapitałowe i bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 – uczestnictwo w międzynarodowym obrocie towarów i usług,
 – zatrudnianie zagranicznego personelu,
 – umowy licencyjne z podmiotami zagranicznymi,
 – wspólne z podmiotami zagranicznymi badania naukowe, seminaria, staże zagranicz-

ne i konferencje,
 – udział w międzynarodowych targach i konferencjach,
 – ochrona własności intelektualnej w systemie międzynarodowym.
Decyzje odnoszące się do procesu internacjonalizacji MSP są znaczące i  powinny 

być podejmowane na podstawie analizy szeroko rozumianego otoczenia w kontekście 
pojawiających się szans i zagrożeń [Hajdukiewicz 2017] oraz analizy wnętrza przedsię-
biorstwa z punktu widzenia istniejącego potencjału eksportowego [Daszkiewicz 2016]. 
W  przydatku niniejszego opracowania odnoszącego się do analizy umiędzynarodo-
wienia MSP w powiecie tomaszowskim szczególnie istotne, oprócz uwarunkowań po-
chodzących z  makrootoczenia, są uwarunkowania mezoekonomiczne (regionalne), 
np. potencjał gospodarczy powiatu, atrakcyjność, stosowane instrumenty wspierania 
podmiotów gospodarczych, dbałość o  rozwój infrastruktury technicznej i  transporto-
wej, współpraca podmiotów gospodarczych, instytucjonalne otoczenie biznesu [Lisow-
ska 2013]. Decyzję o internacjonalizacji MSP można traktować jako strategię umiędzyna-
rodowienia i najczęściej efekt realizacji przyjętej wcześniej strategii działania na rynku 
krajowym [Wach 2016], a właściwie jej kontynuację.

Jednak jak wskazują statystyki, skłonność polskich MSP do działalności eksportowej 
jest skromna i oceniana na niższym poziomie niż przeciętna w UE [PARP 2013]. Zatem za-
sadne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o przyczyny małej aktywności między-
narodowej małych i średnich przedsiębiorstw. W licznych opracowaniach [por. Leonido-
lu 1995; Pehrsson 2009; Wach, Daszkiewicz 2013; Kmieciak, Michna 2016; Daszkiewicz 2016; 
Wach 2016; Bielawska 2017] wskazuje się, że przyczyną tego stanu rzeczy są liczne bariery 
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ograniczające wejście tych podmiotów na rynki zagraniczne. Zalicza się do nich: bariery 
wewnętrzne wynikające między innymi z ograniczonych zasobów, braku potencjału eks-
portowego, braku wiedzy o korzyściach z działalności eksportowej oraz bariery zewnętrz-
ne, tzn. wysokie ryzyko ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa wynikające ze zmiany 
kursów walutowych, wysokich kosztów wejścia na rynek zagraniczny, prowadzonej po-
lityki zagranicznej, silnej konkurencji oraz uwarunkowań prawnych. Dla poprawy skłon-
ności MSP do internacjonalizacji ważne jest wspomaganie tych podmiotów na poziomie 
lokalnym i krajowym, na co mają wpływ jednostki samorządu terytorialnego.

Celem opracowania jest analiza wsparcia internacjonalizacji małych i średnich przed-
siębiorstw przez JST na przykładzie powiatu tomaszowskiego. Realizacja tak postawio-
nego celu wymagała z  jednej strony oceny potencjału badanego powiatu w  zakresie 
stymulowania działalności eksportowej podmiotów gospodarczych, z drugiej zaś prze-
prowadzenia badań wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Ocena wsparcia internacjonalizacji MSP przez jednostki 
samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu 
tomaszowskiego

Charakterystyka powiatu tomaszowskiego
Powiat tomaszowski jest położony we wschodniej części województwa łódzkiego, zaj-
muje powierzchnię 1 024,8 km2, a w jego skład wchodzi 11 gmin, w tym gmina miejska 
Tomaszów Mazowiecki oraz 10 gmin wiejskich: Tomaszów Mazowiecki, Będków, Budzi-
szewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Ujazd i Żelechlinek. Za 
specjalizację gospodarczą powiatu można uznać: przemysł ceramiczno-budowlany, wy-
dobywanie surowców skalnych, przemysł drzewny, meblarski, papierniczy, przetwórstwo 
rolno-spożywcze, przemysł chemiczny, przemysł elektromaszynowy oraz dynamicznie 
rozwijające się przemysły włókienniczy, odzieżowy, metalowy i budownictwo. Dodatko-
wo w gospodarce powiatu tomaszowskiego istotną rolę odgrywają rolnictwo i turysty-
ka. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają uwarunkowania przyrodnicze, tj. warunki klimatyczne, 
ukształtowanie terenu, pokrywa glebowa, gospodarka wodna, długi okres wegetacji, jak 
również czynniki pozaprzyrodnicze, np. struktura agrarna, chłonność rynku zbytu, rozwój 
przemysłu spożywczego. Powiat tomaszowski jest atrakcyjnym ośrodkiem turystycznym 
ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe, tj. kompleksy leśne, zbiorniki wodne, 
rezerwaty oraz zabytki architektury oraz dobrze rozwiniętą bazę noclegową.

W 2017 roku na terenie powiatu tomaszowskiego do rejestru REGON wpisanych było 
9 385 podmiotów gospodarczych, większość z  nich (tzn. 96,8%) należała do sektora 
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prywatnego. Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów gospodarczych, w powiecie toma-
szowskim nie odnotowano żadnego przedsiębiorstwa, które zatrudniałoby więcej niż 1 
000 pracowników, a tylko w 7 podmiotach liczba pracowników przekraczała 250 osób. 
W 2017 roku mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające od 0 do 9 pracowników, stanowiły 
95,0% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, nie-
całe 4% stanowiły małe przedsiębiorstwa, a tylko 1% pozostałe podmioty. Struktura ta 
jest zatem zgodna ze strukturą podmiotów gospodarczych w Polsce.

Dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości i lokowania inwestycji, w tym inwestycji 
zagranicznych na obszarze terenu powiatu, tworzą m.in. dwie podstrefy Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, zlokalizowane na obszarze miasta Tomaszów Mazowiecki oraz 
gminy Ujazd. Na terenie podstrefy Łódzkiej SSE, zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowie-
ckim, działalność prowadzi 5 podmiotów gospodarczych: Mesgo Polska Sp. z o.o. (produk-
cja tworzyw sztucznych z kauczuku silikonowego oraz wyrobów gumowych), Paradyż Sp. 
z o.o. (produkcja płytek ceramicznych), Chipita Poland Sp. z o.o. (produkcja rogalików, cia-
stek oraz chrupek chlebowych), Izo-Balex Sp. z o.o. Sp. K. (produkcja termoizolacji z pianki 
poliizocyjanurowej), Wagran Sp. z o.o. (produkcja zlewów granitowych). Z kolei na terenie 
podstrefy Łódzkiej SSE, położonej w gminie Ujazd, funkcjonuje jeden inwestor, którym jest 
spółka Euroglas Polska Sp. z o.o. (produkcja i obróbka szkła). Dodatkowo na terenie powiatu 
dostępne są trzy tereny inwestycyjne, w Lubochni (62 ha), Łazisku (12,5 ha) i Tomaszowie 
Mazowieckim (4,58 ha), przygotowane pod inwestycje krajowe i zagraniczne. 

Z przeprowadzonej analizy potencjału powiatu tomaszowskiego wynika, że powiat 
ten może stać się stymulatorem ekspansji zagranicznej MSP, m.in. ze względu na poło-
żenie geograficzne, rozwój sektorów posiadających potencjał eksportowy, zaangażowa-
nie władz samorządowych w przyciągnie inwestorów zagranicznych, wsparcie ekspansji 
zagranicznej MSP.

Metodyka badań i charakterystyka próby badawczej
W  opracowaniu wykorzystano badania1 przeprowadzone w  2017 roku techniką CAWI 
wśród 100 właścicieli i/lub współwłaścicieli małych i średnich przedsiębiorstw mających 
swoją siedzibę na terenie powiatu tomaszowskiego. Jako operat populacji wykorzystano 
bazę danych adresów mailowych podmiotów gospodarczych z powiatu tomaszowskie-
go udostępnioną przez agencję badawczą ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 30 pytań zamkniętych 

1 Badania zostały zrealizowane w ramach projektu Kompleksowa promocja Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 
i Powiatu Tomaszowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.
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odnoszących się do następujących obszarów: (i) charakterystyki badanego przedsiębior-
stwa, (ii) barier wewnętrznych i zewnętrznych internacjonalizacji, (iii) oceny potencjału 
powiatu tomaszowskiego, (iv) oceny jakości obsługi przedsiębiorców przez instytucje 
otoczenia biznesu, (v) oceny zaangażowania władz regionalnych w pobudzanie rozwoju 
działalności eksportowej podmiotów gospodarczych, (vi) działań na rzecz poprawy sty-
mulowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w powiecie. 

Celem badań była ocena wsparcia internacjonalizacji małych i  średnich przedsię-
biorstw oferowanego przez jednostki samorządu terytorialnego w powiecie tomaszow-
skim. Osiągniecie tak sformułowanego celu wymagało realizacji następujących celów 
szczegółowych: 

 – zidentyfikowania barier wewnętrznych i zewnętrznych internacjonalizacji badanych 
podmiotów,

 – analizy potencjału powiatu dla rozwoju ekspansji zagranicznej MSP,
 – oceny zaangażowania władz samorządowych w  stymulowanie internacjonalizacji 

małych i średnich przedsiębiorstw. 
W badanej grupie przedsiębiorstw dominowały mikroprzedsiębiorstwa, z udziałem 

79%. Małe przedsiębiorstwa stanowiły 19%, a przedsiębiorstwa średnie tylko 2%. Więk-
szość z nich zajmowała się działalnością usługową (69%), a w dalszej kolejności handlo-
wą (24%) i  produkcyjną (19%). Badane podmioty gospodarcze operowały głównie na 
rynkach lokalnym (obszar powiatu) i regionalnym (obszar województwa) (odpowiednio 
40% i 39%), rzadziej zaś na rynkach krajowym i zagranicznym (odpowiednio 14% i 7%). 
Na rynkach zagranicznych działały głównie przedsiębiorstwa produkcyjne, które posia-
dały produkt mający potencjał eksportowy. Warto jednak podkreślić, że aż 46% bada-
nych przedsiębiorstw planuje w przyszłości (perspektywa 3 najbliższych lat) ekspansję 
na rynki zagraniczne, głównie do takich państw, jak: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, 
Grecja, Słowacja, Ukraina, Łotwa i Litwa. 

Wyniki i wnioski z badań
Małe i średnie przedsiębiorstwa, rozpoczynając proces internacjonalizacji, narażone są 
na liczne bariery, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, związane z tym procesem na 
wszystkich jego etapach. W przeprowadzonym badaniu respondenci również wskazali 
na te ograniczenia.

W pierwszym etapie analizy zbadano, czy istnieje istotna statystycznie zależność po-
między wielkością firmy a wskazywanymi przez respondentów wewnętrznymi barierami 
internacjonalizacji. Do sprawdzenia istotności tej zależności wykorzystano test dokład-
ny Fishera, gdyż otrzymane wyniki badań nie spełniały założeń testu chi-kwadrat, tzn. 
33,3% komórek ma wartości oczekiwane mniejsze od 5. Badając, czy między zmiennymi 
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występuje zależność, zweryfikowano następującą hipotezę – H0: badane zmienne są 
niezależne wobec hipotezy alternatywnej H1: badane zmienne nie są niezależne. Prze-
prowadzone na tej płaszczyźnie obliczenia wykazały, że należy przyjąć H0, gdyż praw-
dopodobieństwo w  teście Fishera jest większe od przyjętego poziomu istotności 
a=0,01, a zatem zależności nie są statystycznie istotne, czyli brak związku pomiędzy 
wielkością przedsiębiorstwa a wskazywaną przez przedsiębiorcę wewnętrzną barierą 
internacjonalizacji. 

Na podstawie analizy częstości wskazań danej bariery wewnętrznej (por. tab. 1) 
można stwierdzić, że w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw najczęściej wska-
zywanymi wewnętrznymi barierami internacjonalizacji okazały się: niewystarczające 
środki finansowe (odpowiednio 41,2% i 39,6% wskazań), brak potencjału eksportowe-
go (odpowiednio 39,7% i 38,6% wskazań) oraz ryzyko prowadzenia działalności mię-
dzynarodowej (odpowiednio 38,5% i  38,1% wskazań), natomiast w  przypadku śred-
nich przedsiębiorstw: brak strategii internacjonalizacji (46,2% wskazań), brak partnera 
zagranicznego (44,6% wskazań) oraz trudności z  pozyskaniem zewnętrznych źródeł 
finansowania (40,9% wskazań). Jak wynika z  analizy barier wewnętrznych w  powie-
cie tomaszowskim, najczęściej wskazywanymi barierami okazały się te, które są ty-
powe dla tych podmiotów gospodarczych i są związane z niewystarczającym finan-
sowaniem ekspansji zagranicznej, brakiem potencjału eksportowego oraz brakiem 
strategii internacjonalizacji, co potwierdziły już liczne badania prowadzone w Polsce 
[por. Cieślik 2011; Drabik, Krawczuka 2015; Daszkiewicz 2016; Bielawska 2017].

Tabela 1. Bariery wewnętrzne internacjonalizacji związane ze specyfiką MSP*

Przedsiębiorstwo
Mikro Małe Średnie

Brak odpowiednich kwalifikacji pracowników 31,9% 35,6% 32,5%
Niewystarczające środki finansowe i trudności 41,2% 39,6% 19,2%
Trudności z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania 34,5% 24,6% 40,9%
Brak wiedzy o rynkach zagranicznych 32,1% 29,6% 38,3%
Brak potencjału eksportowego 39,7% 38,6% 21,7%

Ryzyko prowadzenia działalności międzynarodowej 38,5% 38,1% 23,4%

Brak strategii internacjonalizacji 28,1% 25,7% 46,2%

Brak partnera zagranicznego 29,1% 26,2% 44,7%

 N=100

*Respondenci wskazywali trzy odpowiedzi według ważności w skali 1–3, co oznaczało: 1– ważna, 2– bardzo 

ważna, 3– najważniejsza.

Źródło: opracowanie własne. 
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W  kolejnym etapie analizy zbadano, czy istnieje istotna statystycznie zależność 
pomiędzy wielkością firmy a wskazywanymi przez respondentów zewnętrznymi ba-
rierami internacjonalizacji. Do sprawdzenia istotności tej zależności wykorzystano test 
dokładny Fishera, gdyż otrzymane wyniki badań nie spełniały założeń testu chi-kwa-
drat, tzn. ponad 20% komórek ma wartości oczekiwane mniejsze od 5. Badając, czy 
między zmiennymi występuje zależność, zweryfikowano następującą hipotezę – H0: 
badane zmienne są niezależne wobec hipotezy alternatywnej H1: badane zmienne nie są 
niezależne. Przeprowadzone na tej płaszczyźnie obliczenia wykazały, że należy przyjąć 
H0, gdyż prawdopodobieństwo w teście Fishera jest większe od przyjętego poziomu 
istotności a=0,01, a zatem zależności nie są statystycznie istotne, czyli brak związku 
pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a wskazywaną przez przedsiębiorcę zewnętrz-
ną barierą internacjonalizacji. 

Na podstawie analizy częstości wskazań danej bariery zewnętrznej (por. tab. 2) 
można stwierdzić, że w przypadku mikroprzedsiębiorstw najczęściej wskazywanymi 
zewnętrznymi barierami internacjonalizacji okazały się: ograniczony dostęp do ka-
pitału niezbędnego do ekspansji zagranicznej (41,3% wskazań), bariery wynikające 
z polityki handlowej i inwestycyjnej (40,7% wskazań) oraz niewystarczające wsparcie 
publiczne (39,5% wskazań), w  przypadku małych przedsiębiorstw niewystarczają-
ce informacje o  rynkach zagranicznych (43,7% wskazań) i  ograniczony dostęp do 
finansowania inwestycji (42,5% wskazań), natomiast w  przypadku średnich przed-
siębiorstw niska rozpoznawalność polskich firm na rynkach zagranicznych (43,1% 
wskazań), niestabilna sytuacja polityczna na rynkach zagranicznych (42,5% wska-
zań) oraz bariery wynikające z  uwarunkowań prawnych (39,1% wskazań). Analiza 
barier zewnętrznych w powiecie tomaszowskim wykazała, że najczęściej wskazywa-
ne, oprócz problemów z uzyskaniem dofinansowania, są bariery związane z dostę-
pem do międzynarodowych rynków oraz zewnętrznym otoczeniem biznesowym, 
co potwierdziły już inne badania [por. Kmieciak, Michna 2016; Wach 2016; Daszkie-
wicz 2016; Bielawska 2017, UPS 2017].
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Tabela 2. Bariery zewnętrzne internacjonalizacji *

Przedsiębiorstwo
Mikro Małe Średnie

Niewystarczające informacje o rynkach zagranicznych 28,9% 43,7% 27,4%
Niska rozpoznawalność polskich firm na rynkach zagranicznych 29,8% 27,1% 43,1%
Ograniczony dostęp do kapitału niezbędnego do ekspansji zagranicznej 41,3% 33,5% 25,2%
Bariery wynikające z uwarunkowań prawnych 29,2% 31,7% 39,1%
Niestabilna sytuacja polityczna na rynkach zagranicznych 29,0% 28,5% 42,5%
Bariery administracyjne 33,1% 34,7% 32,2%
Bariery wynikające z  polityki handlowej i  inwestycyjnej (np. certyfikaty, 
trudne procedury licencyjne, wahania kursów walut, konieczność 
dostosowania produktów pod względem technicznym do zagranicznych 
wymagań)

40,7% 29,1% 30,2%

Niewystarczające wsparcie publiczne 39,5% 27,6% 32,9%

Ograniczony dostęp do finansowania inwestycji 27,1% 42,5% 30,4%

 N=100

*Respondenci wskazywali trzy odpowiedzi według ważności w skali 1–3, co oznaczało: 1– ważna, 2– bardzo 

ważna, 3– najważniejsza.

Źródło: opracowanie własne. 

Spośród badanych podmiotów tylko 23% współpracowało z  instytucjami otocze-
nia biznesu i otrzymało wsparcie od tych instytucji w zakresie prowadzenia działalno-
ści eksportowej. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z  tego wsparcia, w  zdecydowanej 
większości ocenili je pozytywnie (78% wskazań). Najczęściej przedsiębiorcy korzystali 
ze wsparcia finansowego zwrotnego i bezzwrotnego, prawnego, doradczego z zakre-
su prowadzenia działalności eksportowej. Respondenci najwyżej ocenili terminowość 
realizacji usług (54,6% respondentów oceniło ten czynnik dobrze i bardzo dobrze), a na 
kolejnym miejscu znalazła się ich dostępność (43,9% respondentów oceniło ten czyn-
nik dobrze i bardzo dobrze). Natomiast najsłabiej oceniono adekwatność dopasowania 
oferty instytucji i otoczenia biznesu do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w za-
kresie rozwoju ekspansji zagranicznej (59,6% respondentów oceniło ten czynnik słabo) 
oraz jakości świadczonych usług (51,7% respondentów oceniło ten czynnik słabo).

Kolejnym obszarem badawczym była ocena przez respondentów potencjału powia-
tu w  kontekście możliwości rozwoju działalności eksportowej przez lokalne przedsię-
biorstwa. Analiza uzyskanych wyników potwierdziła, że 46% badanych przedsiębiorców 
oceniła ten potencjał dobrze i bardzo dobrze, 24% neutralnie, a 30% źle i bardzo źle. Zda-
niem tylko 6% respondentów władze samorządowe stosują zachęty inwestycyjnie dla 
przedsiębiorców, aż 46% wskazało na brak tych zachęt, a 50% nie miało wiedzy na ten 
temat, co może świadczyć o niewystarczającej informacji i promocji aktywności władz 
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samorządowych w  tym zakresie. Respondenci ocenili również zaangażowanie władz 
samorządowych w  stymulowanie rozwoju internacjonalizacji MSP w  powiecie toma-
szowskim. Analiza wyników wykazała, że ocena ta jest pozytywna (31,7% respondentów 
oceniło dobrze, a 21,6% bardzo dobrze), 28,3% respondentów nie miało zdania na ten te-
mat, a tylko 18,4% respondentów oceniło działania władz samorządowych negatywnie.

Kolejnym obszarem badawczym było wskazanie działań jednostek samorządu tery-
torialnego, które pozytywnie wpłynęłyby na stymulowanie procesu internacjonalizacji 
w  małych i  średnich przedsiębiorstwach w  powiecie tomaszowskim. Analizę wyników 
badań rozpoczęto od sprawdzenia, czy istnieje zależność istotna statystycznie pomiędzy 
wielkością firmy a wskazywanymi przez respondentów pożądanymi działaniami jednostek 
samorządu terytorialnego ukierunkowanymi na stymulowanie procesu internacjonalizacji 
małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie tomaszowskim. Do sprawdzenia istotności 
tej zależności wykorzystano test dokładny Fishera, gdyż otrzymane wyniki badań nie speł-
niały założeń testu chi-kwadrat, tzn. ponad 20% komórek ma wartości oczekiwane mniej-
sze od 5. Badając, czy między zmiennymi występuje zależność, zweryfikowano następują-
cą hipotezę – H0: badane zmienne są niezależne wobec hipotezy alternatywnej H1: badane 
zmienne nie są niezależne. Przeprowadzone na tej płaszczyźnie obliczenia wykazały, że 
w przypadku 5 z 8 analizowanych pożądanych działań jednostek samorządu terytorial-
nego ukierunkowanych na stymulowanie procesu internacjonalizacji małych i  średnich 
przedsiębiorstw w powiecie tomaszowskim, takich jak: pomoc w nawiązywaniu kontak-
tów z zagranicznymi partnerami biznesowymi, promocja powiatu na arenie międzynaro-
dowej, informowanie na stronach internetowych o możliwościach prowadzenia biznesu 
na rynkach zagranicznych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności eksportowej, 
wsparcie finansowe działań przygotowawczych i inwestycyjnych związanych z prowadze-
niem działalności eksportowej, należy odrzucić H0 na rzecz H1, gdyż prawdopodobieństwo 
w teście dokładnym Fishera jest mniejsze od przyjętego poziomu istotności a=0,01, a za-
tem zależności są statystycznie istotne, czyli istnieje związek pomiędzy wielkością firmy 
a pożądanymi działaniami jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowanymi na sty-
mulowanie procesu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie to-
maszowskim. Dla sprawdzenia siły tej zależności obliczono współczynnik kontyngencji (C), 
który wskazał na istnienie bardzo słabej zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi. 

W przypadku mikroprzedsiębiorstw jako pożądane działania ze strony JST najczęś-
ciej wskazywano doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności eksportowej (42,9% 
wskazań) oraz doradztwo z  zakresu pozyskiwania dotacji na działalność eksportową 
(39,7% wskazań), w małych – pomoc w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi part-
nerami biznesowymi (41,8% wskazań) oraz wsparcie finansowe działań przygotowaw-
czych i  inwestycyjnych związanych z  prowadzeniem działalności eksportowej (40,7% 
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wskazań), a w średnich przedsiębiorstwach – promocję powiatu na arenie międzynaro-
dowej (44,6% wskazań) oraz szkolenia z zakresu prowadzenia działalności eksporto-
wej (40,9% wskazań) (por. tabela 3). Taki rozkład odpowiedzi świadczy o zróżnicowanych 
oczekiwaniach przedsiębiorców ze strony JST w zakresie działań na rzecz rozwoju in-
ternacjonalizacji w MSP; mikroprzedsiębiorstwa potrzebują głównie usług doradczych, 
a małe i średnie działań informacyjno-promocyjnych. 

Tabela 3. Pożądane działania jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na 
stymulowanie procesu internacjonalizacji małych i  średnich przedsiębiorstw w  po-
wiecie tomaszowskim *

Przedsiębiorstwo
Mikro Małe Średnie

Promocja powiatu na arenie międzynarodowej 27,5% 27,9% 44,6%
Informowanie na stronach internetowych o możliwościach 
prowadzenia biznesu na rynkach zagranicznych 33,2% 34% 32,8%

Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi partnerami 
biznesowymi 27,9% 41,8% 30,3%

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności eksportowej 42,9% 28,5% 28,6%
Wsparcie finansowe działań przygotowawczych i inwestycyjnych 
związanych z prowadzeniem działalności eksportowej 30,1% 40,7% 29,2%

Doradztwo z zakresu pozyskiwania dotacji na działalność eksportową 39,7% 29,1% 31,2%

Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności eksportowej 34,5% 24,6% 40,9%

Nawiązanie współpracy z miastami partnerskimi 32,8% 33,2% 34%

N=100

*Respondenci wskazywali trzy odpowiedzi według ważności w skali 1–3, co oznaczało: 1– ważna, 2– bardzo waż-

na, 3– najważniejsza.

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie

Jak wynika z przeprowadzonych analiz i badań, za niezbędne dla stymulowania interna-
cjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie tomaszowskim należy uznać 
następujące działania ze strony jednostek samorządu terytorialnego: 

 – podniesienie świadomości przedsiębiorców na temat korzyści wynikających z pro-
wadzenia i rozwijania działalności eksportowej;

 – informowanie na stronach internetowych gmin o rynkach zagranicznych oraz udziela-
nie firmom pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi z zagranicy;

 – stworzenie na poziomie starostwa powiatowego komórki proeksportowej z kwalifi-
kacjami językowymi zgodnymi z kierunkami eksportu;
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 – wsparcie finansowe działań przygotowawczych i inwestycyjnych związanych z roz-
poznaniem i prowadzeniem działalności eksportowej przez MSP;

 – informowanie o  ryzykach związanych z  prowadzeniem działalności eksportowej 
i sposobach przeciwdziałania;

 – prowadzenie przez JST działalności informacyjnej i  doradczej w  zakresie wsparcia 
eksportu poprzez realizację kampanii informacyjnych, udzielanie wsparcia prawnego, 
promocję powiatu tomaszowskiego na arenie międzynarodowej, obsługę w zakresie 
zapytań i ofert inwestorów zagranicznych, organizację spotkań typu B2B z potencjal-
nymi kontrahentami z zagranicy;

 – organizowanie przez JST szkoleń w zakresie prowadzenia działalności eksportowej 
oraz wsparcia w zakresie pozyskania dotacji na działalność eksportową; 

 – zwiększenie znaczenia promocji przedsiębiorstw regionalnych za granicą jako wia-
rygodnych partnerów gospodarczych oferujących produkty/usługi wysokiej jakości;

 – dofinansowanie działań promocyjnych związanych z ekspansją przedsiębiorstwa na 
rynek zagraniczny;

 – zacieśnienie współpracy z  jednostkami odpowiedzialnymi ze strony urzędów za 
wsparcie ekspansji na rynki zagraniczne, m.in. konsultowanie kierunków misji gospo-
darczych i katalogu imprez targowych, stworzenie aktualnych lokalnych baz danych, 
które mogłyby być udostępniane partnerom z zagranicy;

 – nawiązanie współpracy z  miastami partnerskimi, co zaowocuje promocją powiatu 
tomaszowskiego na arenie międzynarodowej oraz rozwojem współpracy podmiotów 
gospodarczych.  

Zaprezentowane w  artykule wyniki badań oraz rekomendacje skierowane do jed-
nostek samorządu terytorialnego powiatu tomaszowskiego są zaledwie punktem wyj-
ścia do dalszych szczegółowych badań autorki, które powinny zostać rozszerzone na 
poziom krajowy oraz poziom państw członkowskich UE.
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Przedsiębiorczość wśród seniorów w świetle założeń  
koncepcji silver economy

Entrepreneurship Among Seniors in the Light of the Assumptions 
of the Silver Economy Concept

Abstract: The aging society is an unavoidable process that is usually seen as one of the problems 

affecting modern world economies. Therefore, this subject is often discussed in the public disco-

urse. It is believed, however, that this complex and multi-faceted phenomenon may contribute to 

the growth of well-being and improvement of the life quality of societies. The older part of society 

is a large and constantly growing segment of many consumer markets, and the increase of the life 

expectancy of the population brings further opportunities for economic, social and cultural deve-

lopment. In this context, the assumptions of the silver economy concept in the socio-economic 

development of modern countries may be important, as they are a kind of undertaken actions 

that on one hand may support new products and services to improve the quality of life of older 

people, and on the other may focus on activities supporting entrepreneurship of older people and 

maintaining their professional activity on the labour market the longest it is possible. The aim of the 

article is to analyze the possibilities of entrepreneurship development among seniors in the light 

of the assumptions of the silver economy concept. The first part of the study is literature studies 

devoted to the assumptions of the silver economy concept, the second one examines senior en-

trepreneurship and presents examples of activities for the professional activation of older people.

Key words: silver economy, senior entrepreneurship, age complexity, demographic changes, 

senior policy

Wstęp

Starzenie się społeczeństwa to nieunikniony proces, który jest zazwyczaj postrzegany jako je-
den z problemów dotykających współczesne gospodarki światowe. Z tego powodu tematyka 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 7 | Część III | ss. 469–481



470

Anna Piotrowska

ta jest często poruszana w dyskursie publicznym. Uważa się jednak, że to złożone i wieloaspek-
towe zjawisko może przyczynić się do wzrostu dobrobytu i poprawy jakości życia społeczeństw. 
Starsza część społeczeństwa stanowi bowiem duży i  ciągle rozwijający się segment wielu 
rynków konsumenckich, a zwiększanie się długości życia przynosi dalsze możliwości rozwo-
ju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. W tym kontekście istotne mogą stać się zało-
żenia koncepcji srebrnej gospodarki (silver economy) we współczesnym rozwoju społeczno-
gospodarczym krajów, będące rodzajem podejmowanych działań, które z jednej strony mogą 
wspierać nowe produkty i  usługi służące poprawie jakości życia osób starszych, a  z  drugiej 
skoncentrować się na działaniach służących wspieraniu przedsiębiorczości osób starszych i jak 
najdłuższym utrzymaniu ich aktywności zawodowej na rynku pracy. Celem artykułu jest analiza 
możliwości rozwoju przedsiębiorczości wśród seniorów w świetle założeń koncepcji silver eco-
nomy. Pierwsza część opracowania to studia literaturowe poświęcone założeniom koncepcji sil-
ver economy, w drugiej dokonano analizy przedsiębiorczości senioralnej oraz zaprezentowano 
przykłady działań służących aktywizacji zawodowej osób starszych.

Silver economy – istota pojęcia i podstawy teoretyczne

Srebrna gospodarka w potocznym, a zarazem wąskim znaczeniu odnosi się do produko-
wania dóbr i usług w celu zaspokajania potrzeb osób starszych. Z kolei zdaniem badaczy 
tego zjawiska  – P. Enste, G. Naegele i V. Leve – „srebrna gospodarka nie powinna być 
traktowana jako samodzielny sektor gospodarki, lecz raczej jako przekrój rynku, w który 
zaangażowanych jest wiele sektorów przemysłu” [Enste, Naegele, Leve 2008, s. 330]. 

Terminu srebrna gospodarka użyć więc można w odniesieniu do działań gospodar-
czych związanych z zaspokojeniem potrzeb osób starszych, które mają wpływ na wiele 
sektorów, takich jak np. zdrowie i odżywianie, finanse, transport, edukacja i zatrudnienie. 
Zwiększony udział w rynku osób starszych niejednokrotnie utożsamiany jest z zagroże-
niem społecznym, będącym konsekwencją wzrostu wartości wypłacanych świadczeń, 
wzrostu nakładów na opiekę medyczną czy usługi pielęgnacyjne [Szukalski 2012]. Oba-
wy te dodatkowo wzmacniane są poprzez wątpliwości dotyczące możliwości uzyskiwa-
nia wystarczająco wysokich wpływów budżetowych, które będą w stanie sfinansować 
usługi, na które wzrośnie zapotrzebowanie w konsekwencji starzenia się społeczeństwa. 
Pojawia się również obawa o możliwości zapewnienia produktywności i konkurencyj-
ności starszych wiekiem pracowników. Mówiąc o srebrnej gospodarce należy również 
wziąć pod uwagę szczególne potrzeby osób starszych, które będą ulegały zmianom 
wraz z obecnym szybkim tempem zmian technologicznych i demograficznych, dlatego 
wydaje się, że niezbędne jest strategiczne spojrzenie do pełnego złagodzenia ryzyka 
i wykorzystania szans. Wydaje się, iż kluczową rolę odgrywać będą pracodawcy, którzy 
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poprzez właściwe działania polegające na wsparciu aktywności zawodowej osób star-
szych mogą korzystnie wpłynąć na ten nieunikniony proces. 

U podstaw srebrnej gospodarki leżą następujące działania w odniesieniu do osób 
starszych:

a) zapewnienie możliwie najdłuższej aktywności zawodowej, co może nastąpić po-
przez dwa rodzaje działań:

 – zapewnienie osobom starszym dostępu do odpowiednich kwalifikacji, umoż-
liwienie rozwinięcia umiejętności i wiedzy niezbędnej do pomyślnej kontynuacji 
ścieżki zawodowej;

 – umożliwienie organizacjom zdobycia wiedzy dotyczącej sposobów zapewnie-
nia optymalnych warunków pracy osobom starszym;

b)  zapewnienie osobom starszym samodzielności tak długo, jak to możliwe, poprzez 
zapewnienie im dostępu do usług i produktów umożliwiających dłuższe przebywanie 
w domu (specjalne urządzenia domowe, roboty) oraz usprawniające samodzielne życie;
c) właściwe zarządzanie czasem wolnym poprzez zapewnienie dostępu do edukacji, 
rozrywki, rekreacji, turystyki;
d) troska o swoje zdrowie i powierzchowność obejmująca wszelkie działania na rzecz 
osób starszych, zmierzające do poprawy ich stanu zdrowia i sprawności oraz podno-
szące ich samoocenę poprzez odpowiednio dobrany strój czy makijaż;
e) zapewnienie integracji społecznej poprzez działania skupione na współpracy osób 
starszych z różnymi środowiskami, wymianie doświadczeń, poglądów (wolontariat);
f) świadczenie usług finansowych dostosowanych do wieku, w  tym doradztwo  
w  zakresie gospodarowania posiadanym kapitałem, zabezpieczenia posiadanych 
środków, oszczędzania [Szukalski 2012].

Dla srebrnej gospodarki fundamentalne jest zatem dążenie do zapewnienia ak-
tywności osób starszych w wielu aspektach życia, w tym aktywności zawodowej oraz 
przeciwdziałanie skutkom starzenia się. Koncepcja silver economy skupia różnorod-
nych interesariuszy (np. pracodawców, przedsiębiorstwa, samorządy, organizacje po-
zarządowe i komercyjne) wokół idei wykorzystania potencjału osób starszych na rynku 
pracy poprzez wskazywanie im konkretnych, nowych ról zarówno ekonomicznych, jak 
i społecznych oraz eliminowanie konfliktu wieku miedzy pokoleniami [Macnicol 2006, 
s. 26; Szukalski 2015]. Wdrażanie konkretnych działań wiąże się jednak z trudnościami 
będącymi wynikiem zmiany sytuacji życiowej seniorów, ich umiejętności funkcjonowa-
nia w kolejnym etapie życia, które uzależnione są od takich czynników jak: kondycja 
zdrowotna, psychiczna, ekonomiczna, sytuacja rodzinna, umiejętności dostosowania 
się, indywidualne kompetencje czy też polityka społeczna. W  literaturze przedmiotu 
spotkać się można z pojęciem „zawiłości wiekowej” (age complexity) odnoszącym się 
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do spowolnienia działania związanego z  wiekiem [Baron 1985, s. 56; Pasupathi,  Loe-
ckenhoff 2002, ss. 206–212]. Przykładem jest sytuacja, w której wiek uniemożliwia oso-
bom starszym pracę na niektórych stanowiskach związanych z pracą fizyczną, ale bio-
rąc pod uwagę sumienność i dokładność, z jaką osoby starsze wywiązują się ze swoich 
obowiązków, to na polu zawodowym z reguły przewyższają oni poziomem młodszych 
kolegów z pracy. W szerszym ujęciu wdrażanie koncepcji srebrnej gospodarki poprzez 
wydłużenie aktywności ekonomicznej osób dojrzałych wykracza poza ramy ich pra-
cy zawodowej i powoduje skutki nie związane bezpośrednio z efektywnością ekono-
miczną funkcjonowania osób starszych na rynku pracy, lecz odnoszące się do roli, jaką 
odgrywali oni dotąd w  otoczeniu rodziny, czego przykładem może być ich aktywna 
postawa i wsparcie udzielane najbliższym w gospodarstwach domowych, co niekiedy 
odbywało się kosztem własnej aktywności zawodowej seniorów [Szukalski 2015]. 

Jednym z wątków koncepcji silver economy jest podejmowanie działań koncentru-
jących się na eliminacji negatywnych zachowań wobec osób starszych lub łagodzeniu 
skutków takich zachowań. Skutecznym sposobem zwalczania dyskryminacji seniorów, 
czyli zróżnicowanego traktowania ludzi ze względu na wiek jest rozpowszechnianie 
informacji na temat stanu zdrowia, sprawności fizycznej i  intelektualnej oraz samo-
dzielności na różnych etapach procesu starzenia, co ma prowadzić do wyeliminowania 
krążących od lat krzywdzących stereotypów [Szukalski 2015]. Kolejnym przykładem 
zapobiegania negatywnym skutkom wykluczenia społecznego osób starszych są pró-
by aktywizowania seniorów poprzez zapewnienie im interpersonalnych kontaktów 
z otoczeniem, zachęcanie do aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim, 
zapewnienie możliwość rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń życiowych oraz 
kompetencji ułatwiających im codzienne życie. Wszelkie działania na rzecz osób star-
szych zapewniające im jak najdłuższą aktywność społeczną oraz zawodową sprzyjają 
zachowaniu dobrej kondycji psychofizycznej, dają możliwość zaistnienia w  społecz-
ności lokalnej i  pozytywnie budują ich wizerunek oraz podnoszą samoocenę. Praca 
zawodowa w przypadku osób starszych daje im możliwość nawiązania kontaktu z oto-
czeniem, przebywania z ludźmi, motywuje do wychodzenia z domu, dbania o wygląd 
i  kondycję, dostarcza satysfakcji oraz nadaje sens istnienia, dlatego konieczne jest 
zwiększenie atrakcyjności starszych pracowników dla pracodawców oraz zastosowa-
nie narzędzi wspierających aktywność zawodową osób starszych, takich jak zapew-
nienie warunków do podjęcia pracy w wyniku samozatrudnienia, subsydiowane ofer-
ty pracy czy elastyczne formy zatrudnienia [Urbaniak 2006, s. 39].

Implementacja koncepcji srebrnej gospodarki związana jest jednak z różnymi ba-
rierami, które należy przewidzieć już w  fazie projektowania odpowiednich strategii 
na poziomie regionalnym, do których zaliczyć można: niesprzyjające otoczenie i brak 
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podmiotów gospodarczych zainteresowanych koncepcją lub też ograniczenie oferty 
produktów/usług wyłącznie do zamożnej grupy osób starszych, niekorzystny wzorzec 
konsumpcji seniorów czy też zróżnicowany dostęp do rozwiązań na rzecz optymalne-
go starzenia się [Klimczuk 2013, s. 466].

Przykłady dobrych praktyk w kontekście polityki 
senioralnej w Polsce 

Zjawisko srebrnej gospodarki charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym 
wśród krajów z wysokim odsetkiem osób starszych w populacji, jednakże stoi przed 
tymi państwami szereg wyzwań dotyczących między innymi wygenerowania nowych 
miejsc pracy dla osób starszych lub dostosowania środowiska pracy do ich potrzeb, 
usprawnienia systemów ochrony zdrowia i opieki nad osobami starszymi, implemen-
tacji narzędzi mających zapewnić zdrowy i aktywny proces starzenia się, odpowiedniej 
motywacji osób starszych do podejmowania aktywności, właściwej opieki zdrowotnej 
i  psychologicznej skutkującej dłuższą aktywnością zawodową, odpowiedniej zachę-
ty dla inwestorów prywatnych i  publicznych do wspierania innowacji na rzecz osób 
starszych [Bank of America Merrill Lynch 2014, s. 6]. Największym jednak problemem 
wydaje się nakłonienie przedstawicieli biznesu, instytucji finansowych, organizacji 
publicznych i komercyjnych do podjęcia wspólnego ryzyka związanego z inwestycjami 
skutkującymi poprawą warunków życia starzejących się społeczeństw [Ahtonen 2012]. 
W  tym zakresie niezwykle przydatne są inicjatywy podejmowane w  ramach Komisji 
Europejskiej zachęcające do wspólnego działania na rzecz osób starszych. Polska nale-
ży do grupy krajów, w których podjęto działania na rzecz rozwoju srebrnej gospodarki 
poprzez stworzenie odpowiednich ram instytucjonalno-prawnych dla polityki senio-
ralnej obejmującej „ogół celowych działań organów administracji publicznej wszyst-
kich szczebli oraz innych organizacji i  instytucji, które realizują zadania i  inicjatywy 
kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się” [Monitor Polski 2014]. Główne 
segmenty polityki senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 obejmują szeroki wachlarz 
działań na rzecz osób starszych, tj.:

 · kompleksowy system opieki zdrowotnej,
 · usługi społeczne i opiekuńcze dla osób starszych,
 · promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
 · rozwój innowacji i technologii mających na celu zaspokojenie potrzeb starszego pokolenia,
 · działania w zakresie inkluzji społecznej i zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym,
 · działania w zakresie aktywizacji zawodowej, tworzenie przyjaznych miejsc pracy, za-

rządzania wiekiem,



474

Anna Piotrowska

 · ułatwienie dostępu do oferty edukacyjnej i szkoleniowej,
 · łamanie barier międzypokoleniowych i inicjowanie współpracy między pokoleniami,
 · kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych [Urbaniak 2016, s. 287].

Dobrym przykładem podmiotu wspierającego działania na rzecz gospodarki se-
nioralnej jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS), integrujący uczestników 
branży usług senioralnych, operatorów, inwestorów, przedstawicieli władz centralnych 
i samorządowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających inicjatywy organi-
zacji senioralnych. Działania KIGS skupiają się na wykorzystaniu potencjału tkwiącego 
w starszym pokoleniu i stworzeniu warunków dla gospodarki senioralnej, której celem 
jest zaspokajanie potrzeb osób starszych, rozwój usług/produktów dostosowanych 
do tej grupy wiekowej, zapewnienie lepszej opieki i  utrzymanie seniorów w  lepszym 
zdrowiu. Instytut wskazuje na „stymulującą rolę gospodarki senioralnej w rozwoju in-
nowacyjności: wykorzystanie doświadczenia seniorów w  kreowaniu przedsiębiorczo-
ści i wydłużenie okresu pracy przed przejściem na emeryturę powiększy bowiem bazę 
konsumentów o większym potencjale finansowym niż wcześniejsze generacje, a także 
doprowadzi do większego wzrostu gospodarczego i zwiększy możliwości zatrudnienia 
ludzi młodych” [http://kigs.org.pl/o-instytucie/].

Kolejnym przykładem jest województwo małopolskie, które jako pierwszy region 
w Polsce podjął prace nad budowaniem polityki senioralnej upatrując w niej szansy na 
rozwój regionalnej gospodarki. Finalnym produktem tych działań jest poradnik Srebrna 
gospodarka szansą dla Małopolski, będący pierwszym tego typu opracowaniem w kraju, 
zawierającym zbiór rekomendacji i wskazówek, które pomogą w realizowaniu polityki 
senioralnej na szczeblu lokalnym. Publikacja zawiera gotowe rozwiązania najważniej-
szych problemów dotyczących seniorów, które można implementować w różnych ob-
szarach aktywności społecznej i  obywatelskiej osób starszych. Opracowanie zawiera 
również spodziewane krótko- i  długoterminowe skutki wdrożenia konkretnych dzia-
łań, a także ewentualne zagrożenia wynikające z  ich realizacji oraz potencjalne źródła 
finansowania takich zadań. Zdaniem decydentów tego regionu „ważne jest budowanie 
mądrej polityki senioralnej, która pozwoli wykorzystać potencjał osób starszych i sta-
nie się siłą napędową dla gospodarki” [https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rozwoj
-regionalny/srebrna-gospodarka-przyszloscia-malopolski], co jednak wymaga zmiany 
sposobu myślenia i złamanie stereotypów dotyczących postrzegania osób starszych. 

Przedsiębiorczość senioralna

Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, iż problematyka aktywności zawodowej osób 
starszych stała się jednym z kluczowych zagadnień, o czym świadczyć może coraz większa 



475

Przedsiębiorczość wśród seniorów w świetle założeń koncepcji silver economy

liczba opracowań w tematyce przedsiębiorczości osób 50+. Jak już zostało wcześniej wspo-
mniane, wzrost zainteresowania kwestią wydłużenia i zwiększenia aktywności zawodowej 
osób 50+ na rynku pracy spowodowany jest postępującymi zmianami demograficznymi 
oraz starzeniem się społeczeństw, czego efektem będzie znaczne zmniejszenie populacji 
oraz wzrost liczby osób starszych powyżej 65 roku życia nie tylko w przypadku całej Unii 
Europejskiej i Polski, ale i znacznej części populacji na świecie [OECD 2010a; OECD 2010b; 
Taylor 2011; European Commission 2011]. Genezy takiej tendencji upatrywać należy prze-
de wszystkim we wzroście średniej długości życia populacji oraz w tzw. drugim przejściu 
demograficznym [van de Kaa 1986], które odcina się od ciągłości przemian demograficz-
nych i stabilizacji tak charakterystycznych dla przejścia demograficznego (por. wykres 1), 
a spowodowane jest spadkiem liczby urodzeń i zawieranych małżeństw oraz odkładaniem 
w czasie przez młodych ludzi decyzji o formalizowaniu związków i posiadaniu potomstwa 
na rzecz inwestycji we własną edukację czy też rozwój zawodowy [Corselli-Nordblad, Ge-
reoffy, Eurostat 2015; Stańczak, Stelmach, Urbanowicz 2016].

Wykres 1. Drugie przejście demograficzne według D. van de Kaa

Źródło: Okólski [2005, s. 149].

Tak diametralne przewartościowanie rodziny i zmieniające się wzorce zachowań ge-
nerują daleko posunięte konsekwencje nie tylko na rynku pracy, ale i w funkcjonowaniu 
całego systemu społeczno-gospodarczego, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, 
aby jak najlepiej wykorzystać potencjał tkwiący w  starszej części społeczeństwa i  nie 
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rozpatrywać procesu starzenia się wyłącznie w kontekście problemów czy generowa-
nych kosztów, lecz z perspektywy zwiększenia odsetka osób aktywnych i wydłużenia 
okresu ich aktywności zawodowej [Taylor 2011; Szukalski 2011]. Wydłużona działalności 
osób starszych na rynku pracy pozytywnie wpłynęłaby na jego funkcjonowanie dzię-
ki takim atutom jak wiedza i doświadczenie jakimi dysponuje ta część społeczeństwa, 
a które mogą zostać przekazane mniej doświadczonym pracownikom. Z kolei dzielenie 
się doświadczeniem zawodowym z  młodszymi może korzystnie wpływać na pozycję 
społeczną i zawodową osób starszych, którzy dzięki temu zyskują pewność siebie, po-
twierdzając tym samym swój potencjał i pozycję jako pełnowartościowych uczestników 
rynku pracy. Powszechnie jednak wiadomo, iż kluczową rolę w kształtowaniu poziomu 
zatrudnienia osób starszych odgrywają uwarunkowania instytucjonalne [Mączka 2008, 
ss. 21–38], które mogą motywować do jak najdłuższej aktywności zawodowej lub prze-
ciwnie – zachęcać do wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej. Punktem granicznym 
jest w tym wypadku osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie uprawnień do otrzymy-
wania świadczeń w postaci emerytury i jej substytutów, takich jak świadczenia i zasiłki 
przedemerytalne oraz renty [Kubicki 2012, ss. 4–6]. Warto pochylić się tu nad kwestią 
opłacalności utrzymywania bierności zawodowej osób starszych, choć wciąż zdolnych 
do pracy, ponieważ z  pewnością przewyższa to nakłady finansowe ponoszone przez 
państwo, które mają na celu zachęcić finansowo i zmotywować osoby starsze do dal-
szej aktywności zawodowej. Wydawać się może, iż właściwym byłoby nie tylko objęcie 
wsparciem osób 50+, które są nieaktywne zawodowo poprzez udzielanie im wsparcia 
w zakładaniu własnej działalności gospodarczej, ale również poprzez podjęcie działań 
zmierzających do utrzymania zatrudnienia przez pracujące osoby starsze z racji poten-
cjalnych trudności związanych z ich ewentualną ponowną aktywizacją zawodową. Jest 
to ważnie, ponieważ w przypadku większości osób po 50. roku życia, utrata pracy lub 
długotrwałe bezrobocie oznacza koniec ich kariery zawodowej. Generowanie aktywno-
ści zawodowej osób dojrzałych oraz utrzymanie tego stanu przez jak najdłuższy okres 
jest z perspektywy makroekonomicznej zjawiskiem zdecydowanie korzystnym, dlatego 
doczekało się wsparcia w postaci uruchomienia Programu Solidarność pokoleń. Działania 
dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ oraz pakietu rekomendacji dla 
szeroko rozumianej aktywizacji osób po 50. roku życia w postaci Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, które mają na celu pod-
jęcie działań przeciwdziałających dezaktywizacji zawodowej oraz społecznej tej grupy 
osób. Pomimo wyraźnej poprawy sytuacji osób 50+ na rynku pracy, nadal zauważalna 
jest dysproporcja między sytuacją Polski na tle innych krajów UE, gdzie na koniec 2012 r. 
wskaźnik zatrudnienia w grupie 50–64 lat w krajach UE-15 oscylował na poziomie 61%, 
podczas gdy w Polsce był na poziomie 50% [Monitor Polski 2014, poz. 115]. Analizując 
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kwestię dezaktywizacji zawodowej osób 50+ należy zauważyć szereg czynników natu-
ry ekonomicznej oraz pozaekonomicznej, które determinują decyzję dotyczącą wieku, 
w którym opuszczamy rynek pracy. Jak już wcześniej wspomniano, o poziomie zatrud-
nienia osób starszych mogą decydować takie czynniki jak system emerytalny, poziom 
wykształcenia, kompetencje, ale również stan zdrowia czy uwarunkowania kulturowe, 
które istotnie wpływają na pozycję osób starszych na rynku pracy [Kryńska, Krzyszkow-
ski, Urbaniak, Wiktorowicz 2013]. Jak widać czynniki gospodarcze czy polityka społeczna 
państwa tylko częściowo implikują sytuację osób starszych na rynku pracy, natomiast 
uwagę przykuwają czynniki pozaekonomiczne, m.in. znaczącą rolę odgrywa brak ak-
ceptacji osób starszych na rynku pracy, skutkujące wykluczeniem zawodowym tej grupy 
społecznej, szczególnie kobiet [Szukalski 2009, ss. 108–111]. Osoby, które przekroczyły 
50. rok życia są bowiem stereotypowo odbierane nie tylko jako konkurencja blokująca 
miejsca pracy młodszej części społeczeństwa, ale również jako grupa nieelastyczna, go-
rzej znosząca zmiany zachodzące w ich otoczeniu, znacznie mniej kreatywna i gorzej wy-
kształcona. Jeśli chodzi o wykształcenie, badania wskazały, iż jedynie 12% osób powyżej 
50. roku życia legitymuje się wykształceniem wyższym, podczas gdy w grupie wieko-
wej 25–49 lat wyższe wykształcenie posiada 30% osób [Monitor Polski 2014, poz. 115]. 
W przypadku osób w wieku 50+ powszechna jest również panująca w społeczeństwie 
opinia dotycząca obniżenia funkcjonalności fizycznej i zdolności kognitywnych, a tak-
że kompetencji komputerowych [Kryńska, Krzyszkowski, Urbaniak, Wiktorowicz 2013]. 
Funkcjonowanie tak negatywnych stereotypów dotyczących produktywności osób 50+ 
w istotny sposób wpływa na efektywność konkurowania tej grupy na rynku pracy i może 
mieć decydujące znaczenie w przypadku decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej. 
Kluczowe znaczenie zatem będą mieć rządowe programy szkoleniowe i edukacyjne de-
dykowane osobom 50+ oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego, które pozwolą 
zachować wysoką funkcjonalność i  sprawność intelektualną oraz pozytywnie wpłyną 
na uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym i zawodowym. Zastosowanie op-
tymalnych rozwiązań w tej kwestii i odpowiednie dopasowanie ich do wieku pozwoli 
odpowiednio wykorzystać potencjał jaki tkwi w starszych pracownikach i wpłynąć na 
wzrost efektywności ich pracy. 

Jednym ze sposobów służących skutecznej aktywizacji osób starszych jest niewąt-
pliwie rozwój przedsiębiorczości senioralnej i uruchamianie działalności gospodarczej 
przez seniorów, które zdecydowanie pozytywnie wpływają na wydłużenie okresu ak-
tywności zawodowej tej grupy. Jednakże analiza postaw przedsiębiorczych osób 50+ 
nie nastraja optymistycznie, ponieważ podejmowanie inicjatywy samodzielnej dzia-
łalności gospodarczej nie cieszy się ich dużym zainteresowaniem (działalność gospo-
darczą prowadzi około 5% populacji w wieku 45/50+) [Kryńska, Krzyszkowski, Urbaniak, 
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Wiktorowicz 2013], choć zauważalny jest niewielki wzrost zainteresowania prowadzeniem 
własnej firmy wśród mężczyzn po przekroczeniu 60. roku życia. Widoczny jest jednak spa-
dek zainteresowania własną działalnością gospodarczą wśród kobiet po 55. roku życia. Je-
śli chodzi o wskaźniki dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety, to 
jednak w każdej grupie wiekowej są one o 30–60% niższe od analizowanych przypadków 
prowadzenia firm przez mężczyzn-przedsiębiorców [Czarnik, Turek 2012, ss. 36–41]. 

Działalność przedsiębiorcza starzejącej się części społeczeństwa może być rezultatem 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (utrata pracy) – wówczas będziemy mieć do czynie-
nia z przedsiębiorczością wymuszoną. Uwagę skupiają również przedsiębiorcy trzeciego 
wieku, którzy uruchomili działalność gospodarczą dopiero po przejściu na emeryturę, pra-
cując wcześniej na etacie przez całe życie. W ich przypadku decyzja o podjęciu własnej 
działalności mogła mieć podłoże finansowe, ponieważ wysokość otrzymywanych świad-
czeń emerytalnych okazała się niesatysfakcjonująca. Wśród dojrzałych przedsiębiorców 
mamy także do czynienia z tymi, którzy zdecydowali się kontynuować swoją działalność 
gospodarczą nawet po przejściu na emeryturę, pomimo tego, że ich sytuacja material-
na i potrzeby finansowe tego nie wymagały. Z przedsiębiorczością dobrowolną spotka-
my się również w sytuacji, gdy aktywność zawodowa seniorów będzie efektem potrzeby 
samorealizacji lub poszukiwania niezależności. Pożądanym wydaje się więc zastosowanie 
narzędzi, które pozwolą upowszechnić indywidualną przedsiębiorczość wśród osób star-
szych jako ważnego źródła zatrudnienia oraz udzielić im wsparcia w pokonywaniu prze-
szkód związanych z uruchamianiem działalności, tym bardziej, że pozwoli to wykorzystać 
posiadane doświadczenie zawodowe, życiowe i wiedzę pragmatyczną. 

Podsumowanie

Koncepcja srebrnej gospodarki odnosi się do możliwości rozwojowych krajów ze zna-
czącym odsetkiem osób w  podeszłym wieku, w  których podejmowane są działania 
w sferze ekonomicznej, politycznej i społecznej ukierunkowane na aktywne starzenie się 
w zdrowiu. Celem srebrnej gospodarki jest wspieranie działań innowacyjnych na rzecz 
społeczności senioralnej i rozwijanie w tym obszarze współpracy między interesariusza-
mi, które sprzyjać będą wyrównywaniu szans osób starszych zagrożonych społecznym 
wykluczeniem oraz upowszechnieniu i ochronie przysługujących im praw. Trzeba mieć 
jednak świadomość, że problemów starzejącego się społeczeństwa nie da się rozwiązać 
wyłącznie poprzez zastosowanie instrumentów administracyjnych lub środków publicz-
nych, lecz poprzez dostosowanie optymalnych rozwiązań do konkretnych potrzeb spo-
łeczeństwa. Dlatego niezbędna wydaje się w tym zakresie wymiana doświadczeń i do-
brych praktyk pomiędzy uczestnikami świadczącymi usługi dla seniorów oraz podjęcie 
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współpracy z  instytucjami naukowymi i  gospodarczymi w  tym obszarze. Ciekawym 
rozwiązaniem może również okazać się edukacja finansowa osób 50+ zmierzająca do 
podnoszenia wiedzy finansowej starzejącego się społeczeństwa, czego efektem będzie 
wzrost świadomego dysponowania posiadanymi zasobami materialnym oraz wydatko-
wania środków finansowych przez starszą cześć konsumentów. Wsparcie srebrnej części 
społeczeństwa może również przybrać formę działań wspierających postawy przedsię-
biorcze wśród populacji 50+, które pozwolą na wydłużenie ich aktywności zawodowej 
oraz ograniczą wypychanie osób starszych z rynku pracy. Z pewnością optymalnym roz-
wiązaniem byłoby opracowanie koncepcji aktywnego starzenia się, która złagodziłaby 
skalę problemów związanych z nieuniknionym i powszechnym procesem starzenia się 
społeczeństwa, ale nie ograniczałby się jedynie do rozwiązania problemów związanych 
z wydajnością zawodową osób starszych, lecz uwzględniała również ich produktywność 
społeczną poza rynkiem pracy. Z uwagi na konieczność dostosowania się do wymogów 
edytorskich dotyczących objętości tekstu, w artykule przedstawiono jedynie najważniej-
sze zagadnienia dotyczące tematyki srebrnej gospodarki, których dokładniejsza analiza 
wymaga dalszych obserwacji i badań. 
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Cooperation and Small Business Advisory Process

Abstract: Business advice for small businesses is seen as one of the sources of knowledge sup-

porting the process of building their competitive market position. At the same time, the literatu-

re focusing on the scope of business advice use and assessing its effects only to a limited extent 

reveals the mechanisms related to the implementation of business advice and the structure of 

this advisory process. The paper is an attempt at analysing the cooperation between the adviser 

and the person managing a small business in the framework of the process of providing business 

advice. As a result, a classification of cooperation relationships, taking into account the moment 

in the advisory process when this cooperation occurs, was proposed. The empirical analysis po-

inted to the relationship between the classification and the factors related to the type of advice 

and adviser, as well as to the type of trust used in the initial stage of the advisory process.

Key words: business advice, small business, business advice cooperation, advisory process

Introduction

Small businesses have a number of specific market, financial, organisational and technologi-
cal characteristics that make them different from large enterprises. Hence, a small business 
should not be considered as a “scaled-down” or reduced version of a large company [Sto-
rey 1990]. The specific behaviour of small businesses can be observed, among others, in 
their use of unique knowledge sources and ways of cooperation with the environment. 

One of the sources of knowledge for a small business is business advice. The use 
of business advice is characterised by a number of features that are typical for small 
businesses [Stawasz, 2016] and almost non-existent in large corporations. In this con-
text, the use of informal sources of advice or a  high degree of importance of trust 
in controlling business advice contracts [Głodek 2017] are emphasised. The fact that 
a significant part of the advisory process takes place at the level of strategic company 
management (even if it does not apply to the realm of strategy) can be indicated as 
one of its important structural features. This is, in a sense, a consequence of the small 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 7 | Część III | ss. 483–497



484

Paweł Głodek

size of such a company, its management structure, and the key position of the compa-
ny manager, who is most often also its owner. 

The possibility of direct interaction between the adviser and the company manager 
means that the potential cooperation of the two parties may have a special impact on 
the scope and nature of the transferred business knowledge [Koszałka, Sluismans, 2011; 
Łobacz et al, 2016]. Despite these premises, the literature only to a limited extent deals 
with the cooperation within the framework of the advisory process. Hence, the aim of 
this paper is to analyse the use of the cooperation relationship at the different stages of 
the advisory process and to formulate proposals for the classification of advisory pro-
cesses based on the characteristics of this cooperation. The said classification will be 
analysed in terms of the factors affecting its structure. 

Business advice and small business

One of the key qualitative characteristics of small business management structure is 
its small size, allowing a direct contact between the management and the employees. 
This is often accompanied by the association of company ownership with its day-to-
day management, which means that an entrepreneur, or a team of entrepreneurs, has 
a wide authority over a given company. Due to the small size of such a company, the 
entrepreneur’s ability to act goes far beyond formal aspects, and is connected, among 
others, with psychological or sociological factors. They affect the company’s activities, 
including the attitude to risk, the assessment of market opportunities and, consequently, 
the development of the said company. Due to this fact, small businesses are often refer-
red to in the literature as “emotional economic units” [Dexter and Behan,1999]. It is be-
lieved that they create an idiosyncratic culture which is under the influence of personal 
characteristics of entrepreneurs and strongly associated with informal communication 
[Cagliano et al. 2001; Mazzarol 2011]. Thus, it is said that decision-making processes in 
small businesses are usually devoid of formalisation, and are also significantly depen-
dent on trust relationships with partners, based on a  holistic approach [Gibb, 2000]. 
In addition, Dalley and Hamilton [2000] indicate that decisions and actions of owner-
entrepreneurs are shaped by the motivation to be independent, intuition, and a desire 
for a personal fit in the context of the relationship between the members of their small 
business management team. 

Small business managers rarely have all the knowledge necessary to effectively and 
successfully run a business [Hutchinson, Quintas 2008]. In addition, the scope of neces-
sary knowledge changes with the development of the company. Thus, access to external 
sources of knowledge can become one of the important factors affecting the way in 
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which a company operates, as well as the possibility and the manner of its development. 
The use of external knowledge can play a positive role in the process of minimising bar-
riers to development and reducing the perceived risk associated with small business 
decision-making [Głodek, Łobacz 2013]. The necessary but lacking knowledge can be 
obtained from the environment in various forms, including business advice. It can be 
used by small businesses as support for managers in implementing their business objec-
tives in the area of issues related to management, identification and exploitation of mar-
ket opportunities, learning, and implementing changes [Yusoff 2010; Ajmal et al. 2009]. 

Business advice shows diversity in relation to the content of services provided to com-
panies of various sizes which are at different stages of development [Mole et al. 2013]. In 
this context, the significant specificity of small businesses also with regard to the sour-
ces of business advice used is indicated. It is emphasised that managers of small com-
panies tend to use different types of advisers, those that come from outside the ranks 
of professional advisory firms and professional advisers [North et al 2011; Soriano and 
Castrogiovanni 2012]. These advisers tend to be friends, family members, or other ac-
quaintances who have business experience, as well as individuals and entities that are 
related through business with their companies (but not in a directly advisory capacity), 
e.g.: accountants, suppliers, clients/customers or business partners [Blackburn and Jar-
vis  2010]. Business advice from non-professional experts is particularly often used by 
newly established companies (up to three years of activity) and companies that are go-
ing through various types of transformations [North et al 2011]. 

Studies related to SME advisory services indicate the occurrence of a number of prob-
lems in the cooperation between advisers and companies. Many of these problems are re-
lated to behavioural factors of SME managers [Adamson 2000]. Another element is the issue 
of a lack of trust and a need for its creation. Trust refers, among others, to the risk resulting 
from adverse actions taken by the adviser on the basis of the knowledge acquired about 
the company, including the disclosure of this knowledge to outside parties. Some owner-
entrepreneurs may also show a lack of trust relating to the quality of services offered [Scott 
and Irwin 2009, North et al. 2011], which carries the risk of a lack of expected results and 
a loss of resources involved in the advisory process (including the entrepreneur’s time). 

Analysing cases of in-depth business advice provision for small businesses, Łobacz 
et al. [2016] indicate that trust should be the main element associated with the use of 
advisory services by small businesses. A low level of trust in principle precludes establis-
hing a deeper business advice relationship, as well as the process of knowledge transfer 
and absorption, although this does not preclude the use of advice in matters that do not 
have a strategic importance for a given company
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Cooperation and the structure of the small business 
advisory process

The literature review relating to business advice allows to distinguish two different roles 
of small business advisers: (1) the role of an expert providing external expertise custo-
mised to the requirements of a given company, and (2) the role of a participant in the 
knowledge transfer process and the creation of new knowledge on the basis of active in-
teraction with the entrepreneur. In various ways, this point of view is presented in works 
of Christensen and Klyver [2006], Koszałka and Sluismans [2011], North et al. [2011], La-
bas, Courvisanos and Henson [2015], or Głodek and Łobacz [2015]. In its first meaning, 
the adviser is seen as a source of external resources. Their acquisition from the outside, 
in the form of advice, instead of, for example, employing the adviser on a permanent 
basis, is reasonable, among others, due to a lack of need for the continuous use of the 
said knowledge in the processes occurring within the company. In its second meaning, 
the role of adviser, though also connected with expanding the company’s knowledge 
base, differs fundamentally in terms of the way in which it supports the enterprise. The 
adviser is understood as a person who participates in the creation of knowledge needed 
by the company in the course of cooperation with the entrepreneur [Christensen and 
Klyver 2006; Labas, Courvisanos and Henson 2015]. Therefore, according to this second 
approach, the cooperation between the entrepreneur and the adviser determines the 
possibility of the existence of a joint process in which solutions are created. 

On the basis of both approaches, it can be concluded that this cooperation is not 
a necessary factor for the use of business advice as such, but rather it affects its type and 
course. The said cooperation is, therefore, a factor that may have an impact on the kind 
of knowledge that is the result of the advisory process as well as on its adaptation to the 
specific situation and needs of a given entity. 

Previous considerations included in the literature poorly recognise the diversity of the 
cooperation within the framework of business advice provision in the course of the advisory 
process. In process terms, business advice is seen as a sequence of consecutive events. Due 
to the diversity of advisory relationships, the number of specific stages and the scope of 
advisory activities within this process vary. However, based on the most general approach to 
this issue, phase 1 of advisory processes is related to identification and definition of the prob-
lem in the solution of which the adviser may participate, which subsequently results in pha-
se 2 relating to series of activities connected with the implementation of business advice. 

This division results from the general principles of solving business problems, ho-
wever, its reference to the advisory process and cooperation allows one to formulate 
the assumption that the participation and type of involvement of the adviser in various 
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stages of the business advice provision process may be different. Thus, the analysis of 
cooperation should not be focused on the entire process of providing business advi-
ce but rather on its subsequent stages. The comments presented in the literature ju-
stify this type of approach. North et al. [2011] indicate that in the majority of cases, the 
adviser’s involvement, in practice, does not include the stage of diagnosis, which means 
that the provision of business advice services (and the possibility of cooperation) occurs 
only at the stage of execution of the commission of advisory services and includes the 
provision of information on the subject by the entrepreneur, instead of a joint search for 
a comprehensive solution to the problem. Similarly, Koszałka and Sluismans [2011] point 
to a different scope of various advisory activities depending on the type of the advisory 
relationship or lack thereof. Łobacz et al. [2016] indicate the importance of the coopera-
tion between the company manager and the adviser in the initial stage of business ad-
vice provision. They describe and analyse cases of advisory processes in which without 
the cooperation in the initial phase, a positive effect of business advice on the analysed 
enterprise would not have been possible.

In the context of this paper, an attempt has been made to conduct an empirical 
analysis of the issues related to the cooperation between the person managing a small 
business and the adviser. This analysis includes the diversity of advisory process stages 
and the roles that the adviser can perform. 

Research characteristics. Methodology

The study presented in the paper covered small businesses employing up to 49 persons. It 
was carried out by means of the method of direct computer-assisted telephone interviews 
(CATI), using a survey form1. In order to obtain the original data on the subject of the research, 
interviewers queried only those directly managing the analysed companies. The possibility 
of filling in the questionnaire by a person employed who was not a company owner was exc-
luded. The research was conducted in the period of June-August 2016. In order to maintain 
high quality of the research, all interviews were recorded for the purpose of verifying the 
manner in which they were conducted and compliance with methodological assumptions.

The research sample was 400 Polish micro and small companies. They has been 
selected at random, using a random number generator, among a group of 9,703 companies 
in the REGON database of the Central Statistical Office. The interview was conducted 
only with the companies that met all three requirements: (1) company employment 

1 The research was conducted within the framework of the project financed with funds from the National 
Science Centre allocated on the basis of decision no. DEC-2012/07/B/HS4/03019.
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below 50 employees, (2) company which in the three years prior to the survey conducted 
innovative activities, (3) company which in the three years prior to the survey used business 
advice. The response rate was 14.5% and the coefficient of effectiveness was 4.1%.

Research results

The persons participating in the study were asked questions about the existence of the 
cooperation between the person managing the company and the adviser at the stage of 
formulation of the advisory problem and during the implementation of business advice. 
The reliability of the responses obtained is supported by the fact that the respondents were 
the actual people who participated in the advisory process and the potential cooperation. 
Their responses regarding the cooperation at the stage of determination of the advisory 
problem are presented in Table. In the analysed sample, the diagnosis of the problem to be 
solved most often was the complete responsibility of the person who managed the compa-
ny (61.9%). In approximately every fourth case, the problem was determined in cooperation 
with the adviser (27.3%), but only in every tenth company, it was the adviser who determi-
ned the problem to be solved (10.8%). This means that in nearly 90% of the cases the prob-
lem to be solved was established with the participation of the person who managed the 
company (mostly alone, partially with the adviser), and in 38% of the cases the adviser was 
involved in this process (partially alone, mostly in cooperation with the manager). 

Table 1. Cooperation at the stage of determination of the advisory problem 
(diagnosis stage)

Categories No. of companies % of companies
The manager acting independently 247 61.9%

The manager acting along with the adviser 109 27.3%

The adviser acting independently 43 10.8%

Total 399 100%

Data for 399 companies.

Source: own study.

The distribution of the responses regarding the cooperation between the manager 
and the adviser in the framework of the commission of advisory services is presented in 
Table 2. In contrast to the previous stage of the advisory process, this one was in most 
cases implemented primarily in the framework of a joint action of advisers and mana-
gers (59.4%). In 28.5% of the cases, the adviser provided the requested advisory services 
independently using the information from the company, and in every eighth compa-
ny the business advice provision commissioned was carried out by the adviser entirely 
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independently. This means that, in principle, in 40% of the cases, the provision of adviso-
ry services was dominated by the adviser, however, more than half of the cases assumed 
the cooperation of both parties.

Table 2. Implementation of advisory services commissioned

Categories
No. of 

companies
% of 

companies
The adviser acting independently   48 12.1%

The adviser acting independently on the basis of information 
provided by the company

113 28.5%

The adviser acting jointly with the manager 236 59.4%

Total 397 100%

Data for 397 companies.

Source: own study.

The research results show a clear distinction between the characteristics of the indi-
vidual stages of the advisory process in relation to the intensity of cooperation between 
both parties involved. The first of the stages is dominated by the person of the entre-
preneur, with a significant reduction in the role of the adviser, while the second stage 
assumes a much greater range of interaction between the parties. Taking into account 
the identified differences, several types of business advice can be distinguished based 
on the manner of cooperation at each stage of the advisory process:

1. Type 1 “business advice contract” in the framework of which there is no coope-
ration between the manager and the adviser. One party of the contract determines 
the scope of advice and the other independently carries out the implementation of 
the requested provision of advisory  services.
2. Type 2 “company’s self-diagnosis” in the framework of which there is no coope-
ration at the stage of diagnosis, as the diagnosis is carried out solely by the company 
manager, while the stage of actual provision of advisory services is implemented 
jointly by both parties.
3. Type 3 “adviser’s dominance” in the framework of which the adviser indepen-
dently identifies the problem to be solved, and then solves it with varying degrees of 
involvement on the part of the entrepreneur2. 

2 In this case, it should be pointed out that the situation in which the adviser works independently at both 
stages of the advisory process was identified only in 1.5% of the cases, therefore, the author decided not to 
classify it as a separate type of advice.
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4. Type 4 “initial cooperation” in the framework of which at the stage of diagnosis 
the full cooperation of both parties occurs, while at the stage of actual provision of 
advisory services the adviser works independently or with some degree of support 
from the company manager,   mostly in the form of provision of information about 
the company.
5. Type 5 “full cooperation” in the framework of which the full cooperation of both parties 
occurs at the stage of diagnosis and at the stage of actual provision of advisory services.
Table 3 shows the structure of the analysed sample in relation to the identified types of 

cooperation within the framework of the advisory process. The “company’s self-diagnosis” 
(type 2) definitely prevails, constituting more than half of the surveyed cases (52.3%). The re-
maining types of cooperation hover within the approx. 10% boundary, i.e. the “full coopera-
tion” (type 5) occurs in 16.9% of the cases, the “adviser’s dominance” in 10.9% (type 3), and the 
“initial cooperation” in 10.6% (type 4), while the “business advice contract” (type 1), occurring 
in 9.3% of the cases, is relatively the least common of the identified types. The structure is the-
refore characterised by the prevalence of type 2, with the equal presence of the other types.

Table 3. The structure of business advice by type of cooperation
No. Type of cooperation % share

1 Type 1 “business advice contract” 9.3%

2 Type 2 “company’s self-diagnosis” 52.3%

3 Type 3 “adviser’s dominance” 10.9%

4 Type 4 “initial cooperation” 10.6%

5 Type 5 “full cooperation” 16.9%

Total 100%

Data for 396 companies.

Source: own study.

In order to check whether and to what extent the proposed typology is associated 
with the factors relating to the characteristics typical of the different types of advice, in 
the second part of the analysis of the survey results, it will be compared to the area of 
business advice provided for a given company and the type of adviser.

Table 4 presents the structure of types of advisory cooperation in relation to the area 
of advice3. Seven areas of business operations covered by the business advice provided 

3 The analysis of data obtained by using the Chi-square test indicates a positive verification of the hypothesis 
about the dependence of both variables at the level of 0.05 significance (the value of the statistics is 39.48 
at 24 degrees of freedom). At the same time, it should be noted that more than 20% of cells in the sub-table 
has the expected numbers in the cells lesser than 5, thus the results of the Chi-square test may be incorrect.
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in the analysed companies were distinguished, i.e. finance and funding, taxes and acco-
unting, law, IT, marketing (including promotion, market analysis, sales strategies, etc.), 
business management, production and human resources management. Each of the ca-
tegories covered no fewer than 29 cases, i.e. 7.2% of the relevant responses. In four areas, 
the structure is similar to the structure of the sample, i.e. no differences exceeding 10 
percentage points were recorded, while such differences were observed in three areas. 
In terms of advice in the area of law and IT, a relatively high (62.3% and 64.5% respec-
tively) share of type 2 advice, the “company’s self-diagnosis”, was recorded. Apart from 
that, in the IT area, there was no type 3, the “adviser’s dominance”, case present. In terms 
of advice in the area of production and human resources, the structure of responses in-
dicates a relatively low level (38.2%) of type 2, the “company’s self-diagnosis”, cases and 
a high share of type 5, the “full cooperation”, advice. 

Table 4.  Types of advisory cooperation in relation to the areas of advice
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1
Type 1 “business 
advice contract”

7.1% 15.6% 8.2% 6.5% 10.3% 3.0% 17.6% 9.3%

2
Type 2 
“company’s self-
diagnosis”

52.0% 46.8% 62.3% 64.5% 44.8% 54.5% 38.2% 52.3%

3
Type 3 “adviser’s 
dominance”

10.2% 16.9% 6.6% 0.0% 13.8% 10.6% 14.7% 10.9%

4
Type 4 “initial 
cooperation”

19.4% 9.1% 6.6% 6.5% 6.9% 10.6% 2.9% 10.6%

5
Type 5 “full 
cooperation”

11.2% 11.7% 16.4% 22.6% 24.1% 21.2% 26.5% 16.9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Data for 396 companies

Source: own study.
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Table 5 presents the structure of types of advisory cooperation in relation to the 
type of adviser providing business advice4. In the case of advice provided by the entities 
from the “legal adviser” and “accounting office” categories, the structure of responses 
indicates significant convergence with the structure of the whole sample. Certain devia-
tions were noted for the other three categories. With regard to the “professional adviser/
consulting firm” category, a relatively high share of type 2 (“company’s self-diagnosis”) 
advice should be emphasised (62.0%). In the case of advice provided by acquaintances 
or family members, there was a very high share of cases indicating cooperation at the 
diagnosis stage (27.8%, i.e. 17.2 percentage points more than the whole sample) and 
a relatively low share of “full cooperation” cases  (8.3%). In addition, in the category of 
advice provided by “other” entities (including, among others, banking advisers, business 
support institutions, and business partners), there were no cases of cooperation at the 
stage of diagnosis of the problem to be solved (type 4, “initial cooperation”). 

Table 5. Types of advisory cooperation in relation to the type of ad

Type of 
cooperation

Legal adviser
Accounting 

office

Professional 
adviser/

consulting firm

Acquaintance/ 
family member

Other Total

1

Type 1 
“business 
advice 
contrast”

8.5% 11.0% 4.0% 2.8% 14.3% 9.3%

2

Type 2 
“company’s 
self-
diagnosis”

50.0% 48.3% 62.0% 55.6% 55.7% 52.3

3
Type 3 
“adviser’s 
dominance”

9.6% 13.1% 8.0% 5.6% 12.9% 10.9%

4
Type 4 “initial 
cooperation”

12.8% 9.0% 14.0% 27.8% 0.0% 10.6%

5
Type 5 “full 
cooperation”

19.1% 18.6% 12.0% 8.3% 17.1% 16.9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Data for 396 companies

4 The analysis of data obtained by using the Chi-square test indicates a positive verification of the hypothesis 
about the dependence of both variables at the level of 0.05 significance (the value of the statistics is 31.11 at 
16 degrees of freedom). 
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Source: own study.

Table 6 presents the structure of types of advisory cooperation in relation to the 
type of factor that influenced the choice of the adviser selected by the manager5. In 
the case of advice provided by entities selected due to the good experience derived 
from previous advisory cooperation, the structure of responses shows significant con-
vergence with the structure of the entire sample. There are, however, very distinct 
differences in the response structure in terms of advice provided by advisers selected 
on the basis of “good experience derived from previous non-advisory cooperation”, 
where a  very low share of type 2 advice, the “company’s self-diagnosis”, (34.5%, as 
much as 17.8 percentage points less than in the sample) is observed along with a high 
share of type 5 advice, the “full cooperation”, (29.1%). Deviations in the frequency of 
type 2 advice are evident in the cases of advice initiated on the basis of “a third-party’s 
recommendation” and in the “other” category, 61.5% (i.e. more than 9.2 percentage 
points) and 42.9% (less than 9.4 percentage points) respectively. In the case of advice 
initiated on the basis of  “previous personal contacts”, a high share of type 5 “full coo-
peration” advice  (26.4%, i.e. more than 9.5 percentage points) is visible.

Table 6. Types of advisory cooperation in relation to the type of factor that influenced 
the choice of the advis

Type of 
cooperation

Good 
experience 

derived from 
previous 
advisory 

cooperation

Adviser 
recommended 
by a third party

Good experience 
derived from 

previous 
non-advisory 
cooperation

Person familiar 
due to previous 

personal 
contacts

Other Total

1

Type 1 
“business 
advice 
contract”

4.0% 9.1% 12.7% 3.8% 17.1% 9.3%

2
Type 2 
“company’s 
self-diagnosis”

57.3% 61.5% 34.5% 50.9% 42.9% 52.3%

5 The analysis of data obtained by using the Chi-square test indicates a positive verification of the hypothesis 
about the dependence of both variables at the level of 0.05 significance (the value of the statistics is 40.22 at 
16 degrees of freedom). 
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Type of 
cooperation

Good 
experience 

derived from 
previous 
advisory 

cooperation

Adviser 
recommended 
by a third party

Good experience 
derived from 

previous 
non-advisory 
cooperation

Person familiar 
due to previous 

personal 
contacts

Other Total

3
Type 3 
“adviser’s 
dominance”

8.0% 7.7% 10.9% 13.2% 18.6% 10.9%

4
Type 4 “initial 
cooperation”

10.7% 13.3% 12.7% 5.7 7.1% 10.6%

5
Type 5 “full 
cooperation”

20.0% 8.4% 29.1% 26.4% 14.3% 16.9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Data for 396 companies

Source: own study.

Conclusions and summary

On the basis of the research results, a clear distinction in the characteristics of the indi-
vidual stages of the advisory process in relation to the intensity of cooperation between 
both parties involved can be seen. The diagnosis stage (phase 1) is dominated by the 
person of the SME manager, with a significant reduction of the role of adviser, while the 
stage of the actual provision of advisory services (phase 2) is based on cooperation be-
tween the parties. Combining both stages into one classification, the business advice 
classification was obtained in which there are five categories which differ in terms of the 
course of this cooperation. 

In the context of the analysis, the relationship between the proposed classification 
and the factors relating to the thematic area of business advice was investigated. The 
premise of the analysis was the potential association of the advisory cooperation stru-
cture with the specificity of the issues connected with different fields of business ope-
rations. The results of the analysis indicate a moderate influence of such factors as the 
area of business advice or the type of adviser on the cooperation structure. It is limited 
to only some of the criteria analysed that demonstrate variability in relation to one or 
two types of cooperation. 

The classification of the analysed cooperation types was also referred to the factor 
associated with the sphere encompassing the nature of social relationships and the 
manner of building trust. This was done through the analysis of the structure of the 
cooperation types based on the type of factor which, according to the company ma-
nagement, has influenced the choice of a particular adviser and the establishment of 
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cooperation with a particular partner. The results of the analysis indicate that the scope 
of the advisory cooperation is influenced by factors related to the type of trust that has 
preceded business advice. The factor which seriously increases the frequency (by 72% 
compared to the total sample) of cooperation at all stages of the advisory process is trust 
derived from the earlier cooperation not related with business advice. 

The conducted analysis indicates the complexity of the factors modifying the 
manner and the structure of cooperation between the adviser and the small business 
manager. These are factors arising from the area of business advice, but also from the 
initial type of trust between the parties. Thus, it is hard to associate the distribution 
of cases in the analysed classification of cooperation only with factors resulting from 
problem-solving methodology used in a given field. An impact arising from the nature 
of the emotional relationship between the process participants is visible. It modifies 
the structure of advisory cooperation and is consistent with the assumptions about 
the importance of trust in business advice. The issue of the impact of trust resulting 
from different origins requires explanation in the context of future research. Contrary 
to predictions, it has been shown that trust arising from the earlier cooperation within 
the framework of advisory services does not modify the propensity for cooperation. It 
seems, therefore, that there is a need to clarify the importance of various relationships 
and, in particular, their impact on the effectiveness of advisory processes.
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Kontrola kontraktu doradczego w małej firmie rodzinnej

Control of Small Family Business Advisory Contracts

Abstract: The paper focuses on the extent to which trust or written contracts are used in 

contracting business advice services for small family businesses. The analysis was carried 

out using the results of a study of 400 small companies operating in Poland, who had used 

the external business advice in the last three years before the survey. The results indicate 

a significant role for trust as the control form in the advisory contracts, however, a high pro-

portion of formal relationships has been identified. The tendency to formalize the control of 

advisory contracts can be associated with an increase of management complexity, however 

this seems to be slightly modified by existence of family relations within the small firm.

Key words: small family firm, contract, business advice, trust

Wstęp

Małe firmy posiadają szereg specyficznych charakterystyk rynkowych, finansowych, or-
ganizacyjnych i  technologicznych, różniących je od dużych przedsiębiorstw. Stąd też 
mała firma nie powinna być uważana za „przeskalowaną” czy też pomniejszoną wersję 
dużej firmy [Storey 1990]. Szczególne zachowania można obserwować między innymi 
w  zakresie wykorzystywania unikalnych dla siebie źródeł wiedzy i  małej formalizacji 
swoich działań. Doradztwo gospodarcze jest uważane za jedno ze źródeł wiedzy małych 
przedsiębiorstw. Jednocześnie podkreśla się szereg ograniczeń małych firm związanych 
z wykorzystaniem doradztwa. Należą do nich tak czynniki finansowe, jak również czyn-
niki odnoszące się do postrzegania procesu doradczego jako zbędnego lub jako przy-
noszącego dodatkowe ryzyko. W tym kontekście podnoszone jest zagadnienie kontroli 
przedsiębiorcy nad procesem doradczym, które może być realizowane w różny sposób 
i można je zaliczyć do jednej z kompetencji przedsiębiorczych. 
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Wykorzystanie formalnego kontraktu jako mechanizmu kontroli doradztwa jest jedną 
z opcji dostępnych dla przedsiębiorcy, drugą stanowi wykorzystanie relacji interpersonal-
nej – zaufania pomiędzy podmiotami. Zaufanie jest mechanizmem szeroko wykorzysty-
wanym w małych firmach. Przy wysokim poziomie zaufania między partnerami możliwe 
jest m.in. znaczące obniżenie kosztów nadzorowania realizacji zlecenia doradczego. 

Firmy rodzinne są grupą podmiotów, w której jedną z cech wyróżniających jest wy-
korzystanie relacji rodzinnych, potencjalnie wywierających wpływ na zaufanie wewnątrz 
firmy, ale i poza nią. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest analiza stopnia wyko-
rzystania zaufania w odniesieniu do kontroli realizacji usług doradztwa gospodarczego, 
ze szczególnym naciskiem na uchwycenie w tym względzie specyfiki firm rodzinnych. 

Mała firma, firma rodzinna i doradztwo

Wśród kryteriów jakościowych wyróżniających małe firmy znajduje się powiązanie włas-
ności przedsiębiorstwa z  zarządzaniem. Przedsiębiorca lub też grupa przedsiębiorców 
posiada władzę związaną wynikającą z obu źródeł, co w konsekwencji skutkuje możli-
wością oddziaływania na firmę w sposób daleko wykraczający poza aspekty formalne. 
W szczególny sposób dotyczy to wpływu indywidualnych czynników osobowościowych 
na sposób działania firmy, jej cele czy też ograniczenia. Wpływ czynników psychologicz-
nych powoduje, że małe firmy bywają w  literaturze określane jako „emocjonalne jed-
nostki gospodarcze” [Dexter i Behan 1999], silnie związane z nieformalnym sposobem 
postępowania i komunikacją [Mazzarol 2011]. Dalley i Hamilton [2000] wskazują, że dzia-
łania właścicieli małych firm kształtowane są przez dążenie do bycia niezależnym oraz 
intuicję. Tak więc procesy podejmowania decyzji w małej firmie zwykle pozbawione są 
formalizacji, a ponadto znacząco uzależnione od relacji zaufania z partnerami i oparte na 
podejściu holistycznym [Gibb 2000].

Ważną formą w sektorze małych firm jest firma rodzinna – podmiot gospodarczy, w któ-
rym dwóch lub więcej członków rodziny dzieli pracę i własność firmy oraz ma decydujący 
wpływ na kierownictwo firmy. Firmy te posiadają cechy mogące wpływać na uzyskiwanie 
przewagi konkurencyjnej – w szczególności jest to potencjał do szybkiego podejmowania 
decyzji i elastyczność w dostosowaniu się do sytuacji rynkowej, szybsza komunikacja i silna 
motywacja do działania [Jeżak, Popczyk i Popczyk 2004]. Z drugiej strony charakteryzują 
się również cechami potencjalnie osłabiającymi ich możliwości rozwojowe, w tym w szcze-
gólności: szczupłością środków finansowych, możliwymi konfliktami wewnętrznymi, za-
chowawczą postawą lub niechęcią do szybkiego wzrostu [PriceWaterhouseCoopers 2007].

Hutchinson i  Quintas [2008] wskazują, że ograniczenia przedsiębiorców w  dostę-
pie do wiedzy stanowią jedno z wyzwań małych przedsiębiorstw, tak więc dostęp do 
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zewnętrznych zasobów wiedzy warunkuje sposób działalności firmy. Wykorzystanie wie-
dzy zewnętrznej może wpływać na osłabianie barier rozwoju małych firm oraz na reduk-
cję postrzeganego przez nie ryzyka w decyzjach strategicznych [Głodek, Łobacz 2013]. 
Jedną z form pozyskania wiedzy jest doradztwo gospodarcze. Może ono być wykorzy-
stane m.in. w zakresie problemów zarządzania, identyfikowania i wykorzystywania oka-
zji rynkowych, uczenia się czy też wdrażania zmian [Ajmal i in. 2009; Yusuf 2010]. 

Doradztwo gospodarcze wykazuje zróżnicowanie w odniesieniu do zawartości usług 
świadczonych przedsiębiorstwom różnych rozmiarów, będącym na różnych etapach roz-
woju [Mole i zespół 2013]. W tym kontekście wskazuje się na znaczącą specyfikę małych 
przedsiębiorstw również w odniesieniu do wykorzystywanych źródeł doradztwa. Wskazu-
je się, że ich właściciele wykazują skłonność do bardzo częstego wykorzystywania różnego 
typu doradców spoza grona profesjonalnych firm doradczych oraz zawodowych dorad-
ców [North i zespół 2011; Soriano i Castrogiovanni 2012]. Odnosi się to do przyjaciół, człon-
ków rodziny czy innych osób należących do kręgu osób znajomych, ale także osób i pod-
miotów, które są powiązane relacjami biznesowymi (ale nie bezpośrednio doradczymi) np. 
księgowych, dostawców, pracowników banku, klientów/odbiorców czy też partnerów han-
dlowych [Blackburn i Jarvis 2010]. Doradztwo pochodzące od ekspertów niezawodowych 
jest szczególnie często wykorzystywane przez firmy nowo założone (do trzech lat działal-
ności) oraz firmy znajdujące się w okresie różnego typu transformacji [North i zespół 2011]. 
Ponadto grupą firm, która wykazuje wysokie wykorzystanie doradztwa niezawodowego, 
są firmy rodzinne [Strike 2012], co odnosić można do generalnie wysokiego wykorzystania 
relacji opartych na zaufaniu osobistym i relacjach osobistych w tej grupie firm.

Pomimo szerokiej oferty, a także dużego wsparcia publicznego skierowanego na roz-
wój sektora, badania usług doradczych wskazują na występowanie szeregu problemów 
we współpracy doradców z firmami. Szereg z nich powiązany jest z czynnikami osobo-
wościowymi [Adamson 2000]. Innym elementem jest zagadnienie braku zaufania i potrze-
ba jego zbudowania. Zaufanie odnosi się m.in. do ryzyka podejmowania przez doradcę 
działań niepożądanych na podstawie zdobytej wiedzy na temat firmy, w tym ujawnienia 
jej na zewnątrz. W innym przypadku część właścicieli – przedsiębiorców może okazywać 
brak zaufania odnoszący się do odpowiedniej jakości oferowanej usługi [Scott i Irwin 2009; 
North i zespół 2011], co niesie za sobą ryzyko braku oczekiwanych efektów oraz straty za-
sobów zaangażowanych w doradztwo (w tym czasu przedsiębiorcy). 

Łobacz i zespół [2016], analizując przypadki głębokiego doradztwa dla małych firm 
wskazują, że zaufanie należy do głównych elementów powiązanych z wykorzystaniem 
doradztwa przez małe firmy [Łobacz i zespół 2016]. Brak zaufania zasadniczo wyklucza 
nawiązanie głębszej relacji doradczej i realizację procesu transferu wiedzy oraz jej ab-
sorpcji.



502

Katarzyna Łobacz

Kontrola kontraktu doradczego – znaczenie zaufania oraz 
umowy pisemnej.

Kontrakt rozumiany jest jako dobrowolne porozumienie o wzajemnych zobowiązaniach 
dotyczące wymiany dóbr między stronami [Jensen i Meckling 1976]. Jest więc dwustron-
ną transakcją, w której dwie strony zgadzają się co do realizacji pewnych swoich zobo-
wiązań w określonym czasie. Kontrakty w gospodarce wiążą się z działaniami powiąza-
nymi z ich konstruowaniem, monitorowaniem i kontrolowaniem [Fama i Jensen 1983]. 
Powoduje to dodatkowe koszty związane z zawieraniem i egzekwowaniem zobowiązań 
kontraktowych [Tyc i Schneider 2017].

Zaufanie może występować jako forma kontroli alternatywna wobec kontraktu for-
malnego, w którym są określone obowiązki obu stron i konsekwencje niewywiązania 
się z  zobowiązań. Kontrakt formalny ułatwia dochodzenie roszczeń oraz rozwiązanie 
ewentualnych nieporozumień pomiędzy stronami. Z  drugiej strony może ograniczać 
elastyczność kontraktu w przypadkach, w których nie wszystkie jego elementy mogą 
być szczegółowo określone „z góry”. W odniesieniu do relacji biznesowych, koncepcja 
zaufania jest związana z postrzeganiem prawdopodobieństwa, że dany podmiot zacho-
wa się w sposób, którego się od niego oczekuje [Gambetta 1988]. W takim podejściu 
zaufanie może występować jako forma kontroli relacji. Kontrola ma wymiary dotyczące 
wykonania produktu oraz ceny produktu. Klient powinien być przekonany, że wykonaw-
ca w sposób właściwy wykonuje produkty i że cena, jakiej za nie żąda, jest odpowiednia 
[Heiskanen i in. 2008]. 

W  środowisku opartym na kontraktach krótkoterminowych trudno wypracować 
trwałe zaufanie. Jednak stosowanie szczegółowych metod kontroli, jak m.in. audytu czy 
kontroli jakości, nie sprzyja procesowi budowania wzajemnego zaufania [Gasik 2013]. 
Występuje więc pewnego rodzaju sprzeczność pomiędzy procesem budowy zaufania 
a wprowadzaniem formalnych metod kontroli. Tym niemniej Brensen [2007] wskazuje, 
że oba sposoby kontroli mogą współistnieć i, w wielu przypadkach w praktyce, wykorzy-
stywane są jednocześnie.

W przypadku relacji doradztwa, małe firmy mają więc możliwość kontroli kontraktu 
w  postaci relacji zaufania, kontraktu formalnego albo też form uwzględniających oba 
sposoby. Analiza charakterystyki sposobu działania małych przedsiębiorstw skłania do 
założenia, iż nastawienie właścicieli małych przedsiębiorstw, preferujące zachowania 
nieformalne, sprzyjać będzie występowaniu wysokiego poziomu wykorzystania niefor-
malnych mechanizmów kontroli relacji doradztwa, bazujących na zaufaniu, a nie rozwią-
zaniach formalnych.
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Firma rodzinna a kontrola kontraktu doradczego

W przypadku firm rodzinnych występują czynniki, które oddziałują na kontrakt doradczy 
w przeciwstawny sposób. Z jednej strony firmy rodzinne to podmioty, w których liczba 
osób zaangażowanych w proces zarządzania jest z definicji większa w porównaniu do 
firm jednoosobowych. Powodować to może większe wyzwania odnoszące się do proce-
sów zarządzania i nawet w mikro przedsiębiorstwach konieczność większej świadomość 
procesu koordynacji i wymiany informacji pomiędzy zarządzającymi. Dodatkowo, jak su-
gerują Dalley i Hamilton [2000], wskazane jest dążenie do osobistej zgodności w ramach 
relacji pomiędzy członkami zespołu zarządzającego małą firmą.

W przypadku kontraktów – zwiększenie liczby stron kontraktu zwiększa komplekso-
wość zarządzania kontraktem oraz jego zawierania. W odniesieniu do doradztwa małej 
firmy za liczbę stron można uważać liczbę osób zarządzających firmą [Głodek 2017]. Ze 
względu na brak menedżerów średniego szczebla, niemal zawsze osoby te uczestniczą 
tak w realizacji kontraktu w zakresie nadzorowania jego realizacji, jak i w procesie do-
radczym. W  przypadku firm rodzinnych zwiększona kompleksowość kontraktu może 
w  konsekwencji modyfikować zachowania firm (i  doradców) w  kierunku zwiększeniu 
kontroli nad realizacją kontraktu, co może wywoływać skłonność do wykorzystania in-
strumentów formalnych. 

Z drugiej strony, w odniesieniu do sposobów działania firm rodzinnych podkreślane 
jest znaczenie wykorzystania relacji opartych na zaufaniu. Tak w ramach relacji wewnątrz 
firmy [Zocchi 2008], co w dużym stopniu jest zrozumiałe, ze względu na wpływ więzów 
rodzinnych, ale również w relacjach zewnętrznych – z  innymi podmiotami [Hadjielias, 
Poutziouris 2015]. Postawa taka może obniżać skłonność do zachowań opartych na rela-
cjach formalnych. W odniesieniu do doradztwa wskazuje na to m.in. Strike [2012], okre-
ślając firmy rodzinne jako na grupę firm wykazującą wysokie wykorzystanie doradztwa 
nieformalnego, świadczonego przez podmioty, które nie prowadzą działalności gospo-
darczej w obszarze doradztwa.

Charakterystyka badań. Metodologia

Badanie objęło małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób i  zostało przeprowa-
dzone metodą wywiadów bezpośrednich telefonicznych wspomaganych komputero-
wo (CATI), z wykorzystaniem formularza ankietowego. W celu pozyskania oryginalnych 
danych na temat przedmiotu badania ankieterzy poddali badaniu jedynie osoby bez-
pośrednio zarządzające firmami. Wykluczona została możliwość wypełnienia kwestio-
nariusza przez osobę zatrudnioną, niebędącą właścicielem małej firmy. Umożliwiło to 
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realizację wielu scenariuszy wywiadów, w zależności od występowania poszczególnych 
zjawisk, kluczowych dla przedmiotu badania. Badania przeprowadzono w okresie czer-
wiec–sierpień 2016 roku. W  celu zachowania wysokiej jakości badania, wszystkie wy-
wiady zostały nagrane dla umożliwienia weryfikacji sposobu ich przeprowadzenia oraz 
zgodności z założeniami metodologicznymi.

W metodologii badań założono, iż próba będzie liczyć 400 podmiotów gospodarczych 
z sektora krajowych mikro i małych firm wybranych losowo przy pomocy generatora liczb 
losowych w grupie 9 703 firm z bazy REGON GUS. Wywiad realizowano jedynie z firmami 
spełniającymi wszystkie trzy kryteria tj. (1) zatrudnienie poniżej 50 osób, (2) prowadzenie 
działalności innowacyjnej (wliczając w  to innowacyjność jedynie na poziomie badanej 
firmy) w trzech kolejnych latach poprzedzających badanie, (3) skorzystanie z doradztwa 
biznesowego w trzech kolejnych latach poprzedzających badanie. Współczynnik odpo-
wiedzi (response rate) wyniósł 14,5%, zaś współczynnik skuteczności wyniósł 4,1%.

Wyniki badań

Uzyskana próba badawcza składa się z 400 podmiotów, które spełniły wszystkie wyżej 
wskazane kryteria doboru łącznie. W 77% (308 podmiotów) składa się ona z podmiotów 
zatrudniających poniżej 10 pracowników, a w 23% (92 podmioty) z podmiotów zatrud-
niających od 10 do 49 pracowników. Rozkład regionalny próby nie był objęty badaniem.

Respondentom zadano pytanie dotyczące wykorzystania umowy pisemnej w  ra-
mach najważniejszego doradztwa, z którego skorzystali w okresie objętym badaniem. 
Struktura odpowiedzi (Rysunek 1) wskazuje na znaczący udział relacji doradczych 
(35,3%), które nie posiadały żadnej formy pisemnej i co za tym idzie, polegały jedynie 
na ustaleniach ustnych. Nieco tylko wyższy udział odpowiedzi (37,3%) wskazuje na przy-
padki doradztwa w całości objęte umową pisemną, bez udziału ustaleń ustnych. Przy-
padki doradztwa, które wykorzystywały obie formy umów, stanowiły łącznie 27,3% od-
powiedzi. Przy czym przypadki, w ramach których doradztwo opierało się w większym 
stopniu na ustaleniach ustnych, stanowiły 14,3%, a te, w których przeważały ustalenia 
pisemne, stanowiły 13,0% badanych przedsiębiorstw. Podsumowując, należy podkre-
ślić, że zdecydowaną większość badanej próby stanowią przypadki doradztwa, w któ-
rych w mniejszym lub większym stopniu wykorzystano elementy umowy w formie usta-
leń ustnych (62,7%). 
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Rysunek 1. Struktura % badanych firm w  odniesieniu do wykorzystania pisemnej 
umowy w ramach kontraktu doradczego

Dane dla 399 podmiotów1

Źródło: badania własne.

W odniesieniu do analizy związków relacji rodzinnych z zarządzaniem kontraktami 
doradczymi, przyjęto trzy kategorie podmiotów, tj. (i) firmy, w których w ramach relacji 
właścicielskich i menedżerskich funkcjonują dwie osoby lub więcej i występuje między 
nimi relacja rodzinna, (ii) firmy, w których w ramach relacji właścicielskich i menedżer-
skich funkcjonują dwie osoby lub więcej, ale nie występuje między nimi relacja rodzin-
na, (iii) firmy, w których jedynym właścicielem i jedyną osobą zarządzającą jest ta sama 
osoba, stąd też nie dotyczy ich zagadnienie występowania relacji rodzinnych. Struktura 
badanej próby pod względem badanych kategorii jest nierównomierna. Nieco ponad 
połowę próby stanowią firmy z kategorii trzeciej, których nie dotyczy zagadnienie wy-
stępowania więzi rodzinnych (51,1%), około jednej trzeciej próby stanowią firmy, w któ-
rych relacje rodzinne nie występują (23,3%), a  co piąta firma (19,5%) jest związana z wię-
zami rodzinnymi w ramach zarządzania lub własności.

Tabela 1 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi respondentów dotyczących 
wykorzystania pisemnej umowy w ramach zarządzania kontraktem doradczym w małych 
firmach, z uwzględnieniem występowania relacji rodzinnych. Porównanie struktur wykorzy-
stania różnych form umów wskazuje na ich zróżnicowanie w poszczególnych kategoriach2. 

1 Jedna z badanych firm odmówiła odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu wykorzystania umowy pisemnej 
w doradztwie.
2 Analiza uzyskanych danych za pomocą testu chi-kwadrat wskazuje na pozytywną weryfikację hipotezy o zależ-
ności obu zmiennych na poziomie istotności 0,005 (wartość statystyki wynosi 32,74 przy 6 stopniach swobody).
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Tabela 1. Wykorzystanie pisemnej umowy w ramach zarządzania kontraktem doradczym 
w małych firmach, z uwzględnieniem występowania relacji rodzinnych

Obecność relacji rodzinnych w firmie

W firmie 
są obecne 

relacje 
rodzinne

Brak relacji 
rodzinnych 

w firmie

Nie dotyczy – firma, 
w której jedynym 

właścicielem i jedyną 
osobą zarządzającą 
jest ta sama osoba

Razem

Nie było umowy pisemnej 20,5% 24,8% 47,1% 35,3%
Niewielka część objęta umową 
pisemną, a większość pracy 
opierała się na ustaleniach 
ustnych

19,2% 12,0% 13,7% 14,3%

Większość zadań ujęta była 
w umowie pisemnej, ale część 
ustaleń miało wyłącznie formę 
ustną

20,5% 12,8% 10,3% 13,0%

Usługa w całości objęta była 
umową pisemną

39,7% 50,4% 28,9% 37,3%

R 100% 100% 100% 100%

Dane dla 399 podmiotów

Źródło: badania własne

W odniesieniu do firm jednoosobowych, w których występuje jedność zarządzania 
i własności, widoczna jest nadreprezentacja firm, które w ogóle nie korzystały z formy 
pisemnej (47,1%, co przewyższa wskaźnik dla całej próby o 11,8 punktu procentowego), 
a z drugiej strony niedoreprezentowane są podmioty, które wskazały na to, że usługa 
doradcza była objęta w całości umową pisemną (28,9%, co jest wynikiem niższym niż 
wskaźnik dla całej próby o 8,4 punktu procentowego). 

Odmienna sytuacja wiąże się z przypadkiem firm, w których więcej niż jedna oso-
ba zaangażowana jest w  zarządzanie i  własność, ale nie występują relacje rodzinne. 
Widoczna jest wysoka nadreprezentacja firm, które nie korzystały z  całości kontraktu 
z formy pisemnej (50,4%, co przewyższa wskaźnik dla całej próby o 13,1 punktu procen-
towego), a z drugiej strony niedoreprezentowane są podmioty, które wskazały na to, że 
usługa doradcza była objęta w całości umową ustną (24,8% – co stanowi wynik niższy 
niż wskaźnik dla całej próby o 10,5 punktu procentowego). 

W odniesieniu do firm, w których występują relacje rodzinne pomiędzy osobami za-
angażowanymi w zarządzanie i własność, wyniki skłaniają się w stronę nadreprezentacji 
zachowań formalnych, ale w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednim przypadku. 
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Występuje co prawda sytuacja niedoreprezentowania podmiotów, które wskazały na to, 
że usługa doradcza była objęta w całości umową ustną (20,5%, co stanowi wynik niższy 
niż wskaźnik dla całej próby o 14,7 punktu procentowego), tym niemniej odsetek firm, 
które cały kontrakt objęły umową pisemną, nie odbiega od średniej. W zamian za to wo-
bec całej próby podwyższony jest odsetek firm, które stosowały pośrednie formy kon-
troli tj. nieznaczne wykorzystanie formy pisemnej (19,2%, co przewyższa wskaźnik dla 
całej próby o 4,9 punktu procentowego) oraz znaczące wykorzystanie formy pisemnej, 
przy zachowaniu składników objętych formą ustną (20,5% – co przewyższa wskaźnik dla 
całej próby o 7,5 punktu procentowego). 

Podsumowanie

Wykorzystanie przez małą firmę relacji opartych o ustalenia ustne zostało przyjęte jako 
wskaźnik wykorzystania zaufania w relacjach z doradcą, w kontekście kontroli kontraktu 
doradczego. Tak przedsiębiorca, jak i  doradca, przez ograniczenie formy pisemnej po-
zbawiają się jasnych dowodów na to, jak wyglądały szczegóły zawartej umowy. Z drugiej 
strony pozwala to również na elastyczność realizacji kontraktu, dzięki nieformalnej pro-
cedurze modyfikacji jego warunków. 

Uzyskane odpowiedzi wskazują na znaczące zróżnicowanie postaw przedsiębior-
ców. Najwięcej wskazań osiągnęły zachowania krańcowe, z  jednej strony wykorzysta-
nie jedynie formy pisemnej, co sugeruje niewielki stopień zaufania, a z drugiej zupełny 
brak ustaleń pisemnych. Interesujące wydaje się, że odniesienie do wyników uzyskanych 
przez Bennetta i Robsona [2004] w ramach badania małych firm brytyjskich wskazuje 
na wysoką tendencję polskich przedsiębiorców do formalizacji kontraktów doradczych. 
We wskazanym badaniu jedynie 3,6% badanych firm brytyjskich bazowało w większym 
stopniu na formalnym kontrakcie niż na ustaleniach ustnych. Tak więc stosowanie wy-
łącznie umowy pisemnej niemalże nie występowało w  badaniu brytyjskim, przy po-
równywalnym stopniu oparcia umów jedynie na ustaleniach ustnych. Tak więc wyniki 
badania wydają się spójne z  badaniami wskazującymi na niski poziom zaufania w  ra-
mach polskiego sektora MSP [Raport KRDiRF 2015]. Czynnik ten postrzegany jest jako 
działający niekorzystnie na różne formy współpracy tak pomiędzy przedsiębiorstwami, 
jak i przedsiębiorstwami a ich otoczeniem [Raport KRDiRF 2015].

Pomimo ewentualnych różnic międzynarodowych, należy podkreślić, że wyniki 
analizy wskazują na zaufanie jako istotny mechanizm kontroli kontraktów doradczych. 
Z tego względu skala i zakres wykorzystania mechanizmu zaufania w doradztwie po-
winny być dalej analizowane. Warto poddać analizie jego przyczyny i uwarunkowania. 
Zwłaszcza, że w tym względzie zauważalna jest specyfika firm rodzinnych. 
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W  ramach analizy danych empirycznych widoczne jest zwiększone wykorzystanie 
formalnych mechanizmów kontroli w firmach, gdzie występuje więcej niż jedna osoba 
zaangażowana w zarządzanie i własność. Jest to spójne z założeniem, że istnieje zwią-
zek pomiędzy stopniem kompleksowości relacji a zwiększeniem skłonności do wyko-
rzystania elementów formalnych do kontroli kontraktów gospodarczych. Jednocześnie, 
zwiększone wykorzystywanie form mieszanych (jednocześnie pisemnych i ustnych) jest 
czynnikiem, który może być związany z  pewnego łagodzeniem postrzegania ryzyka 
kontraktu przez zarządzających oraz większą skłonnością do wykorzystania relacji opar-
tych na zaufaniu niż firmy spoza grona firm rodzinnych. 

W  tym kontekście można sformułować postulat dalszych analiz tego zagadnienia. 
Szczególnie w odniesieniu do wiedzy o przyczynach tego wpływu, w tym ewentualnych 
czynnikach związanych z kwestiami kompleksowości zarządzania, ale również czynni-
kach odnoszących się do zarządzania zaufaniem, w ramach samych zespołów zarządza-
jących małymi firmami. 
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Źródła finansowania nakładów na działalność  
innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw  
usługowych w Polsce

Sources of Financing the Innovation Activity in the Small  
and Medium Size Companies Operating in the Service Sector  
in Poland

Abstract: The aim of this article is to analyze and evaluate the use of sources of financing the 

innovative activity of service enterprises in the SME sector in Poland in the years 2009–2016. 

The analysis of expenditures on innovation activity was divided into five sources of financing: 

own funds, state budget funds, non-repayable funds from abroad, bank loans and others. In 

the paper the published data on the innovative activity of Polish companies were used. The 

examined companies were divided into two groups, due to the size class: small and medium. 

Key words: sources of financing, innovation activity, service sector, SME

Wprowadzenie

We współczesnych gospodarkach rośnie znaczenie sektora usług, zwłaszcza w USA i Wiel-
kiej Brytanii, gdzie sektor ten generuje do ¾ PKB i  tworzy blisko 85% ogółu miejsc pra-
cy [Tidd, Bessant 2011].  Pomimo rosnącej roli tego sektora, innowacyjność w  obszarze 
usług pozostaje nadal w cieniu dynamicznie rozwijających się innowacji w przetwórstwie 
przemysłowym. Przyczyną takiego stanu jest często brak materialnej postaci usług. Sek-
tor usług, ze względu na swą specyfikę, posiada relatywną łatwość dostosowywania się 
do zmian zachodzących w  otoczeniu i  reagowania na nowe trendy i  potrzeby klientów 
poprzez przyswajanie nowej wiedzy i  innowacji [Niedzielski, Rychlik i  inni 2008]. Ponad-
to, rosnąca konkurencja na rynku usług, wymusiła rozwój w zakresie działań o charakterze 
innowacyjnym. W  literaturze przedmiotu istnieje przekonanie, że jednym z  kluczowych 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 7 | Część III | ss. 511–523



512

Dorota Starzyńska

czynników konkurencyjności przedsiębiorstw są innowacje. Realizacja działalności inno-
wacyjnej w przedsiębiorstwie jest uwarunkowana przez różnego rodzaju czynniki, wśród 
których wyróżnić należy: wysokie ryzyko, jakość kapitału ludzkiego, dostęp do źródeł fi-
nansowania [Kerr, Nanda 2014]. Kwestia finansowa jest jedną z podstawowych przyczyn 
niepodejmowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, w szczególności przez małe 
i  średnie podmioty gospodarcze. Przedsiębiorstwa z  jednej strony nie posiadają odpo-
wiednich zasobów finansowych na realizację innowacyjnych projektów, zaś z drugiej nie 
posiadają wiedzy na temat dostępnych i możliwych do pozyskania źródeł finansowania na 
pokrycie kosztów takiej działalności [Prystrom, Wierzbicka 2015].

Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena wykorzystania poszczególnych źró-
deł finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych należących do 
sektora MSP w Polsce w latach 2009–2016. Analiza nakładów na działalność innowacyjną 
w przedsiębiorstwach usługowych została przeprowadzona w podziale na poszczegól-
ne źródła finansowania tj.: środki własne, środki z budżetu państwa, bezzwrotne środki 
z zagranicy, kredyty bankowe i inne. W opracowaniu wykorzystano publikowane dane 
GUS dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Badane podmioty 
gospodarcze zostały podzielone ze względu na klasę wielkości, na dwie grupy: małe 
i średnie. Analiza nie obejmuje mikroprzedsiębiorstw, ponieważ prowadzone przez GUS 
badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw ograniczono do podmiotów gospodar-
czych zatrudniających 10 osób i więcej [GUS 2015]. 

Charakterystyka źródeł finansowania działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce

Współczesne małe i  średnie przedsiębiorstwa funkcjonują w  bardzo trudnym, ciągle 
zmieniającym się otoczeniu. Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, zdobyć pozycję 
lidera i utrzymać się na rynku, niezbędnym jest pozyskanie czynnika, który ten sukces 
zagwarantuje. Jak wykazały badania [Starzyńska 2014], przedsiębiorstwa traktują działal-
ność innowacyjną jako czynnik istotny z punktu widzenia własnego rozwoju i tworzenia 
przewagi konkurencyjnej. Wprowadzanie zmian o charakterze innowacyjnym wymaga 
wiedzy, czasu i nakładów finansowych [Długosz 2013]. W zakresie innowacji produkto-
wych i procesów nakłady finansowe mogą zostać poniesione na [GUS 2015, s. 72]:

 – zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych w postaci patentów, wynalazków;
 – zakup oprogramowania związany z wdrażaniem innowacji;
 – zakup i montaż maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, narzędzi i in-

nych służących wdrażaniu innowacji;
 – szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną;



513

Źródła finansowania nakładów na działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw usługowych 

w Polsce

 – marketing;
 – prace badawcze i rozwojowe (B+R) wykonane przez własne zaplecze rozwojowe lub 

nabyte;
 – pozostałe przygotowania do wdrażania innowacji.
W niniejszym artykule skoncentrowano się na analizie pięciu źródeł finansowania in-

nowacji określonych przez GUS [GUS 2015]: środki własne, środki otrzymane z budżetu 
państwa, bezzwrotne środki pozyskane z zagranicy (w tym z Unii Europejskiej), venture 
capital, kredyty bankowe. 

Środki własne nie są szczegółowo definiowane przez GUS. Jednak mowa tu o środ-
kach pochodzących z  podziału zysków zatrzymanych, które w  głównej mierze zależą 
od polityki akcjonariuszy. Jak dowodzą badania, środki własne są najczęściej wybieraną 
formą finansowania działalności innowacyjnej [Marszałek, Starzyńska 2013]. 

W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa przedsiębiorcy i naukowcy mogą 
starać się o dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Bezzwrotne środki pozyskane z  zagranicy obejmują wydatki ze środków pozyska-
nych od jednostek i ośrodków zagranicznych na finansowanie działalności innowacyjnej 
[Objaśnienia do formularza 2014]. W publikacjach GUS pozycja ta nie zawiera funduszy 
pochodzących z  pożyczek zwrotnych, natomiast wykazywane są pożyczki które, pod 
określonymi warunkami, mogą być klasyfikowane jako darowizny, a  także środki bez-
zwrotne otrzymane od spółek-matek. Zagraniczne środki to także dotacje z UE. 

Kapitał wysokiego ryzyka, czyli venture capital to jedna z odmian private equity, finan-
sująca przedsiębiorstwa we wczesnych stadiach rozwoju, służąca jego uruchomieniu 
oraz ekspansji. Jest to wsparcie średnio- i długoterminowe, dostarczane przez indywi-
dualnych inwestorów, duże przedsiębiorstwa lub profesjonalne firmy inwestycyjne i za-
adresowane do prężnie rozwijających się małych i średnich podmiotów gospodarczych.  

Tradycyjną formą finansowania innowacji są kredyty bankowe, a dokładniej kredyty in-
westycyjne. Są one jednym z ważniejszych źródeł finansowania, zwłaszcza dla małych przed-
siębiorstw z zabezpieczeniem kredytu materialnym i niematerialnym [Kerr, Nanda 2014]. 

Nakłady i źródła finansowania działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw usługowych w Polsce

W  analizie nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w  Polsce należy 
uwzględnić strukturę podmiotów gospodarczych w zależności od obszaru prowadzonej 
działalności gospodarczej. W latach 2009–2016 ponad 2/3 nakładów na innowacje reali-
zowały przedsiębiorstwa przemysłowe (por. rys. 1). Największy ich udział odnotowano 
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w roku 2009, kiedy to ponad 73% wszystkich nakładów na działalność innowacyjną w Pol-
sce zostało zrealizowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe. W przypadku przedsię-
biorstw usługowych, ich udział w analizowanej strukturze był zdecydowanie niższy i wa-
hał się od 28% do blisko 42% (41,3% w 2012 roku). Pomimo rosnącej roli sektora usług 
w gospodarce narodowej i dość dobrej koniunktury gospodarczej, poziom realizowanych 
nakładów na działalność innowacyjną przez przedsiębiorstwa usługowe wydaje się niewy-
starczający. Wynika to ze specyfiki działalności usługowej, w przypadku której innowacje są 
łatwo imitowane przez konkurentów, a u lidera innowacji szybko ginie efekt związany z ich 
wprowadzeniem [Kłosiewicz-Górecka 2016].

Rysunek 1. Struktura nakładów na działalność innowacyjną w podziale na przedsię-
biorstwa przemysłowe i usługowe w Polsce w latach 2009–2016 [w %]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wielkość realizowanych na działalność innowacyjną nakładów w przedsiębiorstwach 
usługowych ulegała znacznym wahaniom, podobnie jak to miało miejsce w przypadku 
ogółu przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie (por. rys. 2). Zauważalny jest zdecydowany 
wzrost poziomu nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną przez przedsiębior-
stwa usługowe w latach 2010–2012. W roku 2012 wartość poniesionych nakładów na dzia-
łalność innowacyjną w przedsiębiorstwach usługowych była najwyższa (15 145,4 mln zł) 
i  zwiększyła się o ponad 83% w porównaniu do roku 2009. W kolejnych latach poziom 
realizowanych nakładów był nieco niższy. W przypadku ogółu podmiotów gospodarczych 
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(usługowych i przemysłowych) realizujących działalność innowacyjną w Polsce w bada-
nym okresie, wartość nakładów poniesionych na działalność innowacyjną była wyższa od 
poziomu z roku 2009, a największy wzrost wartości analizowanej zmiennej odnotowano 
w roku 2015, który wyniósł 41,5% w porównaniu do roku 2009. 

Rysunek 2. Dynamika nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach usłu-
gowych i w przedsiębiorstwach ogółem w Polsce w latach 2009–2016 (rok 2009 =100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Analiza struktury nakładów na działalność innowacyjną realizowaną przez przed-
siębiorstwa usługowe, ze względu na klasę wielkości przedsiębiorstw, potwierdza po-
wszechnie znany w literaturze pogląd, iż największe nakłady ponoszone są przez duże 
podmioty gospodarcze. W latach 2009–2011 ponad 80% ogółu nakładów na działalność 
innowacyjną w grupie przedsiębiorstw usługowych dokonały podmioty gospodarcze 
zatrudniające powyżej 250 pracowników, w kolejnych latach widoczne jest zmniejszenie 
udziału dużych przedsiębiorstw w omawianej strukturze. Średnie przedsiębiorstwa wy-
datkowały około 15% analizowanych środków finansowych na działalność innowacyjną, 
natomiast małe przedsiębiorstwa stanowiły w analizowanej strukturze najmniejszy od-
setek, z wyjątkiem roku 2013, w którym to udział zrealizowanych nakładów na działal-
ność innowacyjną małych firm usługowych wyniósł 19% (por. rys. 3). 
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Rysunek 3. Struktura nakładów na działalność innowacyjną w  małych i  średnich 
przedsiębiorstwach usługowych w Polsce w latach 2009–2016 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Kolejną analizowaną zmienną jest dynamika nakładów na działalność innowacyjną 
w  grupie małych i  średnich przedsiębiorstw usługowych. W  badanym okresie małe 
i  średnie podmioty gospodarcze, pomimo panującego kryzysu finansowego, syste-
matycznie zwiększały nakłady na działalność innowacyjną. Największe ożywienie 
w grupie średnich przedsiębiorstw odnotowano w latach 2012 i 2014, kiedy to wartość 
zrealizowanych nakładów na działalność innowacyjną wzrosła odpowiednio o 244,4% 
oraz 232,3% w porównaniu do roku 2009. W przypadku małych przedsiębiorstw usłu-
gowych największą aktywność w  obszarze działalności innowacyjnej odnotowano 
w  latach 2013 i 2014, kiedy to wartość zrealizowanych nakładów na taką działalność 
wzrosła odpowiednio o  258,4% oraz 246,7% w  porównaniu do roku 2009. Tak zna-
czący wzrost nakładów można wyjaśnić rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorstw 
usługowych działalnością innowacyjną oraz możliwością jej finansowania z Funduszy 
Unijnych.  W  latach 2015–2016 odnotowano znacznie niższą dynamikę wzrostu war-
tości ponoszonych nakładów na innowacje. W ostatnim badanym okresie nakłady na 
działalność innowacyjną wzrosły o 97,3%, w przypadku średnich przedsiębiorstw usłu-
gowych, a o 59,9% w małych podmiotach gospodarczych, w porównaniu do roku 2009 
(por. rys. 4). 
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Rysunek 4. Dynamika nakładów na działalność innowacyjną małych i średnich 
przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce w latach 2009–2016 (rok 2009 = 100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Analiza struktury i dynamiki nakładów na działalność innowacyjną w grupie przed-
siębiorstw usługowych dostarczyła ciekawych wniosków. Okazało się, iż pomimo nie-
wielkiego, ale rosnącego udziału w  strukturze nakładów na działalność innowacyjną, 
małe i  średnie przedsiębiorstw usługowe okazały się najbardziej odporne na kryzys 
finansowy i to one systematycznie zwiększały nakłady na innowacje, aż do ich ponad 
trzykrotnego wzrostu w 2014 roku. W literaturze przedmiotu istnieje zgoda co do stwier-
dzenia, że dostęp do odpowiednich form finansowania dla małych i średnich przedsię-
biorstw odgrywa kluczową rolę w  zapewnieniu warunków do ich wzrostu i  rozwoju 
[Daszyńska-Żygadło, Marszałek 2015].

Kolejnym obszarem badawczym była analiza dotycząca źródeł finansowania na-
kładów na działalność innowacyjną w  przedsiębiorstwach usługowych ogółem oraz 
w podziale na klasy wielkości, czyli w grupie małych i średnich podmiotów gospodar-
czych. Przedsiębiorstwa usługowe w obszarze finansowania działalności innowacyjnej 
najczęściej wykorzystują środki własne, których udział w analizowanej strukturze źródeł 
finansowania zawiera się w przedziale 73%–85,7% (por. rysunek 5). Najmniej popularne 
natomiast są środki pochodzące z budżetu państwa. W całym analizowanym okresie nie 
osiągają one dwuprocentowego odsetka, poza wyjątkowym rokiem 2012, w którym ich 
udział w omawianej strukturze osiągnął poziom 14,1%. Należy zwrócić uwagę na zain-
teresowanie przedsiębiorstw usługowych finansowaniem pochodzącym z  zagranicy, 
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w tym Funduszami Unijnymi. W 2009 roku ich udział w strukturze finansowania dzia-
łalności innowacyjnej wynosił jedynie 1%. W 2014 i 2015 roku stanowiły one już ponad 
16% ogólnej struktury finansowania. W 2009 roku blisko 14% nakładów na działalność 
innowacyjną finansowano z  kredytów bankowych. W  kolejnych latach zainteresowa-
nie produktami bankowymi systematycznie się zmniejszało, a  w  2016 roku ich udział 
w strukturze finansowania nakładów na działalność innowacyjną wyniósł już tylko 4,2%. 
Przedsiębiorstwa usługowe najrzadziej korzystają z tzw. alternatywnych źródeł finanso-
wania, w tej grupie znalazł się między innymi venture capital. W roku 2016 udział „innych” 
źródeł finansowania wynosił 3,1% (por. rys. 5). 

Rysunek 5. Struktura finansowania nakładów na działalność innowacyjną 
w przedsiębiorstwach usługowych w Polsce w latach 2009–2016 [w %]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Odmienną strukturą finansowania charakteryzują się małe przedsiębiorstwa usługo-
we. W całym badanym okresie największy udział w strukturze finansowania stanowią 
środki własne, jednak odsetek ten był zdecydowanie niższy w porównaniu z analogicz-
nym wskaźnikiem wyznaczonym dla ogółu przedsiębiorstw usługowych. Udział środ-
ków własnych w finansowaniu nakładów na działalność innowacyjną małych przedsię-
biorstw usługowych zawiera się w przedziale od 67% do 88,2%. Potwierdza się zatem 
pogląd, iż małe podmioty posiadają dość duże ograniczenia kapitałów własnych i częś-
ciej poszukują zewnętrznych źródeł finansowania. W  przypadku zewnętrznych źródeł 
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finansowania duże znaczenie mają tradycyjnie kredyty bankowe, jednak ich znaczenie 
w  ostatnich latach wyraźnie się zmniejszyło. W  roku 2009 stanowiły one ponad 21% 
udziału w  strukturze finansowania działalności innowacyjnej, natomiast w  2013 roku 
już zaledwie 2,2%. Rośnie natomiast znaczenie bezzwrotnych środków finansowych po-
zyskanych z zagranicy, czyli dotacji z UE oraz środków przekazanych od spółek matek. 
W  2009 roku ich udział w  analizowanej strukturze finansowania wynosił nieco ponad 
9%, natomiast w 2014 roku ponad 25%. Pozostałe źródła, czyli środki z budżetu państwa 
oraz inne formy finansowania, były jedynie niewielkim dopełnieniem badanej struktury. 
Wyjątkiem był rok 2016, w którym środki własne stanowiły blisko 86% w ogólnej struk-
turze finansowania, a pozostałe źródła miały charakter uzupełniający i wyniosły: 3,2% – 
środki z budżetu, 4,5% – środki pozyskane z zagranicy, 3,1% kredyty bankowe oraz 3,6% 
inne źródła finansowania (por. rys. 6). 

Rysunek 6. Struktura finansowania nakładów na działalność innowacyjną w małych 
przedsiębiorstwach usługowych w Polsce w latach 2009–2016 [w %]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Kolejnym etapem prowadzonych badań jest analiza struktury źródeł finansowania 
działalności innowacyjnej średnich przedsiębiorstw usługowych. Podobnie jak w przy-
padku małych podmiotów, środki własne stanowią podstawowe źródło finansowania 
innowacji (od 45,1% do 81,3% udziału), ale znaczenie tej formy finansowania jest zróżni-
cowane. Wyjątkowy wydaje się rok 2012, w którym średnie przedsiębiorstwa usługowe 
odnotowały rekordowe nakłady na działalność innowacyjną (3 004,3 mln zł), a  udział 
środków własnych wyniósł nieco ponad 45%. W roku 2016 środki własne stanowiły już 
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blisko 78% udziału w analizowanej strukturze. Niewielki jest również odsetek wykorzy-
stania kredytów bankowych jako źródła finansowania działalności innowacyjnej. W roku 
2009 kredyty stanowiły ponad 16% udziału, natomiast w 2014–2016 stopień wykorzy-
stania tego źródła finansowania został objęty tajemnicą statystyczną. W  grupie śred-
nich podmiotów obserwuje się wzrost znaczenia bezzwrotnych środków finansowych 
pozyskanych z zagranicy, czyli dotacji z UE oraz środków przekazanych od spółek matek. 
W  2009 roku ich udział w  analizowanej strukturze finansowania wynosił nieco ponad 
2%, natomiast w 2016 roku ponad 9%. Dość istotne znaczenie w strukturze finansowania 
działalności innowacyjnej mają tzw. „inne”, alternatywne źródła finansowania, takie jak: 
leasing, VC, emisja akcji czy obligacji. Na szczególną uwagę zasługuje rok 2015, w któ-
rym udział omawianych źródeł finansowania wyniósł aż 23%. Finansowanie innowacji 
z budżetu państwa w grupie średnich przedsiębiorstw jest marginalne, wyjątek stanowi 
2012 rok, w którym dotacje celowe osiągnęły ponad 29% udziału w ogólnej strukturze 
źródeł finansowania działalności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw (por. rys. 7). 

Rysunek 7. Struktura finansowania nakładów na działalność innowacyjną w średnich 
przedsiębiorstwach usługowych w Polsce w latach 2009–2016 [w %]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Efekty dokonanych analiz potwierdzają wnioski płynące z badania ankietowego prze-
prowadzonego w  roku 2012 w  regionie łódzkim. Wynika z  nich, iż najczęstszym źród-
łem finansowania innowacji jest zysk niepodzielony oraz wkłady wspólników. Najmniej-
szy udział stanowią alternatywne źródła finansowania oraz finansowanie kapitałowe,  
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tj. emisja akcji, obligacji [Marszałek, Starzyńska 2013, s. 79]. Taka sytuacja przedstawia „tra-
dycyjny obraz finansowania przedsiębiorstwa”, w którym najważniejszą rolę odgrywają 
wewnętrzne źródła finansowania oraz kredyt jako zewnętrzna forma finansowania [Ró-
żański 2015]. Jednak ostatnie lata okazały się zaskoczeniem, szczególnie w grupie małych 
i średnich przedsiębiorstw, w przypadku których zdecydowanie maleje rola środków włas-
nych jako źródła finansowania działalności innowacyjnej, natomiast rośnie znaczenie fi-
nansowania z zagranicy oraz innych alternatywnych źródeł.

Podsumowanie

Obserwowany obecnie wzrost nakładów na innowacyjne przedsięwzięcia polskich 
przedsiębiorstw usługowych stanowi szansę na szybszy rozwój gospodarczy kraju. Jed-
nak pomimo starań przedsiębiorców, Polska nadal pozostaje w tyle za liderami innowa-
cyjności. Przeprowadzona analiza struktury i dynamiki nakładów na działalność innowa-
cyjną pokazała, iż najaktywniejszymi inwestorami w  działalność innowacyjną są małe 
i średnie przedsiębiorstwa usługowe, które pomimo panującego kryzysu finansowego, 
systematycznie zwiększały nakłady na innowacje, wykorzystując przy tym zewnętrzne 
źródła finansowania. 

Analiza wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania działalności innowa-
cyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach usługowych pokazała istotne zmiany 
zachodzące w tej strukturze, polegające między innymi na znaczącym zmniejszeniu 
roli finansowania wewnętrznego na korzyść zewnętrznych źródeł finansowania. Za-
skakująco wysoki okazał się odsetek finansowania innowacji środkami pochodzący-
mi z zagranicy, szczególnie w  latach 2012–2014, kiedy to analizowane podmioty go-
spodarcze charakteryzowały się największymi nakładami na innowacje. Oznacza to, 
iż systematycznie rośnie wykorzystanie funduszy strukturalnych UE, które są i  będą 
przekazywane przedsiębiorcom na działalność innowacyjną w  ramach programów 
operacyjnych na lata 2014–2020. W bieżącej perspektywie finansowej Program Opera-
cyjny Inteligentny Rozwój jest ważnym źródłem finansowania działalności innowacyj-
nej małych i średnich przedsiębiorstw, wspierającym nie tylko projekty innowacyjne 
przedsiębiorstw, ale również instytucje otoczenia biznesu, które są ważnymi aktora-
mi we wspomaganiu rozwoju innowacyjnego MŚP [Lisowska 2017]. Istotne znaczenie 
mają również środki finansowe przekazywane przez przedsiębiorstwa zagraniczne 
swoim spółkom córkom oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania 
w grupie średnich przedsiębiorstw usługowych.



522

Dorota Starzyńska

Bibliografia

Daszyńska-Żygadło K., Marszałek J. (2015), Analiza zapotrzebowania na kapitał i luki finanso-

wania MSP, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 74 t. 2, „Zeszyty Naukowe Uniwersyte-

tu Szczecińskiego”, nr 855. 

Długosz J. (2013), Wsparcie finansowe przedsięwzięć innowacyjnych – dotacje unijne i krajowe [w:] 

A. Buszko, (red.), Finansowanie innowacji, Expol, Olsztyn. 

Główny Urząd Statystyczny (2015), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014, 

Polska, Warszawa.

Kerr W.R., Nanda R. (2015), Financing Innovation, “Annual Review of Financial Econo-
mics”, vol. 7, ss. 445–462.

Kłosiewicz-Górecka U. (2016), Innowacje w  sektorze usług – motywy, bariery oraz 
wsparcie działalności innowacyjnej, „Handel Wewnętrzny”, nr 5(364). 

Lisowska R. (2017), Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsię-
biorstw z funduszy unijnych –  perspektywa finansowa 2014–2020, „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H Oeconomia, vol. 51, nr 6. 

Marszałek J., Starzyńska D. (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego – 
wyniki badania ankietowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, vol. XC.

Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J. (2008), Innowacyjność przedsiębiorstw sektora 
usług – nowe ścieżki rozwoju [w:] Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsię-
biorstw, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i In-
nowacji, Warszawa.

Prystrom J., Wierzbicka K. (2015), Finansowanie działalności innowacyjnej, Warszawa, 
Difin.

Różański J. (2015), Finansowanie innowacji w  przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H Oeconomia, vol. 49, nr 4.



523

Źródła finansowania nakładów na działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw usługowych 

w Polsce

Starzyńska D. (2014), Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki 
w zakresie działalności innowacyjne w świetle badań empirycznych, „Annales Universita-
tis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H Oeconomia, vol. XLVIII, nr 4.

Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicz-
nych, rynkowych i organizacyjnych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.

 





Edyta Guderska | eguderska@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Wsparcie z funduszy unijnych innowacji produktowych 
w firmach rodzinnych 

Product Innovations in a Family Business with the Support  
of EU Funds

Abstract: Family businesses operating on a modern, dynamically growing market must be 

characterized by innovation, efficiency and flexibility of operations. At the same time, it 

is important to manage the processes of innovation implementation, introduce new pro-

ducts, technologies and obtain specific financial outlays for these purposes. Innovation is 

mainly understood as technological, organizational, marketing or product improvements. 

Product innovations consist in improving the product already produced by the company or 

starting the production of a new product, using innovative technological solutions – usual-

ly on a national, but often also global scale. With an improved or completely new product, 

family businesses can gain new markets but also become leaders in their industry and set 

development directions for others. The effect of innovative activities is also to increase the 

value of the organization and gain a competitive advantage on the market.

The aim of the article is to analyze and evaluate the process of introducing product innova-

tions in family businesses with co-financing from EU funds on the example of a production 

company. The study analyzes the possibilities of financing innovative activities of enterpri-

ses, including family businesses located in the Warmian-Masurian Voivodeship, for which the 

Operational Program Eastern Poland is addressed. The article uses the analysis of the contents 

of source literature and case study.

Key words: family businesses, EU funds, innovation, production, competitiveness, co-financing

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 7 | Część III | ss. 525–535



526

Edyta Guderska

Wprowadzenie

Innowacyjność określa się jako potencjał i  umiejętność przedsiębiorstwa do kreowania 
i wdrażania innowacji, generowania i wykorzystania wiedzy, co wiąże się z kreatywnością 
i  przedsiębiorczością [Fazlagić 2012, s. 19]. To także umiejętność szybkiego reagowania 
na zmiany i dostosowywania do nich swoich działań. Wiąże się ona ze zmianą na lepsze 
oraz unowocześnieniem w różnych strefach działalności przedsiębiorstwa. Zarówno inno-
wacje technologiczne, organizacyjne, marketingowe, jak i produktowe mają wywoływać 
pozytywne zmiany. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na współczesnym, dynamicznie roz-
wijającym się rynku muszą cechować się innowacyjnością, efektywnością i elastycznością 
działań. Przyjąć można, że działalność innowacyjna przedsiębiorstw jest we współczesnej 
gospodarce synonimem ich konkurencyjności. Przedsiębiorstwa, które wprowadzają nowe 
wyroby oraz wdrażają nowoczesne rozwiązania produkcyjne, częściej spełniają oczekiwa-
nia klientów, a co za tym idzie znacznie łatwiej utrzymują się na rynku i zwiększają w nim 
swoje udziały. Rozwój, opracowywanie i wprowadzanie nowych produktów, w odróżnie-
niu od pozostałych działań innowacyjnych (procesowych, marketingowych i organizacyj-
nych, dla których motorem są wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa, tj. poprawa jakości, 
zwiększenie wydajności, wzrost zyskowności produkcji itp.), inicjowane są przez czynniki 
zewnętrzne, do których zaliczyć można [Costa, Jongen 2006]:

 – nowe, jeszcze niezaspokojone potrzeby konsumentów,
 – pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na tle innych przedsiębiorstw, z  którymi 

rywalizuje na rynku,
 – dostawców, partnerów oraz inne osoby współpracujące z przedsiębiorstwem, które 

są dobrze poinformowane o bieżącej sytuacji w branży,
 – politykę państwa, nowe rozwiązania administracyjno-prawne i  instytucjonalne, 

uwarunkowania proinnowacyjne (np. celowe zachęty inwestycyjne, tworzenie progra-
mów rządowych wspierających innowacyjność przedsiębiorstw, budowanie kapitału 
ludzkiego),

 – działalność badawczo-rozwojową (B+R) placówek i ośrodków naukowo-badawczych.
Innowacyjność produktowa jest obecnie istotnym czynnikiem rozwoju przedsię-

biorstw, nie tylko warunkującym ich zdolność do skutecznej rywalizacji, lecz również 
sprzyjającym pobudzaniu (poszerzaniu i  pogłębianiu) rynku oraz tworzeniu nowego 
popytu. Wynika z tego, że wbrew powszechnej opinii procesy rozwoju i wprowadzania 
nowych produktów nie są aż tak ryzykowne dla przedsiębiorstw, lecz odwrotnie – brak 
innowacji produktowych może być dla nich zagrożeniem [Bal-Wozniak 2006].

Celem artykułu jest analiza i ocena procesu wprowadzania innowacji produktowych 
w firmach rodzinnych przy współfinansowaniu ze środków unijnych na przykładzie firmy 
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produkcyjnej. W opracowaniu dokonano analizy możliwości finansowania działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw, w tym firm rodzinnych zlokalizowanych na terenie wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, do których skierowany jest Program Operacyjny 
Polska Wschodnia. W artykule wykorzystano analizę treści literatury źródłowej oraz ana-
lizę przypadku.

Wsparcie innowacji produktowych z funduszy unijnych na 
przykładzie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
w latach 2014–2020

Z uwagi na dynamiczny rozwój firmy rodzinne uznawane są za podstawę wielu gospoda-
rek w Europie, jaki i na świecie. Zakładanie przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących 
w oparciu o naturalnie wytworzone wartości i poczucie odpowiedzialności wynika z róż-
nych powodów, ale cechą wspólną jest dążenie do rozwoju i naturalna dbałość o wizerunek 
firmy. Z uwagi na panujące w firmie zależności, zauważa większą gotowość do poświęceń 
oraz wyrzeczeń ze strony członków rodziny [Kowalewska 2009, s. 25]. Zaangażowanie to 
pozwala łatwiej przetrwać pojawiające się okresy zastoju czy kryzysu w przedsiębiorstwie. 
Firmy rodzinne są ważne, nie tylko dlatego, że wnoszą istotny wkład w gospodarkę, ale 
także ze względu na długoterminową stabilność jaką przynoszą, zaangażowanie jakie wy-
kazują społecznościom lokalnym, odpowiedzialność, którą czują jako właściciele i wartości 
jakie reprezentują. Dbałość o  długoterminowe zabezpieczenie stabilnej pozycji na ryn-
ku jest dla nich ważniejsze niż gwałtowny wzrost ekonomiczny [Kenyon-Rouvinez 2011]. 
Badanie firmy rodzinnej jest wyzwaniem i   ma interdyscyplinarny charakter, obejmujący 
różne dziedziny, takie jak: finanse, zachowania, postawy, własność, relacje rodzinne, suk-
cesję i podatki. Są to podmioty łączące dwa odmienne i o różnych wartościach schematy 
– rodzinny i ekonomiczny [Kleiman, Peacock 1996, ss. 93–101]. Z uwagi na trudność okre-
ślenia związku między rodziną oraz różnice w sposobie zarządzania, liczbie członków ro-
dziny zaangażowanych [Piecuch 2013, ss. 152–182; Piecuch 2012, ss. 307–324] funkcjonuje 
ponad 100 różnych definicji firm rodzinnych zawierających główne charakterystyki tych 
podmiotów. Zarządzanie firmą rodzinną jest wyzwaniem dla przedsiębiorców tworzących 
firmy jako zabezpieczanie rodzin w trudnych warunkach rynkowych. Dynamicznie zmie-
niające się środowisko rynkowe wymusza na przedsiębiorstwach zachowania innowacyjne 
i powiązane z nimi wprowadzanie zmian i ulepszeń w ramach firmy. Zdolność do inno-
wacji i  umiejętność do opracowywania nowych produktów jest uznawana za kluczową 
umiejętność do zdobycia przewagi konkurencyjnej [Romijn, Albaladejo 2002, s. 1054; de 
Jong, Vermmeulen 2004, s. 5]. Innowacja produktowa polega na udoskonaleniu produktu 
już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo lub na rozpoczęciu produkcji zupełnie nowego, 



528

Edyta Guderska

z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych – zazwyczaj na skalę krajową, 
ale często również światową. Z ulepszonym bądź zupełnie nowym produktem, firma może 
pozyskiwać nie tylko nowe rynki zbytu ale także stać się liderem w swojej branży i wyzna-
czać kierunki rozwoju dla pozostałych przedsiębiorstw. Firmy rodzinne chcąc prowadzić 
działalność innowacyjną mają często problemy z  jej finansowaniem, co w  znaczącym 
stopniu może ograniczać wdrażanie innowacji. Szansą na poprawę tej sytuacji są fundusze 
unijne, z których przedsiębiorstwa, w tym firmy rodzinne, mogą współfinansować wdraża-
nie szeroko rozumianych innowacji. W dalszej części opracowania zostanie omówiony Pro-
gram Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) jako przykład wsparcia wdrażania innowacji 
w przedsiębiorstwie. Wybrano do analizy ten program operacyjny ze względu na lokaliza-
cję badanej firmy rodzinnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego należącego 
do Polski Wschodniej. 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 umożliwia polskim firmom, usytu-
owanym w 5 województwach (warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim, święto-
krzyskim, lubelskim) pozyskanie bardzo korzystnych dotacji unijnych w ramach działania 
1.4 Wzór na konkurencję. W jego ramach przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie na projek-
ty, które wpisują się w  tzw. inteligentne specjalizacje. Dotyczy to głównie Inteligentnej 
Specjalizacji Technologii Kreacyjnych, w ramach której wzornictwo przemysłowe zostało 
wpisane na listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Działanie 1.4 Polska Wschodnia 
PO PW przeznaczone jest dla przedsiębiorstw (głównie produkcyjnych), które chciałyby 
wprowadzić na rynek nowe produkty o  unikatowym i  niepowtarzalnym wzornictwie. 
Działanie to jest szansą dla MŚP z  Polski Wschodniej, które chcą budować swoją prze-
wagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu wzornictwa. To kompleksowe, dwuetapowe 
wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych, obejmujące przeprowadzenie 
audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której, poprzez 
wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, wdrożona zostanie innowacja. Celem 
tego jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w  zakresie umiejętnego zarządzania 
wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsię-
biorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek. Działanie Wzór 
na konkurencję przewiduje dwuetapowe wsparcie obejmujące:

 – Etap I – firmy mogą starać się o dotację (o maksymalnej wartości 100 tys. zł) na prze-
prowadzenie z pomocą ekspertów audytu wzorniczego i opracowanie na jego pod-
stawie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje dalszych działań związanych ze 
stosowaniem wzornictwa w  firmie. Zrealizowanie tego etapu otworzy drzwi do ko-
lejnej dotacji. W ramach pierwszego konkursu do dofinansowania wybrano 66 firm. 
W ramach drugiego konkursu, trwającego od 5 września do 5 października 2016 r., do 
dofinansowania wybrano 103 projekty na łączną kwotę ponad 6 mln zł.
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 – Etap II – przedsiębiorstwa z  gotową strategią wzorniczą (opracowaną w  I  etapie) 
mogą aplikować o dotację (do 3 mln zł) na wdrożenie zaplanowanych działań. Efektem 
realizacji strategii będzie wprowadzenie na rynek innowacji wykorzystującej wzorni-
ctwo w postaci nowych produktów i usług. Kwota dofinansowania w etapie I to maksi-
mum 100 tys. zł, a poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych. W etapie 
II – 3 mln zł, poziom dofinansowania do 70 % kosztów kwalifikowanych. 

Współfinansowanie ze środków unijnych innowacji 
produktowej – studium przypadku firmy rodzinnej

Charakterystyka firmy
W niniejszym artykule przeprowadzono badania metodą wywiadu pogłębionego (IDI) 
w  firmie rodzinnej prowadzącej działalność produkcyjną z  województwa warmińsko-
mazurskiego. Badanie zostało przeprowadzone z właścicielem i córką właściciela firmy 
w oparciu o wywiad swobodny. Celem przeprowadzonych badań była analiza i ocena 
procesu wprowadzania innowacji produktowych w firmie rodzinnej przy współfinanso-
waniu ze środków unijnych.

Badana firma powstała na początku lat 80. Wyprodukowane w przydomowym garażu 
osłonki sprzedawano regionalnym klientom. W roku 1995 do małżeństwa dołączył kolej-
ny członek rodziny. Dzięki wniesionemu przez niego kapitałowi zakupiono budynki, do 
których została przeniesiona produkcja. Od 2000 roku kolejno do firmy zaczęły dołączać 
dzieci właścicieli. Zmieniła się wówczas polityka firmy i nastąpił jej dynamiczny rozwój.

Opisywana firma jest producentem osłonek produkcyjnych dla branży ogrodniczej 
i szkółkarskiej, dystrybutorem maszyn szkółkarskich i produktów do rozmnażania roślin. 
Podstawą obrotów firmy jest sprzedaż osłonek na rynku polskim (61,98% sprzedaży), 
w Europie Zachodniej (25,44%), a pozostałe 12,58% jest wysyłane do Rosji, Białorusi, na 
Ukrainę i do Izraela. Na rynku polskim firma działa głównie za pośrednictwem swoich 
przedstawicieli handlowych, za granicą zaś posiłkuje się dystrybutorami.

Ambicją firmy jest posiadanie szerokiego asortymentu do wszystkich zastosowań 
w  hodowli roślin. Oznacza to stałe poszerzanie portfela produktów oraz wycofywanie 
przestarzałych modeli z  oferty. Jest to możliwe dzięki posiadaniu przez firmę własnej 
narzędziowni. Nawet posiłkując się zewnętrznymi usługami budowy narzędzi, firma 
czerpie z własnej wiedzy i doświadczeń rozwoju nowych produktów i budowy form. Do-
datkowo firma konsultuje projekty z  jednostkami naukowymi jakimi są doświadczalne 
zakłady ogrodnicze i  instytuty kwiaciarskie. Przedsiębiorstwo posiada także własne za-
plecze produkcyjne i magazynowe. Park maszynowy został w ostatnich latach rozbudo-
wany o 4 kompletne linie produkcyjne. Firma angażuje się we wdrożenie systemu jakości, 
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wprowadzanie polityki zrównoważonego rozwoju oraz stałej optymalizacji procesu pro-
dukcji. Przedsiębiorstwo nie posługuje się spisanym dokumentem strategii biznesowej. 
W trakcie badania kierownictwo firmy przedstawiło następujące cele strategiczne:

 –  wzmocnienie dywersyfikacji rynków przez wzrost sprzedaży eksportowej, docelo-
wym będzie podział 50/50 pomiędzy sprzedaż krajową i eksport;

 –  wzmocnienie dywersyfikacji w  ramach branży przez zwiększenie obecności 
w przedsiębiorstwach szkółkarskich (do tej pory dominuje sprzedaż dla ogrodnictwa. 
stanowiąca 80% obrotów);

 –  wzbogacanie oferty produktowej tak, aby posiadać pełen typoszereg osłonek, przez 
co firma będzie mogła zaspokoić znaczną część potrzeb swoich klientów;

 –  stała praca nad wzornictwem zgodnie z trendami i zmianami technologii stosowa-
nych przez klientów;

 –  optymalizacja procesu produkcji, wykorzystania maszyn, automatyzacja i uzyskanie 
efektywności produkcji dzięki dedykowaniu form do maszyn;

 –  wzrost o 30% w pierwszym roku wdrożenia rezultatów etapu II działania 1.4 POPW, 
a w kolejnych latach 15% rocznie.

Kierownictwo firmy definiuje cele strategiczne w formie pozwalającej łatwo mo-
nitorować ich wdrożenie. Siłą firmy są zasoby związane z  możliwościami sprawne-
go rozwoju nowego produktu – narzędziownia, lecz przede wszystkim pracownicy 
z kompetencjami, które są na rynku poszukiwane. Drugi obszar siły to baza klientów, 
których firma obsługuje od lat, z którymi wypracowała sobie relacje i o których dba 
oferując dobrą obsługę. Obszary rozwoju zasobów to głównie strefa produkcji, czyli 
zapotrzebowanie na maszyny, które pozwolą na optymalizacje i  wdrożenie nowych 
wzorów oferowanych osłonek. Firma dba o wdrażanie nowinek wzorniczych. Ważnym 
zasobem jest wiedza o klientach, wyzwaniach zarówno małych, tradycyjnych firm, jak 
i  znaczących producentów stosujących najnowsze technologie i  automatyzujących 
proces produkcji. 

Firma działa w środowisku biznesowym zasadniczo sprzyjającym rozwojowi. Proble-
my z podażą surowca są wpisane w branżę i uderzają tak samo w konkurencję, stanowią 
element stałej pracy w firmie, lecz nie ograniczają jej rozwoju. Omówione w trakcie ba-
dania otoczenie konkurencyjne dzieli się na:

 – firmy o skali i możliwościach zbliżonych lub przewyższających firmę, w tym korpora-
cje zagraniczne;

 – firmy mniejsze, które dysponują uboższym portfelem produktów, ale oferujące ak-
ceptowalny poziom jakości produktu oraz obsługi klienta;

 – drobne firmy lokalne, które nie tylko oferują 1–2 wzory, ale również nie trzymają żad-
nego reżimu jakościowego produkcji. 
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Model biznesowy badanego przedsiębiorstwa opiera się o  stawianie sobie celów 
dynamicznego wzrostu oraz dywersyfikacji rynków. Firma jest dobrze odbierana przez 
rynek, czego dowodzą wyniki sprzedaży. Charakterystyczne jest, że firma oprócz pozy-
tywnego nastawienia do klienta widzi swoją wartość w wiedzy o wyzwaniach swoich 
klientów (między innymi dzięki sprzedaży maszyn szkółkarskich), rozwoju i pomysłowo-
ści. Są to wartości, które mogą najwięcej zyskać dzięki rozwojowi wzornictwa. Ostat-
nie lata rozwoju firmy praktycznie wyczerpały dostępne w prosty sposób zapasy mocy 
przerobowych. Przestrzeń hal produkcyjnych musi być teraz optymalizowana przez 
wprowadzanie nowoczesnych maszyn i optymalizację ich wykorzystania. Za wyjątkiem 
dostaw surowca, firma rozwija się w komfortowym otoczeniu możliwości wyboru do-
stawców produktów i  usług. Problem z  dostępem do surowca z  recyklingu, o  dobrej 
jakości i stabilnej cenie jest jednak wspólny dla całej branży, dlatego nie stanowi zagro-
żenia dla badanej firmy. Funkcjonuje ona w konkurencyjnym otoczeniu, które oferuje 
pełen wachlarz produktów, zaspokajający wszystkie potrzeby procesu produkcji roślin.

Rozwój nowego produktu
Opracowanie nowych wzorów następuje wewnątrz firmy. Inspiracją do tworzenia nowych 
produktów są obserwacje potrzeb rynku i klientów oraz działania konkurencji. Organizacje 
innowacyjne muszą cechować się zdolnością do sprawnego wprowadzania nowych pro-
duktów, technologii oraz metod organizacji, kluczowych w realizacji zmieniających się ce-
lów rozwojowych [Bogdaniecko 2004]. Decyzję o zainicjowaniu procesu rozwoju nowego 
produktu podejmują zawsze właściciele. W definiowaniu założeń do nowego produktu oraz 
w procesie jego tworzenia udział biorą przede wszystkim oni oraz przedstawiciele działu 
produkcji i działu narzędziowego z projektantem. Nowe projekty firmy powstają w oparciu 
o  konsultacje z  placówkami naukowymi oraz doświadczalnymi zakładami ogrodniczymi 
i instytutami kwiaciarskimi (np. Politechnika Łódzka, Instytut Kwiaciarstwa i Sadownictwa 
im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach) oraz firmami (np. Związek Szkółkarzy Polskich, 
Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej „Siechnice”, Vitroflora czy Plantpol), a także z naj-
większymi producentami z branży ogrodniczo-szkółkarskiej, co pozwala na zdobycie do-
głębnej wiedzy dotyczącej potrzeb rynkowych. Przedsiębiorstwo śledzi tendencje na rynku 
oraz analizuje posunięcia konkurencji. Informacje na temat potrzeb klientów i wymogów 
rynku pochodzą przede wszystkim z bezpośrednich rozmów z handlowcami. Nikt z zespo-
łu nie ma jednak przypisanego na stałe zadania polegającego na bieżącej analizie sytuacji 
w branży, przeglądzie prasy branżowej itp. Analiza szeroko pojętego rynku nie jest dzia-
łaniem usystematyzowanym, ustawionym jako odpowiedzialność konkretnej osoby. Jest 
to działanie doraźne, wykonywane przez właścicieli firmy. Wiedza w tym zakresie nie jest 
pozyskiwana i gromadzona w usystematyzowany sposób.
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Dotychczasowe doświadczenie firmy w zakresie wzornictwa produktów ogranicza 
się do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych wynikających z własnych prze-
myśleń, inicjatyw płynących od klientów lub zaobserwowanych u konkurencji. Firma po-
siada cztery zgłoszone wzory użytkowe. Posiada również doświadczenie we współpracy 
z  projektantem wzornictwa przemysłowego w  ramach realizowanego wcześniej pro-
jektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 4.2: Stymulowanie 
działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. 
Celem projektu było opracowanie i  wdrożenie do produkcji 4 linii wzorniczych osłon 
z tworzyw sztucznych, w skład których weszło kilka rodzin produktów, z których każda 
oparta była o projekt jednego z czterech wzorów użytkowych. Podstawowym i kluczo-
wym źródłem inspiracji są potrzeby rynku i posunięcia konkurencji. Firma jest aktywnym 
uczestnikiem najważniejszych targów w Europie, zarówno jako wystawca, jak i zwiedza-
jący. Zatem istnieje duży potencjał w trwałej aplikacji zarządzania wzornictwem w fir-
mie, w  celu wzmocnienia jej pozycji na rynku i  wyróżnienia produktów. Kluczowymi 
przewagami strategicznymi przedsiębiorstwa są:

 – kompetencje sprzedażowe i osobiste zaangażowanie w proces sprzedaży właścicieli 
firmy, a co za tym idzie – szeroka sieć stałych odbiorców produktów firmy;

 – rozpoznawalna marka, wynikająca z długoletniej obecności na rynku i postrzegania 
wysokiej jakości produktów;

 – zidentyfikowane przewagi strategiczne firmy dają podstawy sądzić, że zwiększenie 
efektywności wykorzystania wzornictwa przemysłowego w  procesie uzupełniania 
portfela produktowego przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy 
i wymiernie wpłyną na realizację stawianych przez zarząd celów biznesowych doty-
czących skali dalszego rozwoju firmy.

Proces wdrożenia nowego produktu
Analiza międzynarodowych trendów i standardów jakości, a także bliska współpraca i kon-
sultacje z odbiorcami pozwoliły właścicielom podjąć decyzję o rozszerzeniu oferowanego 
asortymentu. Z uwagi na duży koszt takiego przedsięwzięcia podjęto starania o dofinan-
sowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Rosnąca systematycznie konkurencja 
oraz otwarty rynek wpływają na wzrost wymagań odbiorców oraz stawiają przed produ-
centami osłonek wysokie wymagania odnośnie jakości oraz asortymentu oferowanych 
wyrobów. Odbiorcami są przede wszystkim klienci instytucjonalni, szkółki ogrodnicze, 
przedsiębiorcy zajmujący się hurtową uprawa roślin czy kombinaty ogrodnicze. Obser-
wacje poczynione przez firmę podczas największych branżowych targów specjalistycz-
nych, a także wiedza wynikająca ze ścisłej współpracy ze swoimi klientami oraz ośrodkami 
naukowymi, dostarczają przedsiębiorstwu cennej wiedzy na temat preferencji i potrzeb 
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odbiorców osłon z tworzyw sztucznych. Klienci firmy dużą wagę przywiązują również do 
szybkości realizacji zamówień, szybkiego reagowania na ich zapytania ofertowe oraz moż-
liwość realizacji dużych zamówień. Potrzeby wprowadzania nowych linii technologicznych 
w firmie wynikają bezpośrednio z oczekiwań klientów, rosnącego zapotrzebowania na pro-
dukowane wyroby w kraju i za granicą oraz potrzeby realizacji dużych zamówień. Wymaga 
to jednak ciągłego inwestowania w nowoczesny, bardziej wydajny park maszynowy celem 
podnoszenia zdolności produkcyjnych. Tylko dzięki pełnemu zautomatyzowaniu procesu 
produkcji, możliwe jest ilościowe zwiększenie oferty przy jednoczesnym skracaniu czasu 
realizacji zamówienia, podnoszenie jakości oferowanych wyrobów oraz obniżenie ceny. 

Obecnie firma jest w trakcie ubiegania o środki z nowej perspektywy na lata 2014–2020 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa: Przedsiębiorcza 
Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję. W odpowiedzi na konkurs ogło-
szony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w drugiej połowie 2016 roku, 
firma złożyła wniosek o dofinansowanie kolejnych działań prorozwojowych. Celem tego 
projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie 
jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wyko-
rzystywania wzornictwa w  działalności przedsiębiorstwa, co znajdzie przełożenie na 
wdrożenie nowych produktów na rynek. W szczególności działania te będą polegały na: 

 – opracowaniu strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa,
 – wprowadzeniu do oferty innowacyjnych produktów,
 – zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 – wzroście liczby klientów,
 – ekspansji na nowe rynki zagraniczne, np. Szwecji i Finlandii,
 – ograniczeniu sezonowości działalności.
Realizacja tego projektu odbywa się dwuetapowo. Etap I polega na przeprowadzeniu 

audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowaniu strategii wzorniczej, a etap II na wdro-
żeniu strategii opracowanej w ramach etapu I, tj. przeprowadzeniu działań z wykorzysta-
niem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na 
rynek innowacji. Firma jest obecnie w trakcie drugiej fazy realizacji tego przedsięwzięcia. 

W obecnej perspektywie promowane są dofinasowania przedsięwzięć wprowadza-
jących innowacyjne rozwiązania na rynek, z których efektów można korzystać długofa-
lowo. Dlatego nowa perspektywa 2014–2020 zakłada, że projekty podlegające wsparciu 
będą musiały odpowiadać dziedzinom najbardziej istotnym w kontekście rozwoju kraju. 
Zatem dotacje unijne można pozyskać głownie na badania naukowe i ich komercjaliza-
cję oraz innowacje i powiązania pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorstwami. Odchodzi 
się od dofinasowania inwestycji polegających tylko na zakupie nowych technologii, ma-
szyn czy urządzeń. 
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Podsumowanie

We współczesnej gospodarce kreowanie i  wprowadzanie nowych wyrobów stało się 
ważnym narzędziem uzyskiwania przewagi rynkowej, determinującym rozwój przedsię-
biorstwa w długim okresie. Podejmowanie kluczowych decyzji związanych z rozwojem 
przedsiębiorstwa utrudnia świadomość, że ich konsekwencje mogą ponosić kolejne po-
kolenia. W większości firm rodzinnych nie jest bowiem jasno określone, kto za co ponosi 
odpowiedzialność oraz jaki jest stopień autonomii każdego z członków rodziny w pro-
cesie decyzyjnym. Z  jednej strony konieczność przetrwania na konkurencyjnym rynku 
wymusza otwarcie się na nowoczesne i  innowacyjne rozwiązania, jednak z  uwagi na 
dorobek poprzednich pokoleń trudniej jest podejmować ryzyko i istnieje większa oba-
wa przed kolejnymi zmianami. Wprowadzanie innowacji do sprawdzonego i  tradycyj-
nego schematu działania jest trudnym wyzwaniem zarówno dla nowego pokolenia, jak 
i nestorów firm rodzinnych [Mączyńska 2017]. Z analizy omawianego przykładu można 
jednak wywnioskować, iż dzięki młodemu i zaangażowanemu zespołowi zarządzające-
mu zostały przygotowane oraz prawidłowo zrealizowane projekty z funduszy UE. Mimo 
trudności wynikających z  jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
aplikowania o środki zewnętrzne, firma skutecznie uzyskuje wsparcie finansowe ze środ-
ków unijnych. Ciągłe unowocześnienie produkcji czyni z przedsiębiorstwa lidera na ryn-
ku producentów osłonek. Działania innowacyjne firmy wzmocniły jej sytuację na rynku, 
pozwoliły zaspokoić potrzeby klientów i zdobyć nowe kontrakty. Firma mogła zaofero-
wać nowe produkty o wysokiej jakości po konkurencyjnej cenie, co daje jej prestiż i silną 
pozycję na rynku. Zwiększenie aktywności w obszarze innowacyjnej działalności produk-
towej sprzyja również kreowaniu produktów dopasowanych do potrzeb współczesnych 
konsumentów oraz jeszcze bardziej podkreśla przewagę firmy nad konkurencją.
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Wpływ ścieżek kariery potencjalnych sukcesorów  
na strategię sukcesji w polskich firmach rodzinnych. 
Analiza wstępnych wyników badań

The influence of Potential Successors Career Paths on the 
Succession Strategies in Polish Family Business.  
The Initial Results Analysis 

Abstract: According to the information provided by research institutions, the growing number 

of family enterprises faces the challenge of planning and implementing a  succession strate-

gy. This phenomenon is particularly important for companies preparing for the first generation 

change, which takes place in most Polish family businesses. The purpose of this article is to pre-

sent the preliminary results of conducted studies verifying the approach and views of the gene-

ration of potential successors to the transfer of power and property. On the basis of the results, it 

can be noticed that children from family businesses are choosing a field of study due to the de-

sire to acquire knowledge and skills needed to set up their own businesses rather than the de-

sire to take over parent’s companies. At the same time, differences were noticed when making 

decisions regarding future professional life depending on the gender of the potential successor.

Key words: family business, succession strategy, studies, career path, next generation

Wstęp

Zgodnie z ustaleniami Komisji Unii Europejskiej, w najbliższych dziesięciu latach około 
690 tysięcy przedsiębiorstw rocznie powinno znaleźć nowych właścicieli. Na moment 
przedstawiania wyników najczęstsze rozpatrywane rozwiązanie stanowi przekazanie 
firmy członkom rodziny, jednakże rośnie liczba tych firm, które mogą zostać przekaza-
ne osobom trzecim [2006, ss. 9–10]. Gdy przeniesiemy zaprezentowane prognozy, do-
tyczące liczby przedsiębiorstw, które w  najbliższym czasie będą poszukiwać nowych 
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właścicieli, na grunt rodzimy, okazuje się, że szacowana liczba przekazywanych rocznie 
przedsiębiorstw oscyluje wokół 100 tysięcy. Jak wskazują naukowcy, część z  nich zo-
stanie przekazana członkom rodziny, inne mogą zostać przejęte przez osoby trzecie, 
a niektóre zakończą działalność [Safin, Pluta 2013, ss. 11–35]. Przedstawione powyżej re-
zultaty przeprowadzonych analiz empirycznych ukazują zarówno skalę, jak i rosnące zna-
czenie problematyki, jaką stanowi planowanie oraz implementacja strategii sukcesyjnej 
zarówno w Polsce, jak i na świecie. W świetle napływających ze świata nauki informacji 
o rozpatrywaniu różnych rozwiązań dotyczących transferu władzy i własności w firmach 
rodzinnych, zasadnym wydaje się podejmowanie prób mających na celu zweryfikowanie 
oraz poznanie zmiennych kształtujących postawy wobec uwypuklonej tematyki przez 
polskich przedsiębiorców, jak i ich następców. Wskazany cel towarzyszył autorce niniej-
szego opracowania podczas prowadzenia badań nad ścieżkami kariery potencjalnych 
sukcesorów oraz ich wpływem na planowanie oraz implementację strategii sukcesyjnej 
w polskich firma rodzinnych. Pierwsza część artykułu koncentruje się na prezentacji stra-
tegii sukcesyjnej oraz determinant wpływających na przebieg uwypuklonego procesu 
w świetle przeprowadzonych studiów literaturowych. Druga część poświęcona została 
przedstawieniu wyników prowadzonych w Polsce projektów badawczych dotyczących 
transferu władzy i własności. Ostatni fragment niniejszego opracowania ukazuje otrzy-
mane wstępne rezultaty badawcze wraz z płynącymi z nich wnioskami.

Strategia sukcesyjna w świetle studiów literaturowych

Dokonując analizy pojawiających się licznych opracowań naukowych z obszaru strategii 
sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych można dostrzec dwa kluczowe stanowiska 
opisujące omawiane zagadnienie. Pierwsze podejście sprowadza sukcesję do namacal-
nego zdarzenia, jakie stanowi przejęcie przez sukcesora władzy w firmie (CEO succession) 
[Miller, Steier, Le Breton-Miller 2003, ss. 513–531], zwanego inaczej transferem władzy 
(passing the baton) [Mitchell i  in. 2009, ss. 1201–1218] jako wydarzenia wymagającego 
prowadzenia pogłębionych badań empirycznych. Odmienne spojrzenie prezentują bada-
cze, którzy utożsamiają sukcesję z długotrwałym procesem postępującym wraz z dora-
staniem potencjalnych następców, zawierającym poszczególne etapy, w tym także wspo-
mniany wcześniej moment przekazania władzy nad przedsiębiorstwem następnemu 
pokoleniu, jednakże jako jedną ze składowych, a nie jako kluczowy filar omawianego pro-
cesu [Murray, 2003, ss. 17–33; Handler 1990, ss. 37–51]. Ze względu na wysokie prawdo-
podobieństwo popełnienia błędu w trakcie przygotowań zarówno przedsiębiorstwa, jak 
i rodziny do przeprowadzenia strategii sukcesyjnej, na co wskazują liczne prace naukowe, 
drugie zaprezentowane stanowisko, kładące nacisk na zagadnienia takie jak planowanie 
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oraz implementacja strategii sukcesyjnej, wydaje się adekwatne i warte naśladowania1. 
Naukowcy propagujący ten punkt widzenia za pomocą różnych modeli ukazujących po-
szczególne etapy procesu transferu władzy i własności akcentują przede wszystkim two-
rzenie długoterminowych programów działania zawierających niemalże wytyczne dla 
poszczególnych osób zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa, których konse-
kwencja w dążeniu, ale także otwartość na poglądy innych oraz poszukiwanie wspólnych 
rozwiązań stanowią jedyną drogę prowadzącą do sukcesu w  trakcie przeprowadzania 
procesu sukcesji [Murray 2003, ss. 17–33, Handler 1991, ss. 21–32]. Badacze, którzy w ten 
sposób identyfikują przedstawioną koncepcję strategii sukcesyjnej, podkreślają stopnio-
wość uwypuklonego procesu, jak również znaczenie procesu wymiany społecznej, która 
podlega zmianom wynikającym z  przekształceń mających miejsce zarówno w  samym 
przedsiębiorstwie, jak i  w  rodzinie [Osborne 1991, ss. 42–46]. Uwypuklona argumenta-
cja prezentująca strategię sukcesyjną wydaje się zgodna z poglądami wspomnianej już 
wcześniej w niniejszym opracowaniu W.C. Handler, która także postrzega owo wypełnia-
nie poszczególnych ról i zadań zarówno przez seniora, jak i sukcesora jako istotę strategii 
sukcesyjnej, wymagającą znacznych nakładów czasu oraz delikatności [1990, ss. 37–51]. 
Należy także zaznaczyć, iż odmienność przybieranych ról oraz wypełnianych zadań przez 
poszczególnych partycypantów procesu wraz z charakteryzującą ich różnorodnością po-
trzeb i oczekiwań może powodować narażenie przedsiębiorstwa rodzinnego na dodat-
kowe niebezpieczeństwa [Watson 2009, ss. 251–274]. Tym samym niezbędne wydaje się 
poznanie czynników determinujących przebieg strategii sukcesyjnej.

Determinanty kształtujące strategię sukcesyjną

Rozpoczynając rozważania dotyczące zmiennych kształtujących strategię sukcesyjną, 
w  pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż literatura przedmiotu w  tym zakresie jest 
niezwykle bogata, jednakże ze względu na ograniczony charakter opracowania autorka 
zaprezentuje jedynie zarys czynników wpływających na proces sukcesji. 

Jakość relacji oraz siła więzów pomiędzy seniorem a sukcesorem wydaje się stanowić 
kluczowy bodziec wpływający na planowanie, jak i implementację strategii sukcesyjnej, 
ponieważ odzwierciedla wzajemny poziom zaufania oraz zrozumienie potrzeb i obaw, 
które każda jednostka może interpretować odmiennie [Venter, Boshoff, Maas 2003, 
ss. 1–13]. Równie ważna jest osobista chęć i przekonania seniora dotyczące przekazania 

1 Zgodnie z wynikami międzynarodowych projektów badawczych, jedynie 30% firm rodzinnych jest w stanie 
przekazać firmę drugiemu pokoleniu, podczas gdy w ręce trzeciego pokolenia transferowanych jest mniej niż 
14% firm rodzinnych [Bjuggren, Sund 2001, ss. 11–23]. 
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w ręce następnego pokolenia przedsiębiorstwa, jak i wykazanie zainteresowania oraz 
potrzeba dbania o przyszłość przedsiębiorstwa rodzinnego przez potencjalnego przy-
szłego lidera [Sharma, Chua, Chrismann 2000, ss. 233–243]. Wspomniana osobista chęć 
przekazania przedsiębiorstwa następnemu pokoleniu może być wzmacniana poprzez 
potrzebę oddania się realizacji innych zainteresowań lub pasji przy jednoczesnym łago-
dzeniu rozterek emocjonalnych związanych z poczuciem przynależności. Chęć czerpa-
nia z wieloletnich doświadczeń seniora również może stanowić czynnik wzmacniający 
relację pomiędzy obiema stronami omawianego procesu, jednocześnie budując wza-
jemne zaufanie i szacunek do odmiennych poglądów. 

Jak wskazują naukowcy wspomniane zainteresowanie i chęć sprawowania funkcji za-
rządczych przez potencjalnego sukcesora mogą wynikać zarówno z cech charakteru danej 
osoby, jak i z korelacji jego/jej osobistych potrzeb oraz zawodowych zainteresowań z moż-
liwościami ich realizacji w  przedsiębiorstwie rodzinnym. Jednakże, jeżeli senior będzie 
wyłącznie negował propozycje biznesowe swojego następcy bądź ukazywał brak wiary 
w  jego/jej możliwości lub przez lata skrywał informacje dotyczące działalności przedsię-
biorstwa, nie angażując tym samym w tajniki firmy swoich następców, może swoim zacho-
waniem zrazić potencjalnych sukcesorów, a w konsekwencji doprowadzić do nierozpoczę-
cia bądź skutecznego zahamowania procesu sukcesji [Neubauer, Lank 1998, ss. 103–134]. 
Rozwiązaniem, które może odwrócić wykazywaną niechęć lub brak zaufania seniora wzglę-
dem następcy, może być zdobywanie zawodowego doświadczenia poza biznesem rodzin-
nym. Udokumentowane sukcesy i zdobyte umiejętności oraz kwalifikacje mogą pozwolić 
na wzrost pozycji potencjalnego sukcesora w oczach seniora [Morris i in. 1997, ss. 385–401]. 

Relacja seniora z  następcą nie stanowi jedynej zmiennej determinującej strategię 
sukcesyjną, na omawiany proces wpływ ma również jakość i siła więzów, jakie występują 
pomiędzy rodzeństwem [Hollander, Bukowitz 1990, ss. 139–151]. Mieszanka uczuć, ba-
zująca na miłości, rywalizacji o uwagę rodziców i wzajemnym poczuciu przynależności 
z jednoczesnym poszukiwaniem swojej indywidualności może spajać rodzinę, jednakże 
może również doprowadzać do rosnącej liczby konfliktów wewnątrzrodzinnych. Analizu-
jąc determinanty wpływające na planowanie oraz implementację strategii sukcesyjnej, 
należy również odwołać się do prac badawczych ukazujących odmienność form i zna-
czeń w zależności od płci seniora oraz sukcesora [Haberman, Danes 2007, ss. 163–184, 
Vera, Dean 2005, ss. 321–345, Cadieux, Lorrain, Hurgon 2002, ss. 17–30, Dumas 1998, ss. 
219–228]. Jak akcentują badacze, wczesne rozpoznanie i zrozumienie konfiguracji relacji 
pomiędzy poszczególnymi jednostkami zaangażowanymi w planowanie i implementa-
cję strategii sukcesyjnej, jak również prowadzenie otwartego dialogu z poszanowaniem 
decyzyjnej indywidualności stanowi szansę na przeprowadzenie zmiany na stanowisku 
lidera w sposób łagodny i nienaruszający stabilności firmy oraz rodziny. 
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Strategia sukcesyjna w świetle polskich badań 
empirycznych 

Z  jednej strony zawiłość oraz mnogość czynników determinujących przebieg procesu 
sukcesji, z drugiej zaś nieuchronność przemijania skłania naukowców do podejmowania 
licznych prób weryfikacji występujących podejść oraz stopnia zaawansowania między-
generacyjnego transferu władzy i  własności. Tabela 1 prezentuje otrzymane rezultaty 
w ramach omawianego zjawiska zgodnie z chronologiczną kolejnością. 

Tabela 1. Wykaz rezultatów badań dotyczących podejścia do strategii sukcesyjnej 
w polskich firmach rodzinnych w latach 2016–2015

l.p. Rok Tytuł Autor Charakterystyka 
próby Metoda Wnioski 

1 2016 Firma rodzinna 
to marka

Instytut 
Biznesu 
Rodzinnego

2 291 wywiadów 
telefonicznych, 
z czego 87% 
stanowili 
właściciele firm 
rodzinnych, 13% 
menadżerowie. 
Mężczyźni 
stanowili 96% 
badanych, 
a kobiety 31%

Badanie 
ilościowe 
– wywiady 
telefoniczne 
Badania 
jakościowe 
– wywiady 
pogłębione

42% przedsiębiorstw 
biorących udział 
w badaniu 
funkcjonuje od 10 
lat, w przedziale 
11–20 lat – 29%, od 
21do 30 lat – 23%, 
powyżej 31 lat – 6%. 
57% respondentów 
planuje proces 
sukcesji, jednakże 
jedynie w 30% 
funkcjonuje spisany 
plan transferu 
władzy i własności 
w przypadku 70% 
respondentów 
brak jest 
widocznych metod 
implementacji 
strategii sukcesyjnej

2 2016
Firmy rodzinne 
w obliczu 
zmian

Instytut 
Biznesu 
Rodzinnego, 
PwC

34 polskie 
przedsiębiorstwa 
rodzinne 
spełniające 
następujące 
kryteria: 
decydująca 
liczba głosów 
[udziałów] 
znajduje się 
w rękach rodziny, 
która założyła 
lub zakupiła 
przedsiębiorstwo, 
co najmniej 2 
członków rodziny 
zaangażowanych 
jest w zarządzanie

Badania 
jakościowe 
– wywiady 
pogłębione 
z właścicielami 
oraz osobami 
zarządzającymi

72% respondentów 
zadeklarowało 
chęć przekazania 
przedsiębiorstwa 
w ręce następnego 
pokolenia, 
w przypadku 6% 
dotyczy to jedynie 
przekazania 
własności 
i zatrudnienie 
zewnętrznego 
menadżera. Jedynie 
36% badanych 
zadeklarowało 
posiadanie planu 
strategii sukcesyjnej
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3 2016

Barometr Firm 
Rodzinnych. 
Konsekwentnie 
do sukcesu

KPMG 
Inicjatywa 
Firm 
Rodzinnych

139 
przedsiębiorstw 
rodzinnych, 
profil pokoleń 
zarządzających 
wahał się od 1 
do 4 generacji, 
obecność na 
rynku wynosiła 
od poniżej 20 do 
powyżej 50 lat

Badania 
ilościowe 
– wywiady 
telefoniczne 

18% badanych 
myśli o przekazaniu 
własności 
następnemu 
pokoleniu, 15% 
respondentów nad 
przekazanie funkcji 
zarządczych, 8% 
badanych myśli 
o zatrudnieniu 
zewnętrznego 
menadżera 
a pozostawieniu 
w rękach rodziny 
własności, 59% 
badanych nie 
zastanawia się 
nad przekazaniem 
przedsiębiorstwa 
w ręce następnego 
pokolenia

4 2015

Badanie firm 
rodzinnych 
Polska na 
tle Europy 
Środkowo- 
Wschodniej 
i świata 

Instytut 
Biznesu 
Rodzinnego
PwC

W projekcie 
wzięło udział 50 
przedsiębiorstw 
rodzinnych, 
zdecydowana 
większość 
respondentów 
to mężczyźni – 
60% prowadzący 
działalność 
od ponad 
20 lat – 90% 
jako pierwsze 
pokolenie – 70%

Badania 
ilościowe – 
ankiety, badania 
jakościowe – 
wywiady

50% respondentów 
uważa, iż sukcesja 
stanowi kluczowe 
wyzwanie, jednak 
jedynie 37% 
badanych zamierza 
dokonać zmiany na 
stanowisku lidera 
w najbliższym 
czasie, 60% 
badanych twierdzi, 
że wybrało już 
swojego następcę, 
w przypadku 75% 
następca został 
wybrany z grona 
dzieci, w przypadku 
25% badanych 
dzieci mają przejąć 
własność, jednak 
zarządzaniem ma 
się zająć menadżer 
spoza rodziny
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5 2015

Barometr firm 
rodzinnych. 
W oczekiwaniu 
na zmiany 2015

KPMG
Inicjatywa 
Firm 
Rodzinnych

W badaniu 
wzięło udział 131 
przedsiębiorstw 
rodzinnych

Badania 
ilościowe 
– wywiady 
internetowe 
[CAWI]

O przekazaniu 
własności nad firmą 
w ręce następnego 
pokolenia myśli 
48% badanych, 
nad przekazaniem 
funkcji zarządczych 
– 44%. 97% 
respondentów 
jest zdania, iż 
sukces strategii 
sukcesyjnej zależy 
od odpowiedniego 
przygotowania 
następców, jednak 
60% badanych 
dotychczas 
nie włączyło 
następnego 
pokolenia 
w zarządzanie firmą

6 2015

Barometr firm 
rodzinnych. 
Pewniejsze 
perspektywy 
2015

KPMG
Inicjatywa 
Firm 
Rodzinnych

W badaniu 
wzięły udział 144 
przedsiębiorstwa 
rodzinne

Badania 
ilościowe 
– wywiady 
internetowe 
[CAWI]

92% badanych 
uważa, iż 
komunikacja 
międzypokoleniowa 
oraz odpowiednie 
przeszkolenie 
następcy stanowią 
fundament strategii 
sukcesyjnej, 
jednakże realną 
zmianę na 
stanowisku lidera 
deklaruje 57% 
respondentów, 
nad przekazaniem 
własności 37% 
badanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Instytut Biznesu Rodzinnego, Firma rodzinna to marka 2016, 

ss. 7–29, PwC, Instytut Biznesu Rodzinnego, Firmy rodzinne w obliczu zmian 2016, ss. 2–28, KPMG, Inicjatywa 

Firm Rodzinnych, Barometr firm rodzinnych. Konsekwentnie do sukcesu, 2016, ss. 2–25, PwC, Instytut Biznesu 

Rodzinnego, Badanie firm rodzinnych 2015. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata 2015, ss. 1–20, 

KPMG, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Barometr firm rodzinnych. Pewniejsze perspektywy 2015, ss. 3–27, KPMG, 

Inicjatywa Firm Rodzinnych, Barometr firm rodzinnych. W oczekiwaniu na zmiany 2015, ss. 1–13. 

Scharakteryzowane rezultaty przeprowadzonych projektów badawczych dotyczą-
cych stopnia zaawansowania planowania oraz implementacji strategii sukcesyjnej, jak 
i ukazujących panujące podejście do zagadnień związanych z transferem władzy i włas-
ności przez samych przedsiębiorców rodzinnych nie stanowią kompletu analiz, jakie 
zostały przeprowadzone w Polsce, na uwagę zasługują również: KPMG, Inicjatywa Firm 
Rodzinnych – Barometr firm rodzinnych. Z optymizmem w przyszłość – 2014 r., KPMG, Insty-
tut Biznesu Rodzinnego – Barometr sukcesyjny i prognozowane ścieżki kariery dzieci z firm 
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rodzinnych, K. Safin, J. Pluta – Strategie sukcesyjne polskich firm rodzinnych – 2014 r., PARP, 
Instytut Biznesu Rodzinnego – Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach ro-
dzinnych – 2014 r., ThinkTank, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Sukcesja jako projekt i proces – 
2013 r., ThinkTank, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Dobra sukcesja. Nowoczesne podejście do 
zarządzania sukcesją i majątkiem w firmach rodzinnych – 2012, PARP, Inicjatywa Firm Ro-
dzinnych – Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych – 
2012 r., K. Wach, A. Surdej, Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji – 2010 r., 
PARP – Firmy rodzinne w polskiej gospodarce szanse i wyzwania – 2009 r., PwC – Skuteczne 
działanie – 2008 r., A. Winnicka-Popczyk, W. Popczyk, Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce 
w świetle badań własnych – 2000/1999r. 

Reasumując, warto zwrócić uwagę, iż pomimo upływu siedemnastu lat można do-
strzec, iż przedsiębiorcy rodzinni wciąż mają obawy przed rozpoczynaniem konkretnych 
działań zmierzających ku wymianie pokoleniowej. Z drugiej zaś strony warto zaznaczyć, 
iż strategia sukcesyjna w ostatnich latach została zauważona jako jedno z fundamental-
nych wyzwań na najbliższą przyszłość. Nadal najczęstszym rozpatrywanym rozwiąza-
niem jest przekazanie przedsiębiorstwa w ręce następnego pokolenia przy jednoczes-
nym rosnącym znaczeniu dialogu międzypokoleniowego. Należy jednakże zaznaczyć, iż 
obecni liderzy coraz częściej zastanawiają się nad rozdzieleniem funkcji zarządczych od 
własności, a tym samym dopuszczeniem zewnętrznych menadżerów. 

Przebieg i wstępne wyniki badań 

Inspiracją do przeprowadzania analiz empirycznych prognozowanych ścieżek kariery 
oraz ich wpływu na planowanie procesu sukcesji stanowił wspomniany już wcześniej 
w niniejszym opracowaniu projekt badawczy Barometr sukcesyjny i prognozowane ścież-
ki kariery dzieci z rodzin przedsiębiorczych, realizowany przez KPMG oraz Instytut Bizne-
su Rodzinnego. W pierwszej edycji uwypuklonego projektu badawczego wzięło udział 
11860 studentów z 36 polskich uczelni, głównie z kierunków biznesowych [7046 respon-
dentów] [KPMG, Instytut Biznesu Rodzinnego 2014, ss. 1–9]. Zgodnie z wiedzą autorki 
nie brali w nim jednak udziału studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 
tym samym zasadne wydaje się eksplorowanie motywów, jakimi kierują się młodzi lu-
dzie z  rodzin przedsiębiorczych w momencie podejmowania decyzji o wyborze dane-
go kierunku studiów, w szczególności mając na uwadze niezbędne nakłady czasu, jakie 
potrzebne są w  ramach planowania i  implementacji strategii sukcesyjnej. Dlatego też 
dobór próby był celowy i stanowili ją wyłącznie studenci pierwszego roku stacjonarnych 
studiów I stopnia. Projekt realizowany był w terminie od października do grudnia 2017 
roku przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. We wstępnej części kwestionariusza 
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ankiety została zaprezentowana definicja firmy rodzinnej [za: Marjański 2012, ss. 30–38] 
oraz strategii sukcesyjnej [za: Safin, Pluta 2014, ss. 23–35]. 

W badaniu udział wzięło udział 205 studentów reprezentujących następujące kierunki: 
analitykę biznesu, lingwistykę dla biznesu, logistykę, przedsiębiorczość i zarządzanie inno-
wacjami, zarządzanie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w wieku 18–20 lat – 92% respon-
dentów, w wieku 21–23 lata – 8% respondentów, kobiety stanowiły 65% badanej próby, 
zaś mężczyźni 35%. W przypadku 50% badanych członkowie rodziny prowadzą przedsię-
biorstwo; w zdecydowanej większości jest to ojciec – 61,2%, oboje rodzice – 25,2%, mat-
ka – 8,7% bądź rodzeństwo – 4,9%. Zdecydowana większość prowadzących firmę rodziców 
reprezentuje przedział wiekowy 41–50 lat [70,6%], 51–90 lat [19,1%], poniżej 40 lat – 5,9%, 
zaś rodzeństwa 21–30 lat, która odzwierciedla 4,4% uzyskanych odpowiedzi. Czas istnienia 
firmy rodziców na rynku najczęściej oscylował wokół: 11–20 lat – 48,2%, 21–30 lat- 26,5%, 
5 do 10 lat – 11,8%, poniżej 5 lat – 7,3%, a powyżej 30 lat – 1,5%, w przypadku rodzeństwa 
jedyną odpowiedź stanowiła poniżej 5 lat – 4,7%. W przypadku 94,1% badanych rodzice nie 
przejęli firmy po dziadkach, zaś 6,9% przejęło biznes po wcześniejszym pokoleniu. Zdecy-
dowana większość uczestników badania posiada rodzeństwo, dominujący model rodziny 
to rodzice z dwójką dzieci – 58,5%, z trójką dzieci – 13,7%, z czwórką bądź większą liczbą 
dzieci – 6,8%, zaś 21% respondentów nie posiada rodzeństwa. Wśród badanych, którzy 
posiadają rodzeństwo, aż 58% jest najstarsze. Motywy wyboru danego kierunku studiów 
przez uczestników badania, których rodzice prowadzą przedsiębiorstwo, to przede wszyst-
kim chęć założenia własnego biznesu – 43,4% respondentów [zdecydowanie częściej wy-
boru takiego dokonywali mężczyźni – 74,4% niż kobiety – 25,6%], perspektywa dobrze 
płatnej posady w międzynarodowym środowisku biznesowym – 22,7%, rozwój zaintere-
sowań – 17,3%, pomoc rodzicom w prowadzeniu przedsiębiorstwa – 12,8% [zdecydowanie 
częściej odpowiedź tę wybierały kobiety – 91,3%, mężczyźni – 8,7%]. Osoby niezdecydo-
wane, chcące poszukać własnej drogi, stanowiły 3,8% badanych. Na pytanie dotyczące 
prowadzenia rozmów o przyszłości przedsiębiorstwa oraz roli badanych w firmie, zdecy-
dowana większość odpowiedziała, iż rodzice nie rozmawiają z nimi o sprawach firmy (44,1% 
badanych), 25% często rozmawia z rodzicami o przyszłości przedsiębiorstwa oraz swojej 
w nim roli, 19,1% badanych włączana jest w rozmowy o przyszłości firmy jedynie w sytuacji 
sukcesu lub porażki przedsiębiorstwa, a 11,2% nie interesuje się sprawami firmy. 

Wnioski

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż uzyskane rezultaty badawcze stanowią po-
gląd wyłącznie jednej grupy uczestników procesu sukcesji – potencjalnych sukcesorów, 
włączenie do analizy poglądów pokolenia seniorów mogłoby wpłynąć na otrzymanie 
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pełnego spektrum funkcjonującego w  firmach rodzinnych podejścia do omawianej 
strategii [Deloitte 2016, ss. 8–13]. Otrzymane wyniki wykazały malejące zainteresowa-
nie przejmowaniem przedsiębiorstw przez ludzi młodych. Rezultaty te pokrywają się 
z wnioskami przedstawianymi między innymi przez A. Majdę [2016, ss. 357–368], K. Sa-
fina, J. Plutę [2014, ss. 23–35], Instytut Biznesu Rodzinnego oraz KPMG [2014, ss. 1–25]. 
Na podstawie otrzymanych efektów analizy można także dostrzec, iż zdecydowana 
większość podmiotów gospodarczych stoi przed pierwszą decyzją dotyczącą transfe-
ru generacyjnego władzy oraz własności, jedynie niewielki odsetek przedsiębiorstw 
został przejęty od dziadków przez rodziców badanego pokolenia, tym samym wzrasta 
znaczenie funkcjonujących w tych rodzinach poglądów dotyczących procesu sukcesji. 
Jednocześnie, w kontekście omawianego zagadnienia badawczego, warte przeanalizo-
wania zdają się te przedsiębiorstwa, które przeprowadziły już strategię sukcesyjną i są 
obecnie prowadzone przez drugie pokolenie. Warto także zaznaczyć, iż zdecydowaną 
większość respondentów stanowiło najstarsze rodzeństwo, tym samym osoby pretendu-
jące w pierwszej kolejności do miana sukcesora. Sytuacja ta jest szczególnie niepokojąca 
w kontekście udzielanych odpowiedzi dotyczących wyborów zawodowych. Jednakże sy-
tuacja ta znacząco różni się w zależności od płci potencjalnego sukcesora, co jest zgod-
ne z wnioskami prac badawczych C. Dumas, analizującymi proces socjalizacji, rozwoju 
i poszukiwania tożsamości kobiet oraz mężczyzn [1998, ss. 219–228]. Z drugiej zaś strony 
należy dostrzec występujący brak dialogu międzypokoleniowego niezależnie od płci na-
stępcy, który – zgodnie z bogatą literaturą charakteryzującą determinanty wpływające 
na planowanie oraz implementację strategii sukcesyjnej – może znacząco przyczyniać 
się do hamowania lub wstrzymania uwypuklonego procesu. Otrzymane rezultaty wy-
dają się wskazywać na konieczność prowadzenia dalszych pogłębionych badań empi-
rycznych, weryfikujących zarówno motywy decydujące o  słabnącym zainteresowaniu 
przejmowaniem przedsiębiorstw od rodziców przez młodych ludzi, jak również drogi po-
stępowania seniorów w obliczu nowych wyzwań procesu sukcesji. Bazując na ukazanych 
wynikach przeprowadzonego badania oraz analiz prowadzonych przez W. Popczyka, 
wartym zgłębienia wydaje się także relacja pomiędzy strukturą rodziny a planowaniem 
oraz implementacją strategii sukcesyjnej, która może wykazać pewne zależności pomię-
dzy podejmowanymi przez pokolenie następców decyzjami dotyczącymi życia zawodo-
wego a przynależnością do danego typu rodziny [2006, ss. 570–580]. 
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