






Zeszyt recenzowany
Redakcja naukowa: Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański

Korekta językowa: Dominika Świech, Agnieszka Śliz, Lidia Pernak,  
Anna Kowalczyk, Karolina Martin, Zbigniew Pyszka
Skład i łamanie: Izabela Ściborska
Projekt okładki: Marcin Szadkowski
©Copyright: Społeczna Akademia Nauk

ISSN 2543-8190

Wersja elektroniczna wydania jest wersją podstawową
Dostępna na stronie: piz.san.edu.pl



Spis treści

Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański | Wstęp .................................................................................7

Część I | Uwarunkowania przedsiębiorczości rodzinnej ......................................................9

Julita Wasilczuk, Magdalena Licznerska | Poszukiwanie dobrych odpowiedzi na źle posta-

wione pytania, rzecz o przedsiębiorczości kobiet ....................................................................................................11

Ana Bertha Vidal Fócil | Las empresas familiares mexicanas encabezadas por mujeres ........... 23

Elżbieta Weiss | Przedsiębiorczość jako proces zmian postaw przedsiębiorców  

w firmach rodzinnych ....................................................................................................................................... 35

Yevhen Krykavskyy, Nazar Hlynskyy | Perspektywy rozwoju biznesu rodzinnego  

na Ukrainie w kontekście globalizacji .......................................................................................................... 49

Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik | Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych 

na obszarach wiejskich w kontekście zmian społeczno-gospodarczych. Studium teoretyczne ... 63

Luis Alfredo Gallardo Millán, María de los Ángeles Cervantes Rosas,  
Gerardo Rodríguez Quiroz | Emprendedurismo Social como factor de ordenamiento  

y accionar empresarial en el sector pesquero artesanal: Caso Cooperativas Sinaloenses ..... 75

Alicja Hadryś-Nowak | Sposoby internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych na rynku 

usług medycznych -analiza przypadku ....................................................................................................... 91

Edyta Gheribi, Anna Wronka, Beata Gotwald-Feja | Green Purchasing in Family  

Businesses: A Case Study of Suhab ..............................................................................................................101

Cecilia García Muñoz Aparicio | Empresa familiar: horchatas “la catedral la bendición del 

señor de tabasco” ............................................................................................................................................117

Magdalena Baryń | Specyfika funkcjonowania firm rodzinnych w Hiszpanii ..........................131

Wiktoria Czernecka, Anna Zywert, Marcin Butlewski | Współpraca firm rodzinnych  

z organizacjami studenckimi na przykładzie Studenckiego Koła Naukowego „Progress” ...........147

María del Carmen Navarrete Torres, Cecilia García Muñoz Aparicio | El desafío 

de crecer y la diversificación comercial: Caso Tortillería Alameda ......................................................159



Część II | Współczesne aspekty zarządzania przedsiębiorstwami  
rodzinnymi .................................................................................................................................................173

Anna Lemańska-Majdzik | Wybrane obszary wykorzystania TIK w działalności przedsiębiorstw 

rodzinnych ......................................................................................................................................................................... 175

Ilona Petryk | Demand of Logistics Supply Chain Management in Family Firms ...........................189

Anna K. Stasiuk-Piekarska | Zarządzanie ryzykiem działalności w firmach rodzinnych ...199

Michał Trziszka | Narzędzia komunikacji wykorzystywane w modelu pracy zdalnej w firmach 

rodzinnych ........................................................................................................................................................213

Edyta Gheribi | Od małej firmy rodzinnej do sieci – strategie rozwoju biznesu ..................... 223

Beatriz Pérez Sánchez | Grupo Empresarial Ángeles: un Grupo Económico Familiar de 

Capital Nacional ................................................................................................................................237

Dariusz Nowak | Kluczowe czynniki sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych z perspektywy 

małych przedsiębiorstw .................................................................................................................................253

Magdalena Ratalewska | E-business in Family Businesses of the Creative Industries Sector – 

Case Studies ......................................................................................................................................................267

Martha Angélica De la Rosa Hernández, Rosa Elia Martínez Torres, Patricia 
Rivera Acosta | Dilemas y retos de las pymes en San Luis Potosí, México. Caso de estudio ....281

Krzysztof Bartczak | Wykorzystywanie technologii informacyjnych w firmach rodzinnych .299

Część III | Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorczości  
rodzinnej w gospodarce .................................................................................................................315

Małgorzata Okręglicka | Zarządzanie relacjami z pracownikami a budowanie innowacyjności 

firmy rodzinnej .................................................................................................................................................................. 317

Jan Klimek, Marek Laszuk, Dora Hara-Antoszkiewicz, Jan D. Antoszkiewicz |  

Organizacja wprowadzania konsultingu dla rozwoju firm rodzinnych ...............................................331

Piotr Kasprzak, Robert Sterniński | Dofinansowania z powiatowych urzędów pracy na  

rozpoczęcie działalności gospodarczej jako forma wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości wraz 

z oceną jej efektywności na wybranych przykładach. ...........................................................................343

Ewelina Schneider, Róża Stempowska, Arkadiusz Kalemba | Istota komunikacji  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach rodzinnych ...............................361

Tomasz Dorożyński, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek | Bariery  

w eksporcie małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego ................................. 375



Dorota Starzyńska, Marta Baraniak | Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw sektora MŚP  

w województwie łódzkim w latach 2009–2015 ............................................................................389

Bartłomiej Stopczyński | Facebook w wybranych firmach rodzinnych w świetle badań  

własnych ............................................................................................................................................................403

Emilia Grzegorzewska | Rodzinne przedsiębiorstwa meblarskie w obliczu światowego  

kryzysu gospodarczego – wyniki badań empirycznych ........................................................................ 417

Jarosław Ropęga | Proces przedsiębiorczy w firmach rodzinnych ..............................................431

Edyta Guderska | Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych z funduszy unijnych .........443

Renata Lisowska | Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju małych  

i średnich przedsiębiorstw w regionie ........................................................................................................453

Anna Rybak | Zaufanie społeczności lokalnej do firm rodzinnych ................................................467





Wstęp

Specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego wynika w pierwszym rzędzie z łączenia działal-
ności gospodarczej ze sferą rodziny. Ale badaczy przedsiębiorstw rodzinnych z rożnych 
obszarów nauki interesuje także, jakie są uwarunkowania przedsiębiorczości rodzinnej  
i jakie reguły decydują o odniesieniu sukcesu. Dorobek wiedzy naukowej i doświad-
czeń praktycznych przynosi nową wiedzę o poszczególnych obszarach determinujących 
wzrost biznesów rodzinnych. Niezwykle cenne są możliwości porównania doświadczeń 
badawczych z różnych krajów i branż, w których funkcjonują firmy rodzinne. 

Rosnące grono badaczy oraz rozwój instytucjonalny katedr i zakładów zajmują-
cych się problematyką family businesses powodują, że zostają zgłębiane nowe dotąd 
nieeksplorowane obszary badawcze, wyniki badań empirycznych coraz szerzej są pre-
zentowane, dzięki czemu badania firm rodzinnych stały się ważnym obszarem nauk  
o zarządzaniu oraz dyskusji metodologicznej pozwalającej na dotarcie do często skrzęt-
nie chronionych i niechętnie udostępnianych informacji. Dla badaczy szczególne zna-
czenie ma bezpośredni związek przedsiębiorstwa z rodziną właścicielską oraz szcze-
gólny typ relacji nasyconych emocjami oraz dylematy w wyborach priorytetów rodziny  
i przedsiębiorstwa. 

Również praktyka gospodarcza i instytucje otoczenia biznesu coraz częściej podej-
mują kwestie związane z przedsiębiorczością rodzinną. Obserwacja działań podejmo-
wanych przez organizacje przedsiębiorców pokazuje, że obecnie właściwie w czasie 
każdego wydarzenia pojawia się problematyka firm rodzinnych, szczególnie w aspekcie 
sukcesji. Na szczególne podkreślenie zasługuje olbrzymi wkład Polskiej Agencji Rozwo-
ju Przedsiębiorczości, która od roku 2009 systematycznie wdraża programy związane  
z firmami rodzinnymi. Obecnie PARP realizuje Forum Organizacji Firm Rodzinnych, po-
myślane jako platforma współpracy i rozwoju wiedzy o przedsiębiorczości rodzinnej. 
Dużą inicjatywą w rozwijaniu środowiska przedsiębiorców rodzinnych wykazują się Fun-
dacja Firmy Rodzinne i Stowarzyszenie Inicjatyw Firm Rodzinnych. 

Prezentowany tom składa się z trzech części i obejmuje zbiór artykułów związanych 
ze specyfiką przedsiębiorczości rodzinnej, zarządzaniem firmami rodzinnymi i uwarun-
kowaniami funkcjonowania i wzrostu firm rodzinnych. 

W pierwszej części znalazły się artykuły na temat przedsiębiorczości rodzinnej, roli 
kobiet w przedsiębiorczości, perspektyw i uwarunkowań rozwoju na tle różnych branż 
i krajów. Podniesiono ponadto problematykę internacjonalizacji, jak i dywersyfikacji  
w procesie rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. 

W drugiej części, obejmującej współczesne aspekty zarządzania przedsiębiorstwa-
mi rodzinnymi, odniesiono się do współczesnych czynników wpływających na proce-
sy zarządzania podmiotami rodzinnymi oraz dylematów wynikających z ograniczonej 
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wielkości podmiotu. Poruszono zagadnienia wykorzystania Internetu, zarządzania łań-
cuchem dostaw, procesów związanych ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa oraz 
stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych.

W ostatniej, trzeciej części zamieszczono artykuły poświęcone problematyce uwa-
runkowań funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych w warunkach gospodarki rynko-
wej. Autorzy wskazują na kwestie związane z programami oferowanymi przez instytucje 
otoczenia biznesu oraz analizę barier pojawiających się w działaniu małych i średnich 
przedsiębiorstw. Odniesiono się ponadto do zagadnień związanych z funkcjonowaniem 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który stanowi dominujące środowisko funk-
cjonowania firm rodzinnych. 

Zaprezentowane w tym tomie kierunki, wyzwania i wyniki badań będą z pewnością 
przydatne do rozwiązywania aktualnych problemów firm rodzinnych. Autorzy wyraża-
ją nadzieję, że artykuły staną się również inspiracją do rozwoju prac badawczych nad 
zarządzaniem przedsiębiorstwami rodzinnymi. Natomiast różnorodność i wieloaspek-
towość podejmowanej problematyki w prezentowanym tomie pozwala mieć nadzieję, 
że będzie on stanowić inspirację do uważnej lektury przemyśleń i wyników badań oraz 
będzie zachętą do podejmowania nowych wyzwań w obszarze badawczym przedsię-
biorstw rodzinnych. 

Mamy nadzieję, że przygotowane opracowania naukowe dostarczą wielu cennych 
impulsów do rozwoju nauki i przyniosą satysfakcję ich Autorom. Serdecznie słowa po-
dziękowania kierujemy do Recenzentów za wnikliwą i merytoryczną ocenę nadesła-
nych prac. 

Bogdan Piasecki
Andrzej Marjański

Łódź, maj 2017 roku

Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański
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are negligible, so the differences in the profile of men and women running businesses are 
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Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest krytyczna analiza dotychczasowych badań dotyczą-
cych przedsiębiorczości kobiet, wraz z wskazaniem kierunków badań, które mogłyby być 
prowadzone w Polsce. 

Prowadząc badania nad przedsiębiorczością nie sposób pozostać obojętnym wobec 
jednego z ich kierunku, jakim jest przedsiębiorczość kobiet. Kierunek ten jest obecny 
zarówno w publikacjach, jak i w nazwach sesji konferencji. Badacze próbują odpowie-
dzieć na wiele pytań, które można sprowadzić do dwóch bardzo ogólnych: co i dlaczego 
różnicuje kobiece i męskie przedsiębiorstwa; dlaczego liczba przedsiębiorstw zakłada-
nych przez kobiety w gospodarkach jest niższa niż przez mężczyzn. Próba odpowiedzi 
na drugie z pytań była bodźcem do opracowania pierwszego raportu na temat przed-
siębiorczości kobiet, który powstał na zlecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych  
w 1979 r. i przedstawiał demograficzną charakterystykę kobiet w biznesie [United States 
Department of Commerce, 1979]. Pierwszy artykuł na temat przedsiębiorczości kobiet 
został opublikowany w 1976 r. [Schwartz, 1976], a ponad trzydzieści lat później pojawiło 
się pierwsze czasopismo tym tematom poświęcone: International Journal of Gender and 
Entrepreneurship. 

Przedsiębiorczość kobiet z upływem czasu cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem ze strony naukowców. Wnikliwej analizie poddawani są nie tylko przedsiębiorcy, 
ale także badania bezpośrednio ich dotyczące. Wśród artykułów naukowych coraz sil-
niej zarysowuje się podział na te, które podążały i podążają w tradycyjnych kierunkach, 
wskazując na różnice pomiędzy kobiecą i męską przedsiębiorczością oraz te, które wska-
zują, że tych różnic nie ma. Kluczowym, dla zrozumienia różnic pomiędzy powyższymi 
dwoma nurtami, jest przybliżenie zarzutów stawianych tradycyjnym kierunkom badań 
oraz wskazanie nowych potrzeb, na które zaczynają odpowiadać badacze. 

Z tej perspektywy przełomową wydaje się być praca naukowa Ahl, która w swojej 
rozprawie doktorskiej poddała ostrej krytyce dotychczasowe kierunki badań nad przed-
siębiorczością kobiet. Przez część środowiska naukowego Ahl uważana jest za prekurso-
ra w wyznaczaniu nowych kierunków badań [Hughes et al. 2012]. Dlatego też w bada-
niach nad przedsiębiorczością kobiet można postawić cezurę, którą jest opublikowana 
w 2002 roku praca doktorska Ahl pt.: The making of the female entrepreneur: A discourse 
analysis of research texts on women’s entrepreneurship oraz artykuły będące jej rozwinię-
ciem [Ahl 2004; Ahl 2006; Ahl Marlow 2012]. 

Zarówno przed publikacją Ahl, jak i po niej w literaturze pojawiło się wiele przeglą-
dów literaturowych, których celem było przedstawienie dotychczasowych osiągnięć 
oraz wskazanie dalszych kierunków badań. W jedenastu wiodących czasopismach 
zajmujących się przedsiębiorczością naliczono łącznie 185 doniesień na temat przed-

Julita Wasilczuk, Magdalena Licznerska
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siębiorczości kobiet w latach 1991-2016, z czego dziewiętnaście artykułów to tekstu 
przeglądowe [Yadav, Unni 2016], osiem z nich opublikowano przed publikacją Ahl  
z 2002 roku. 

Poniżej omówiono wyniki przeglądu z 1992 roku, jednego z częściej przytaczanych 
w literaturze, opracowanego przez Brush, jedną z najbardziej zasłużonych badaczek 
przedsiębiorczości kobiet1. Wyniki spostrzeżeń z tego przeglądu zostały następnie 
skonfrontowane z krytycznymi artykułami Ahl, która w swoich publikacjach wskazuje na 
nowe kierunki badań, które są powoli rozwijane przez kolejnych badaczy. Zakończenie 
niniejszego artykułu stanowi rekomendacje dla polskich badaczy, którzy chcieliby pro-
wadzić badania nad przedsiębiorczością kobiet.

Tradycyjny nurt badań

W przeglądowym artykule z 1992 roku, Brush przeanalizowała doniesienia naukowe na 
temat przedsiębiorczości kobiet opublikowane w wiodących czasopismach i materiałach 
konferencyjnych dotyczących przedsiębiorczości [Brush 1992]. Analizowane artykuły 
pochodziły między innymi z takich czasopism jak: Frontiers of entrepreneurship Research, 
Journal of Small Business management, Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of 
Business Venturing, USASBE Proceedings, Entrepreneurship and Regional Development, z lat 
1977 – 1991. Są to czasopisma, które cały czas uważane są za wiodące w obszarze badań 
nad przedsiębiorczością. Autorzy analizowanych artykułów skupiali się przede wszyst-
kim na sylwetce przedsiębiorcy, w dużo mniejszych stopniu na procesie przedsiębior-
czym oraz na organizacji jako jednostce badanej, trzy doniesienia dotyczyły otoczenia 
firmy. Liczba badań dotyczących sylwetki przedsiębiorcy nie powinna dziwić. Artykuły 
te powstały w okresie, gdy liczba kobiet w biznesie zaczęła gwałtownie rosnąć, co było 
związane między innymi z rosnącym udziałem kobiet w sile roboczej [Toossi 2002]. Sy-
tuacja kobiet na rynku pracy, a także w działalności gospodarczej zaczęła budzić zain-
teresowanie badawcze. Jako mało rozpoznane zjawisko, przedsiębiorczość kobiety była 
analizowano przede wszystkim poprzez pryzmat osoby zakładającej i prowadzącej firmę.

Analiza przeprowadzona przez Brush2 nie wykazała różnic pomiędzy kobietami  
i mężczyznami prowadzącymi własne firmy, zarówno pod względem statusu matrymo-
nialnego, wieku, kolejności urodzenia (przedsiębiorcy są głównie pierwszym dzieckiem), 
pochodzenia z rodziny przedsiębiorczej. Kobiety prowadzące firmy legitymowały się ta-

1 Publikuje prace na temat przedsiębiorczości kobiet od początku lat osiemdziesiątych. Jest także inicjatorką 
Diana Project. 
2 W niniejszym artykule przedstawiono jedynie wnioski z tej analizy, nie przywołując wszystkich opisanych 
przez autorkę pozycji literaturowych. 

Poszukiwanie dobrych odpowiedzi na źle postawione pytania, rzecz o przedsiębiorczości kobiet



14

kim samym poziomem wykształcenia, chociaż różniły się jego profilem od mężczyzn. 
Główne różnice pomiędzy przedsiębiorcami różnej płci wynikały przede wszystkim  
z doświadczenia zawodowego, w przypadku kobiet rzadziej wiązało się ono z funkcjami 
menedżerskimi, nauką czy też techniką. Zaobserwowano także różnice w motywacjach: 
kobiety rozpoczynając działalność gospodarczą kierowały się przede wszystkim chę-
cią stworzenia sobie elastycznego miejsca pracy, mężczyźni natomiast chęcią zostania 
przedsiębiorcą. 

Styl zarządzania kobiet opisany przez Brush na podstawie analizowanych badań, był 
określany jako kobiecy (otwartość w komunikacji, partycypacja w podejmowaniu decy-
zji, mniej zhierarchizowany). Obierane przez kobiety w biznesie cele częściej dotyczyły 
działań społecznych. Nie zaobserwowano różnic w uczestniczeniu w sieciach (chociaż 
sieci kobiet częściej składały się z kobiet), pozyskiwaniu informacji i planowaniu. To co 
wyróżniało kobiety prowadzące własne firmy, to silne wsparcie ze strony najbliższego 
otoczenia. 
Wśród badanych artykułów jedynie trzy poruszały problematykę relacji kobiet i męż-
czyzn prowadzących firmy z bankami. Z badań w nich opisanych wynika, że chociaż 
przygotowywane przez kobiety wnioski były tak samo poprawne jak te przygotowywa-
ne przez mężczyzn, jednak to ci drudzy byli postrzegani jako bardziej predysponowane 
do sukcesu. 

Przytoczone powyżej wnioski z przeprowadzonej przez Brush analizy wskazywa-
łyby na nieliczne różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami. Zaskakujące jest więc 
podsumowanie Autorki tego przeglądu, która pisze: „możemy stwierdzić na podstawie 
powyższej dyskusji, że jest więcej różnic niż podobieństw pomiędzy firmami prowadzonymi 
przez kobiety i mężczyzn” (tłumaczenie własne). I chociaż zaraz po tym zdaniu, pojawia 
się dokładny opis na czym te różnice i podobieństwa polegają, przekaz podstawowy 
wskazywał na różnice. W tym fragmencie artykułu Brush, uwidacznia się opisany w przez 
Ahl [2012] syndrom badaczy kobiecej przedsiębiorczości, którzy przystępując do badań, 
nie dopuszczają myśli, że różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w biznesie nie są 
tak duże jak się powszechnie sądzi. Jak zauważa Ahl [2006], takie podejście do badania 
przedsiębiorczości kobiet było i nadal często jest obecne w literaturze tematu, badacze 
wychodzą z założenia, że kobiety muszą się różnić od mężczyzn, dlatego dla niektórych 
brak potwierdzenia postawionych na wejściu hipotez jest rozczarowujące. Ahl zastana-
wia się dlaczego, pomimo zniechęcających wyników, niektórzy nadal próbują znaleźć 
różnice w kolejnych badaniach, obwiniając za niepowodzenie badawcze, niedostatecz-
nie dobrze dobrane narzędzia lub źle zadane pytania. 

Kończąc swój przegląd literaturowy Brush zaproponowała zintegrowane podejście, 
wskazując na konieczność przebadania psychologicznych i socjologicznych teorii, które 
mogłyby wyjaśnić różnice w przedsiębiorczości kobiet i mężczyzn. Sugerowała przyję-
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cie kobiecego punktu widzenia, który polega na postrzeganiu firmy jako powiązanej 
sieci relacji łączących rodzinę, społeczeństwo i kobietę przedsiębiorcę. Podobny pogląd 
wskazujący na konieczność analizy powiązań z otoczeniem: sektorem, rodzina i kulturą, 
zaprezentowany został kilka lat później [Gundry L. et al. 2002]. 

Ahl – krytyka dotychczasowych badań

Ahl dokonała analizy 81 artykułów dotyczących przedsiębiorczości kobiet z wiodących 
czasopism naukowych3, które ukazały się pomiędzy 1982 a 2000 rokiem. Dokonana analiza 
nie spowodowała pogłębienia wiedzy o różnicach między kobietami przedsiębiorcami 
a mężczyznami przedsiębiorcami. Analizując szeroki wachlarz czynników psychologicz-
nych i postaw opisywanych w badaniach, możliwe było stwierdzenie, że istnieje o wiele 
więcej podobieństw, niż różnic pomiędzy przedsiębiorcami kobietami a mężczyznami. 
Różnice, jakie się uwidoczniły, to te wewnątrz grupy przedsiębiorczych kobiet, 
pomiędzy różnymi zawodami oraz pomiędzy przedsiębiorcami w różnych krajach 
[Ahl 2002]. Jedyną wyraźną różnicą, która pojawiła się w analizowanych artykułach, 
był mniejszy rozmiar firm prowadzonych przez kobiety oraz rodzaj wybieranej przez 
nie działalności (handel i usługi). Nie tylko Ahl wskazywała na niższe „osiągnięcia” 
przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Kobiece biznesy zatrudniają mniej 
pracowników i ustępują wielkością przychodów firmom prowadzonym przez mężczyzn 
[Sabarwal, Terrell 2008]. Może to wynikać z mniejszego zaangażowanego kapitału  
w działalność [Muravyev, et al. 2009] oraz w obieranych strategiach, które w kobiecych 
biznesach częściej obejmują elementy społeczne [Jennings, Brush 2013]. 

Po dokonaniu analizy artykułów, Ahl wyartykułowała to, co już wcześniej pojawiało 
się w publikacjach: przedsiębiorczość nie jest koncepcją neutralną pod względem płci. Od 
takiego stwierdzenia zaczyna się obecnie niemal każdy artykuł na ten temat [patrz np. 
Jenning i Brush 2013, Yadav, Unni 2016]. Jednocześnie to męski wzorzec przedsiębior-
czości jest powszechni obowiązujący, co podkreślała już wcześniej Brush [1992]. Kobie-
cość i przedsiębiorczość pojawiają się jako sprzeczne fenomeny. I rzeczywiście, analiza 
obecnych w doniesieniach medialnych cech, atrybutów i zachowań związanych z po-
tocznie funkcjonującym obrazem przedsiębiorcy (radzący sobie z ryzykiem, poszukują-
cy możliwości, tworzący strategię, walczący o przetrwanie itp.) różni się od potocznego 
obrazu kobiety (delikatna, unikająca ryzyka, ugodowa, itp.). To oczywiście stereotypy, 
ale one w dużym stopniu kształtują powszechną świadomość, niezależnie od tego, że na 
czele największego w średniowieczu państwa stała kobieta, królowa Elżbieta I, w Rosji 

3 Artykuły pochodziły z “Entrepreneurship Theory and Practice”, “Journal of Business Venturing”, “The Journal of 
Small Business Management” and “Entrepreneurship and Regional Development”.
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rządziła caryca Katarzyna Wielka, a w dzisiejszych czasach fotel premiera zajmowany 
przez kobietę nikogo już nie dziwi. 

W swoim przeglądzie Ahl poszukiwała odpowiedzi na pytanie: jeżeli różnic nie 
ma, lub są niewielkie, dlaczego kolejni badacze próbują się ich doszukać? Odpowiedzi 
upatrywała w powszechności przekonania o istnieniu różnic między płciami, co powo-
dowało, że poszczególni badacze, mimo, iż w toku swoich badań ich nie znajdywali, 
dokonywali prób tłumaczenia i wyjaśnienia mizernych, w tym zakresie, wyników. Ahl 
zidentyfikowała i opisała trzy takie strategie [2004]. Jedną ze strategii, którą posługiwali 
się autorzy artykułów było zbytnie podkreślanie niewielkich znalezionych różnic. Polskie 
przysłowie robić z igły widły oddaje zamysł Ahl (ang.: Making a Mountain out of a Mole-hill 
strategy). Autorzy publikacji zazwyczaj podkreślali statystycznie istotne różnice, ale po-
mijali słowo statystycznie i przedstawiali je jako społecznie istotne, choć rzadko takimi 
były. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że ignorowali większość podobieństw. Przykła-
dem stosowania takiej praktyki może być artykuł Olson i Currie [1992], w którym pojawia 
się zdanie, iż kobiety i mężczyźni przedsiębiorcy w inny sposób postrzegają otoczenie,  
w którym rozpoczynają i prowadzą swoje firmy, mimo iż w ich badaniach pojawia się 
tylko jedna niewielka różnica w jednej z dziewięciu badanych cechach.

Drugą strategią wyjaśniania braku różnic jest podkreślanie, że kobiety przedsiębior-
cy są odmienne od kobiet „przeciętnych” (the self-selected woman strategy). Analizowa-
ne artykuły sugerowały, że wśród kobiet można wyróżnić te zwyczajne i te silniejsze/
mocniejsze/bardziej męskie będące przedsiębiorcami, ewentualnie zwyczajne kobiety 
przedsiębiorcy i bardziej przedsiębiorcze kobiety przedsiębiorcy. W obu przypadkach 
stosowany był wzór związany z ideą kobiecości i jakimś rodzajem słabości, aby ocalała 
idea fundamentalnej różnicy.

Trzecia strategia jest przez Ahl nazywana strategią dobrej matki (the good mother 
strategy). Polega ona na tworzeniu alternatywnego modelu macierzyńskiego przed-
siębiorcy w którym wszystkie kobiece cechy są promowane. Na podstawie niewielkich 
różnic połączonych z ogólnym obrazem troskliwych i opiekuńczych kobiet, wyłania się 
spolaryzowany obraz przedsiębiorców kobiet i mężczyzn.

Spostrzeżenia na temat braku znaczących różnic pomiędzy kobietami i mężczyzna-
mi prowadzącymi firmy, znajdują swoje uzasadnienie w najnowszych badaniach psy-
chologicznych. Metasynteza wyników 106 metanaliz badań dotyczących porównań 
pomiędzy kobietami i mężczyznami na płaszczyźnie psychologii, wykazały niewielkie 
różnice pomiędzy płciami [Zell et al., 2015]. 

U podłoża większości analizowanych przez Ahl badań stoi założenie o indywidu-
alizmie. Typowe badania skupiają się na jednostkach lub na pojedynczych firmach. 
Rzeczywistość badawcza wygląda tak, jakby świat społeczny prawie w ogóle nie istniał,  
a typowe studium przedstawia przedsiębiorcę jako samotną wyspę, wyłącznie odpo-
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wiedzialnego za swój sukces. I to jest kolejny przyczynek do krytyki według Ahl, szcze-
gólnie gdy analizowana jest przedsiębiorczość kobiet. Rodzina, dom i opieka nad dzieć-
mi lub rodzicami jawi się jako całkowicie indywidualna odpowiedzialność, tymczasem 
jak wynika z badań obciążenia obowiązkami rodzinnymi, brak możliwości zapewnienia 
dzieciom/niedomagającym rodzicom opieki sprawia, że kobiety nie poświęcają swo-
im firmom tyle czasu co mężczyźni [Fairlie, Robb 2009, The Global Gender Gap Report 
2016]. Jeżeli więc przedsiębiorczość przyczynia się do powodzenia gospodarki, a kobie-
ce firmy osiągają niższe wyniki niż przeciętne, to problem szeroko pojętej opieki staje 
się kwestią społeczną i nie jest jedynie indywidualnym problemem kobiet w biznesie. 
I właśnie rozwiązania instytucjonalne wg Ahl nie są w literaturze poddawane analizie. 

Nowe kierunki badań przedsiębiorczości kobiet

Co kilka lat pojawia się artykuł wskazujący na konieczność poszukiwania nowych obsza-
rów i kierunków badań nad przedsiębiorczością kobiet [Yadav, Unni 2016]. Ale to prace 
Ahl spowodowały przełom w myśleniu o przedsiębiorczości kobiet. Wezwanie i apel Ahl 
o nowe kierunki w badaniach nad przedsiębiorczością nie pozostały bez echa w środo-
wisku naukowym, co udowadniają autorzy wielu artykułów. Krytyka wyrażona przez 
Ahl nie dość, że nie została zignorowana, ale została usłyszana, uznana za ważną a jej 
odzwierciedlenie można odnaleźć powstających artykułach o przedsiębiorczości kobiet 
[np. Hughes et al., 2012]. 

Aby zapobiec powielaniu i utwierdzaniu w świadomości ludzi drugorzędnej pozycji 
kobiet w społeczeństwie Ahl zaproponowała skierowanie dyskusji dotyczącej przed-
siębiorczości kobiet na nowe obszary. Zasugerowała dwa kroki: rozbudowę/ekspansję 
obiektów badawczych oraz przesunięcie w epistemologicznej pozycji [2006]. Ulepsze-
nia można dokonać zarówno podążając za jednym z sugerowanych kroków, jaki i kom-
binacją obu. Zamysł Autorki przedstawia tablica poniżej (tablica 1).

Tablica. 1. Obecne i nowe kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet 

Obecne obiekty badań Rozwinięte/poszerzone obiekty 
badań

Obiektywistyczna 
teoria poznania 
(epistemologia)

Uwaga skupiona na jednostce; 
Założenia esencjalistyczne

Większa liczba zmiennych;
Studia przypadków;
Studia porównawcze

Konstrukcjonistyczna 
epistemologia

Studia nad konstruowaniem 
przez kobiety życia swojego  
i swojej firmy, tworzenie i kre-
owanie płci kulturowej 

Studia nad porządkiem społecz-
nym, ukształtowanym kulturowo,  
i nad mechanizmami rekonstruują-
cymi go 

Źródło: Ahl 2006. 
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W poszukiwanie nowych kierunków badań włączyła się także Brush, która w kolej-
nych artykułach, proponuje nowe podejście do badań przedsiębiorczości kobiet. Wraz  
z współautorkami sugeruje przesunięcie środka ciężkości z osoby przedsiębiorcy (kto?) 
na proces przedsiębiorczy ( jak?), wprowadzając do badań nad przedsiębiorczością 
kobiet teorie instytucjonalne [Brush, de Bruin, Welter, 2009]. Tak postawiony problem 
badawczy, wskazujący na proces, został zresztą zaproponowany w badaniach nad 
przedsiębiorczością przez Garnera, krytykującego podejście osobowe w badaniach nad 
przedsiębiorczością [Gartner, 1988]. A ponieważ Gartner zasugerował podejście beha-
wioralne w badaniach nad przedsiębiorczością wiele lat temu, dziwi, że tak długo trwało 
przeniesienie tej sugestii na badania nad przedsiębiorczością kobiet. W kolejnej publi-
kacji Brush proponuje także włączenie do badań elementów związanych z macierzyń-
stwem oraz z szeroko pojętym otoczeniem mezo i makroekonomicznym wskazując jed-
nocześnie, że przedsiębiorczość kobiet jest nierozłącznie związana z rodziną, i w takim 
kontekście należy badania prowadzić [Jennings, Brush 2013].

Wiodące czasopismo naukowe dotyczące tematyki przedsiębiorczości Entrepreneu-
rship Theory and Practice postanowiło poświęcić jeden ze swych numerów w całości 
nowym kierunkom, zgodnie z którymi podążają badacze zajmujący się przedsiębiorczo-
ścią kobiet. Odniesiono się w nich do:

 · analiz porównawczych umożliwiających poznanie roli, jaką pełni kultura i szeroko 
rozumiany kontekst w pojmowaniu rozumienia uwarunkowań związanych z płcią 
kulturową i czynnikami wpływającymi na przedsiębiorczość [Shinnar, Giacomin, 
Janssen 2012]. 
 · aktywności przedsiębiorczej kobiet z uwzględnieniem czynników związanych  

z posiadaną rodziną, relacjami praca-dom, etapem kariery i statusem rodziny [Davis, 
Shaver 2012], [Eddleston, Powell 2012].
 · przedsiębiorczości kobiet w krajach rzadziej opisywanych przez naukowców [Datta, 

Gailey, 2012, Davis, Abdiyeva 2012] tematyka ta staje się coraz częściej obecna w pi-
śmiennictwie [Poggesi et al. 2016].

Rozproszone bazy danych bibliograficznych w Polsce nie pozwalają na całościową 
analizę piśmiennictwa na temat polskich przedsiębiorczyń. Dlatego też w powyższych 
rozważaniach nie pojawiła się żadna publikacja polskich badaczy, chociaż kilka nazwisk 
z pewnością można przywołać (patrz np.: Misiak, Horodyńska-Okoń, Kupczyk, Lisowska, 
Siemieniak, Zięba). Warto natomiast podkreślić, że pojawiają się pierwsze artykuły do-
tyczące sugerowanych kierunków badań, jak chociażby ta o obiecującym tytule Główne 
nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet [Lubacha-Sember 2016]. Szkoda jed-
nak, że zawiera ona przede wszystkim opis barier jakich doświadczają kobiety w przed-
siębiorczości. W polskiej literaturze ciężko odnaleźć odwołania do powszechnie obecnie 
cytowanej Ahl. Nowe kierunki opisywane coraz częściej w literaturze anglojęzycznej,  
w Polsce do tej pory praktycznie się nie pojawiły.
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Rekomendacje do badań przedsiębiorczości kobiet w Polsce

W oparciu o przedstawioną krytykę dotychczasowych badań na temat przedsiębiorczo-
ści kobiet oraz sugestii dotyczących dalszych kierunków badań na ten temat, można 
wyciągnąć kilka wniosków dla Polski. Artykuły naukowe zajmujące się przedsiębiorczo-
ścią kobiet nie są tylko niewinnymi, obiektywnymi refleksjami dotyczącymi społecznych 
realiów, a dyskurs w nich zawarty współtworzy obraz, który dociera do odbiorców. Ba-
dacze, postrzegani jako eksperci w społeczeństwie, swoją pracą kreują konkretny wi-
zerunek kobiet przedsiębiorców, ich roli i miejsca w społeczeństwie. Stąd też stawiane 
pytania badawcze oraz analizowane obszary badań, powinny służyć rzetelnej ocenie 
przedsiębiorczości kobiet. Wskazane byłoby odejście od kreowania negatywnego poj-
mowania relacji praca – dom w kontekście prowadzenia własnego biznesu, gdzie nie 
docenia się czasu poświęconego na obowiązki domowe, utożsamiając je z barierą dla 
rozwoju tak personalnego jak i zawodowego. Dokonując analizy formalnych narzędzi lub 
programów, stworzonych, aby wspierać przedsiębiorczość kobiet, należy poddać dys-
kusji z góry założony ich korzystny wpływ i zastanowić się nad wizerunkiem kobiet, jaki 
kreują. Czy programy wsparcia są faktycznie korzystne z perspektywy kobiet, czy tylko 
szufladkują kobiety jako bezradne i potrzebujące wsparcia. 

Badania powinny być prowadzone w celu ustalenia jak firmy są zakładane i prowa-
dzone, a nie kto je zakłada i prowadzi. Duży nacisk powinien być kładziony na kontekst 
działalności biznesowej, w szczególności na uwarunkowania zewnętrzne (partnerów, 
członków rodziny, instytucje opieki, rynek pracy, politykę itp.). Prowadzona analiza do-
tycząca różnic w zachowaniu biznesowym kobiet i mężczyzn musi być oparta na podob-
nych firmach, zarówno pod względem wieku, wielkości, a przede wszystkim branży. Za-
leca się branie pod uwagę większej liczby czynników kształtujących postawy i działania 
przedsiębiorcę, a tym samym odejście od badań ankietowych na rzecz głębszego zro-
zumienia badanego zjawiska poprzez prowadzenie studiów przypadków. Bardzo ważne 
jest także oderwanie się od męskiego modelu świata/gospodarki/przedsiębiorczości, 
jako wzorca, do którego należy porównywać kobiety. 

Poszukiwanie dobrych odpowiedzi na źle postawione pytania, rzecz o przedsiębiorczości kobiet



20

Bibliografia

Ahl H.J. (2002), The making of the female entrepreneur: A discourse analysis of research texts on 

women’s entrepreneurship (Doctoral dissertation, Jonkoping International Business).

Ahl H.J. (2004), The scientific reproduction of gender inequality. A discourse. Materiały konferencji: 

The 5th European Feminist Research Conference, August 20 – 24, 2003 Lund University, Sweden.

Ahl H. (2006), Why research on women entrepreneurs needs new directions, „Entrepreneurship 

Thery and Practice”, vol. 30, iss. 5, ss. 595–621.

Ahl H.J., Marlow S. (2012), Exploring the dynamics of gender, feminism and entrepreneurship: 

advancing debate to escape a dead end?, “Organization”, vol. 19, iss. 5, ss. 543–562. 

Brush C.G. (1992), Research on women business owners: Past trends, a new perspective and future 

directions, ,,Entrepreneurship: Theory and Practice”, vol. 16, iss. 4, ss. 5–31.

Brush C.G., de Bruin A., Welter F. (2009), A gender-aware framework for women’s entrepreneur-

ship, „International Journal of Gender and Entrepreneurship”, vol. 1, iss. 1, ss. 8–24.

Datta P.B., Gailey R. (2012), Empowering Women Through Social Entrepreneurship: Case Study of 

a Women’s Cooperative in India, ,,Entrepreneurship Theory and Practice”, z. 36, nr 3. 

Davis P.J., Abdiyeva F. (2012), En Route to a Typology of the Female Entrepreneur? Similarities and 

Differences Among Self-Employed Women, „Journal of Management Policy and Practice”, vol. 13, 

iss. 4, ss. 121–137.

Davis A. E., Shaver K. G. (2012), Understanding Gendered Variations in Business Growth Intentions 

Across the Life Course, ,,Entrepreneurship Theory and Practice”, z. 36, nr 3.

Eddleston K.A., Powell G.N. (2012), Nurturing Entrepreneurs’ Work-Family Balance: A Gendered 

Perspective, ,,EntrepreneurshipTheory and Practice”, z. 36, nr 3.

European Commission (2014), Statistical data on Women entrepreneurs in Europe, http://ec.eu-

ropa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7992 [3 marca 2017]. 

Fairlie R.W., Robb A.M. (2009), Gender differences in business performance: evidence from the 

Characteristics of Business Owners survey, „Small Business Economics”, vol. 33, iss. 4, ss. 375–395.

Julita Wasilczuk, Magdalena Licznerska



21

Gartner, W. (1988), Who is an Entrepreneur? Is the Wrong Question, „American Journal of Small 

Business”, vol. 12 iss. 4, ss. 11–32.

Gundry L.K., Miriam B.Y., Posig M. (2002), Contemporary perspectives on women’s entrepreneu-

rship: a review and strategic recommendations, „Journal Enterprising Culture”, vol. 10 iss. 67, ss. 

67–86, DOI: http://dx.doi.org/10.1142/S0218495802000141.

Hughes K., Jennings J., Brush C.D., Carter S., Welter F. (2012), Extending women’s entrepre-

neurship research in new directions, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol 36, no. 3, ss. 429 

– 442. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2012.00504.

Jennings J.E., Brush, C.G. (2013), Research on Women Entrepreneurs: Challenges to (and from) 

the Browder Entrepreneurship Literature?, „The Academy of Management Annals”, vol. 7, no 1, ss. 

661–713.

Lubacha-Sember J. (2016), Główne nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet, „Hory-

zonty Wychowania”, 15 nr 34, ss. 343–361.

Muravyev A., Talavera O., Schafer D. (2009), Entrepreneurs’ Gender and Financial Constraints: 

Evidence from International Data, „Journal of Comparative Economics”, vol. 37, iss. 2, ss. 270–286.

Olson S.F.,Currie H.M. (1992), Female entrepreneurs in a male- dominated industry: personal va-

lue systems and business strategies, ,,Journal of Small Business Management”, z. 30, nr 1.

Poggesi S., Mari M., de Vita L. (2016), What’s new in female entrepreneurship research? Answers 

from the literature, „International Entrepreneurship and Management Journal”, vol. 2, iss. 3,  

ss. 735–764.

Sabarwal S., Terrell K. (2008), Does Gender Matter for Firm Performance? Evidence from Eastern 

Europe and Central Asia. Policy Research Working Paper 4704: The World Bank. Poverty Reduc-

tion and Economic Management Network. Gender and Development Group.

Schwartz E. (1976), Entrepreneurship: A new female frontier, „Journal of Contemporary Business”, 

5, ss. 47–76.

Shinnar R.S., Giacomin O., Janssen F. (2012), Entrepreneurial Perceptions and Intentions: The 

Role of Gender and Culture, ,,Entrepreneurship Theory and Practice”, z. 36, nr 3.

Poszukiwanie dobrych odpowiedzi na źle postawione pytania, rzecz o przedsiębiorczości kobiet



22

The Global Gender Gap Report 2016. World Economic Forum, https://www.weforum.org/re-

ports/the-global-gender-gap-report-2016 [4 mraca 2017].

Toossi M. (2002), A century of change: The US labor force, “Monthly Labour Reviev”, vol. 125, 15.

United States Department of Commerce (1979), The bottom line: Unequal enterprise in America, 

Washington, United States Department of Commerce.

Yadav V., Unni J. (2016), Women entrepreneurship: research review and future directions. „Journal 

of Global Entrepreneurship Research”, vol. 6, iss. 2, ss. DOI: 10.1186/s40497-016-0055-x.

Zell E., Krizan Z., Teeter S.R. (2015), Evaluating gender similarities and differences using meta-

synthesis. „American Psychologist”, vol 70, iss. 1 , ss. 10–20. http://dx.doi.org/10.1037/a0038208.

Julita Wasilczuk, Magdalena Licznerska



Ana Bertha Vidal Fócil | berthafócil@hotmail.com

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Las empresas familiares mexicanas encabezadas por 
mujeres

Woman-Headed Family Businesses

Abstract: In Mexico, 29% of the households are run by a woman, that is, 9.626 thousand 211 

households have women heads, so there are programs that support this kind to finance fa-

mily businesses. The objective of the present study is to analyze the conditions of the fema-

le companies headed by women in Mexico, regarding the obstacles to their operation and 

financing. As a methodology, this work is presented with a qualitative approach because it 

will be used the analysis of statistical and governmental information to address the issue, 

therefore, it will be a descriptive research, since it will know the situation of women entre-

preneurs in Mexico. As results and conclusions that in Mexico, 3 out of 10 companies are run 

by women. In addition, 9 out of 10 women’s companies are MSMEs. Women-headed family 

enterprises provide skills that need to be exploited. Family-run women-owned enterprises 

are mainly financed by personal or family savings and only resort to limited external finan-

cing during their training stages; So this article analyzes the role of public management in 

the empowerment of women.

Key words: Mexico, Gender Parity, Family Business, Financing

Introducción

El objetivo del presente trabajo es analizar las condiciones de las empresas familiares 
encabezadas por mujeres en México, en cuanto a los obstáculos para su funcionamien-
to y financiamiento. Como alcance, la investigación pretende analizar el panorama de 
las mujeres que están al frente de una empresa en México, ya que en la mayoría de las 
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ocasiones por los roles que tienen en el hogar se encuentran con dificultades para de-
sarrollarse como empresarias, además que recurren a financiamientos con altas tasas de 
interés que dejan pocos recursos para la rotación de mercancías y la reinversión en sus 
negocios, por lo que el gobierno federal debe actuar en favor del empoderamiento de 
este género. El enfoque metodológico para la presente investigación es cualitativa ya 
que se analiza la estadística en México sobre la participación de las mujeres en las empre-
sas familiares para el periodo 2005-2016, para ello se estudiará las cifras porcentuales del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo; aunado se revisarán los artículos científicos y periodísticos so-
bre el papel de las mujeres en las empresas familiares y por último se definirán cuáles han 
sido las acciones del gobierno de México para el acceso de las mujeres al financiamiento 
de empresas. Por lo anterior, será una investigación descriptiva, donde la información se 
comprenderá y se generarán tablas para su estudio.

Ahora bien, la participación de las mujeres en las actividades económicas se incre-
mentó en los últimos años, sin embargo, se siguen cometiendo actos de discriminación 
hacia ellas que las colocan en una posición de desigualdad, con menor acceso al trabajo 
remunerado y a los cargos directivos en las empresas, así como a la propiedad de estas 
en comparación con los hombres. Lo anterior, ubica al mercado laboral en una estruc-
tura de división sexual con un reparto en las ocupaciones para cada género que al final 
limitan su desarrollo. 

Para las mujeres, incorporarse a la vida económica es un acto restringido por factores 
como el estado conyugal, el cuidado de niñas, niños o adultos mayores, personas enfer-
mas y personas con discapacidad en el hogar, lo que les dificulta conjugar un trabajo 
remunerado con los deberes familiares que les son asignados culturalmente, y que en 
muchos casos las orilla a obligarse a ejercer su carrera profesional de manera interrum-
pida o aceptar empleos de menor calidad. En este orden de ideas, los roles familiares se 
transforman en barreras para su participación equitativa en el trabajo.

Globalmente, solo el cincuenta por ciento de las mujeres participa en la esfera labo-
ral, en comparación del 75 por ciento de hombres que realizan actividades remunera-
das. En los países en desarrollo, el 95 por ciento del empleo de las mujeres es informal, 
en puestos de trabajo que no están protegidos por la legislación laboral y que carecen 
de protección social. Se necesitan reformas e innovaciones en la provisión de transferen-
cias sociales y servicios sociales para garantizar que estos impacten en las mujeres. Estas 
políticas públicas reducen las disparidades de género en las tasas de pobreza y mejorar 
la seguridad de los ingresos de las mujeres [ONU MUJERES 2016].

En México, como en gran parte de los países latinoamericanos el acceso al financia-
miento es para las mujeres el principal obstáculo para la gestión de sus empresas, ya que 
desafían escenarios de crédito desfavorables y es más probable que tengan que pagar 
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tasas de interés más altas que los hombres. Las barreras financieras son relevantes y erra-
dicarlas ayudaría a reducir la pobreza y aumentar el crecimiento [Mulyati 2012].

El rol histórico de la mujer en la familia

En cuanto a las empresas familiares, a lo largo del tiempo se ha destacado el papel de 
la mujer en estas organizaciones, existen casos en que mujeres han estado al frente de 
grandes empresas tras bambalinas, no teniendo la oportunidad de dirigir pero si de ope-
rarlas. Lo anterior, produjo que la función de la mujer en las empresas familiares sea invi-
sible, sin ser reconocidas formalmente. 

Desde la perspectiva organizacional, entre las aportaciones de las mujeres a las em-
presas familiares se encuentra la transmisión de valores, ya que por ejemplo, una madre 
ejerce una fuerte influencia por medio de los valores que inculca en los hijos, que son 
luego practicados en la empresa. Además, las mujeres cuentan con la tarea de educar 
a los niños, en donde se forman sobre administración de la riqueza, virtudes y búsque-
da de la felicidad. Por último, es importante resaltar que tanto familia y empresa están 
estrechamente ligadas, y en los casos de las empresas familiares, la mujer marca la pau-
ta sobre la relación entre los integrantes de estas dos organizaciones, promoviendo la 
igualdad y la cooperación; fomentando en todo momento la armonía [Ceja 2008]. 

Los roles tradicionales de los hombres y mujeres en una relación familiar, se basaron 
a lo largo de la historia en que el padre se encarga de la provisión de los bienes nece-
sarios para la supervivencia, como los alimentos. Por su parte, la mujer era la encargada 
del cuidado del hogar y de los hijos. En el ámbito laboral, la mujer ha luchado por formar 
parte de las actividades económicas, no solo como empleada en una organización, sino 
también como empleadora. 

La situación económica actual, ha modificado la estructura económica de las fami-
lias, hoy en día madres y padres trabajan con el fin de obtener los recursos necesarios 
para satisfacer la educación, cuidado y salud de sus integrantes. Esto ha ocasionado que 
los abuelos dediquen su tiempo a la crianza de sus nietos, y que estos últimos participen 
en las actividades domésticas. Esta composición de papeles puede representar la única 
salida para las familias que aspiran a proporcionar a sus hijos un mejor nivel de vida, 
aunque puede tener costos importantes en familia debido a su desatención, sobre todo 
cuando hay niños pequeños. En la sociedad mexicana, el rol de la mujer en ausencia de 
su cónyuge ocasiona que la mujer lleve los roles tanto de padre como de madre, lo que 
llega a ser desgastante, ya que demanda atención, y se agudiza por la situación laboral 
desfavorable de la jefa de familia. De acuerdo con diversos estudios la ausencia del hom-
bre en la familia se puede deber, por un lado, por la ausencia real al momento que no se 
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encuentra en el hogar a causa del divorcio o la muerte; o por una ausencia virtual, que se 
da cuando aun estando el hombre en el hogar, este no cumple con la función de proveer 
ni de asistir en la crianza de los hijos, desatendiendo las dimensiones de trabajo y familia.

Hoy en día, se han flexibilizado los roles entre mujeres y hombres, este último ha 
dejado el conocido “machismo” a un lado para apoyar a la mujer en los roles domésticos 
y familiares. Cuando hay una mezcla de papeles, en el caso del hombre la orientación 
hacia el trabajo es mayor que hacia la familia, y en el caso de la mujer la orientación a la 
familia es mayor que la del hombre, pero también está orientada hacia el trabajo [Belas-
teguigoitia Rius 2018]. 

La mujer y su participación en el ámbito laboral

En los países desarrollados, los avances logrados por las mujeres en los países desarro-
llados han sido de gran importancia en las últimas décadas. Sin embargo, la brecha de 
desigualdad aún existen, y con mucho más amplitud en los países en vías de desarrollo 
como México. Las circunstancias que apremian actualmente a las mujeres dentro del ám-
bito laboral deben ser resarcidas mediante la inclusión y la ideología de género [Gisbert 
& et. al. 2009].

A continuación, se presenta la población ocupada por género de acuerdo con la po-
sición en la ocupación, así como por nivel de ingreso; con el fin de conocer la participa-
ción de las mujeres en el ámbito laboral en México

Tabla 1. Población ocupada de 15 años y más por posición en la ocupación según sexo 
para los años 2005,2010 y 2016

2005 2010 2016

Posición 
en la 
ocupa-
ción 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Emplea-
dores 

1,662,177 315,870 1,978,047 1,797,927 422,175 2,220,102 1,815,330 439,002 2,254,332

Traba-
jadores 
por 
cuenta 
propia 

6,419,061 3,479,669 9,898,730 6,724,352 4,156,412 10,880,764 6,849,228 4,595,263 11,444,491

Asala-
riados 

15,290,074 9,159,153 24,449,227 17,433,400 10,877,043 28,310,443 20,373,222 12,806,099 33,179,321
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Con 
percep-
ciones 
no sala-
riales 

1,667,072 716,107 2,383,179 1,687,288 439,979 2,127,267 1,610,580 422,998 2,033,578

Traba-
jadores 
no 
remu-
nerados 

1,341,498 1,626,187 2,967,685 1,414,243 1,644,805 3,059,048 1,131,742 1,390,126 2,521,868

Total  26,379,882 15,296,986 41,676,868 29,057,210 17,540,414 46,597,624 31,780,102 19,653,488 51,433,590

Fuente: INMUJERES con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005, 2010 y 2016.

Para el año 2005, solo el 15 por ciento de los empleadores eran mujeres, este indi-
cador para el 2010 aumentó en 4 por ciento, para el año 2016, el porcentaje se mantu-
vo. Este fenómeno puede deberse a que las acciones de política pública encaminadas  
a elevar la participación de las mujeres en el ámbito empresarial fueron insuficientes, 
aunado a que las crisis económicas de los últimos años han contraído la confianza de los 
mexicanos en crear una empresa. 

Además, que en el ámbito familiar, gran parte de las familias han tenido dificultad 
para mantener sus niveles de consumo, dejando de lado el ahorro para la inversión. Este 
porcentaje analizado se complementa con los trabajadores por cuenta propia, en este 
rubro, para el 2005 el 38 % del total eran mujeres, para el 2016 este porcentaje aumento 
en 2 por ciento.

Tabla 2. Población ocupada de 15 años y más por nivel de ingreso según sexo para el 
periodo 2005 al 2016

2005 2010 2016

Nivel de 
ingresos 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Total  26,379,882 15,296,986 41,676,868 29,057,210 17,540,414 46,597,624 31,780,102 19,653,488 51,433,590

No 
percibe 
ingreso 

2,142,112 1,661,200 3,803,312 2,221,328 1,687,156 3,908,484 1,983,046 1,432,546 3,415,592

Hasta un 
S.M. 

3,022,683 3,137,749 6,160,432 3,045,345 3,283,872 6,329,217 3,789,670 4,227,668 8,017,338

De 1 
hasta 2 
S.M. 

5,538,113 3,958,878 9,496,991 6,117,708 4,757,604 10,875,312 7,929,112 5,786,865 13,715,977

Más de 2 
hasta 3 
S.M. 

5,508,596 2,534,413 8,043,009 6,689,827 3,040,254 9,730,081 7,511,087 3,174,155 10,685,242
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Más de 3 
hasta 5 
S.M. 

5,436,354 2,150,726 7,587,080 5,492,148 2,334,005 7,826,153 4,601,662 1,883,396 6,485,058

Más de 5 
S.M. 

3,169,108 1,181,239 4,350,347 2,916,375 1,130,226 4,046,601 2,073,061 894,288 2,967,349

No espe-
cificado 

1,562,916 672,781 2,235,697 2,574,479 1,307,297 3,881,776 3,892,464 2,254,570 6,147,034

Fuente: INMUJERES con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005, 2010 y 2016.

En cuanto al nivel de ingresos, para el 2005, aproximadamente las mujeres represen-
taban el 50 por ciento de la población ocupada que no percibía ingresos por sus activi-
dades. Analizando la tabla anterior, para ese año, las mujeres solo representaban el 27 
por ciento de la población ocupada que gana más de 5 salarios mínimos diarios. Para el 
2016, se incrementó hasta llegar al 36 %, lo que es favorable para las mujeres.

La mujer en el sector empresarial familiar

Manejar los roles familiar y laboral de forma simultanea es un proceso complejo para las 
mujeres que trabajan fuera del hogar y que aunado desarrollan sus funciones de esposa 
y madres. Para las mujeres que trabajan en empresas de la familia buscar el equilibrio 
entre estos dos ámbitos es aún más difícil ya que debe manejar el clima organizacional 
al ser sus familiares parte de la empresa. La mujer autoempleada se desarrolla en un am-
biente donde la presión del tiempo, el número de integrantes de la familia, el apoyo que 
reciba, la bondad de la relación marital y la satisfacción en su trabajo intervienen en la 
conciliación entre el trabajo y la familia [Rodriguez Zapatero & Rodriguez Jimenez 2011].

En gran parte de las empresas familiares se considera que el fundador es el padre de 
familia, por lo que en los casos en los que la mujer toma este papel le brinda confianza  
a ella en su autoestima, ya que reconocen sus capacidades y habilidades para adminis-
trar la empresa, dejando de lado el paradigma cultural de que el hombre sea quien dirija 
la empresa. En la empresa familiar se presenta en ocasiones un cambio generacional, 
y por lo general, en la primera generación se tenía la suposición de que lo mujer no 
contaba con experiencia en el ámbito laboral dentro del puesto directivo, sin embargo, 
el acceso de las mujeres a la educación en todos los niveles ha permitido que la mujer 
al ocupar esto puestos directivos pueda por medio de sus valores, principios y conoci-
mientos integrar a la familia al igual que mantener la empresa. En México, el papel de la 
mujer en las empresas familiares comenzó a destacar a partir de los años 90’s del siglo 
pasado, después del movimiento feminista de los 80’s que integrado por amas de casa, 
obreras, empleadas, indígenas y campesinas. El papel de la mujer mexicana trabajadora 
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se ve afectada por aspectos familiares puesto que las mujeres casadas, las madres solte-
ras y las solteras sin hijos se comportan de manera en función de su rol como proveedor 
principal/secundario [Mendoza Esparza & Romo Rojas 2015].

Para el 2009, de cada 10 empresas 6 eran negocios familiares, 8 teniendo como due-
ño a un hombre y 9 están registradas ante el fisco. El promedio de edad de las empresas 
era de 15 años [Comisión Nacional Bancaria y de Valores 2009]. En el 2013 en México, de 
cada 5 pequeñas y medianas empresas que se crearon 3 eran lideradas por mujeres. Las 
mujeres empresarias para ese año aportaron el 37% del Producto Interno Bruto; de cada 
100 mujeres que solicitaron un préstamo para invertir en su empresa, el 99% saldo sus 
deudas de manera íntegra. Las mujeres en México sólo representaron el 16% del sector 
empresarial de acuerdo con el INEGI [Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Di-
rección 2013].

En el 2016, en México, 3 de cada 10 empresas con registro fiscal pertenecen a muje-
res, por ello, de las cuatro millones 936,000 empresas del país, alrededor de 1.5 millones 
nacieron por la idea empresarial de una mujer. En ese año, México ocupó el lugar 13 en 
el ranking de los 31 países que destacan por generar condiciones favorables para las 
empresarias, de acuerdo con el estudio Global Women Entrepreneur Leaders Scorecard 
2015 [Expansión 2016].

Como la estadística presenta, la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres ha 
disminuido, por lo que el rol de mujer al frente de empresas familiares se ha intensifica-
do, dándole la oportunidad a la mujer para jugar un papel protagónico en el mundo de 
los negocios, lo cual ha sido un proceso prolongado y arduo acompañado de un cúmulo 
de retos y desafíos [Guerra 2015].

Las acciones gubernamentales para fomentar el 
emprendimiento en las mujeres

Para el 2016, El Instituto Nacional de las Mujeres, Nacional Financiera y el Instituto Nacio-
nal del Emprendedor, iniciaron la política ejecutada por la banca comercial para apoyar 
económicamente a las empresas de mujeres, el cual se denomina “Mujeres PYME”. En 
marzo de 2016 se presentó el Programa “Mujeres PYME”, que a julio concedió financia-
miento a 956 mujeres empresarias por una suma de 538.5 millones de pesos. En este 
programa, el monto de los préstamos va de 50 mil a cinco millones de pesos con tasas 
de interés preferenciales y plazos de hasta cinco años. Este programa busca el desarrollo 
y consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, con 
acceso a financiamiento preferencial y a herramientas de desarrollo empresarial. Está di-
rigido a empresas y negocios liderados por mujeres, de cualquier actividad económica, 
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que requieran desarrollar su modelo de negocio y recursos financieros para crecer [Go-
bierno de la República 2016]. En el 2016, el Gobierno de la República puso en marcha el 
Programa “Mujeres El Programa “Mujeres PYME” permite promover el acceso a nuevos 
mercados, ya que brinda el beneficio adicional de obtener la Certificación WEConnect 
International® a las empresas que hayan obtenido el financiamiento y que demuestren 
ser propiedad de mujeres, así como ser administradas y controladas por mujeres, permi-
tiendo estar presente en redes de negocios [Gobierno de la República 2016]. 

Los requisitos que solicita este programa son:
 · Ser mujer y tener entre 18 y 75 años
 · Ser dueña de un negocio con al menos 2 años de antigüedad en el régimen formal 

(ya sea como persona física o persona moral), en caso de ser una persona moral, de-
berás acreditar ante el banco que la propiedad mayoritaria y las principales decisiones 
gerenciales son de mujeres, con los siguientes documentos: acta constitutiva de la em-
presa, identificación oficial de la o el representante legal, RFC de la empresa. 
 · Contar con buen historial crediticio e información legal y financiera actualizada [In-

stituto Nacional de las Mujeres 2016].
Esta política busca brindar autonomía económica a las mujeres, con el fin que al-

cancen la realización personal que les permita romper cualquier tipo de atadura; dando 
respuesta a uno de los puntos de la agenda de trabajo que se acordaron en el W20, que 
se realizó en el marco de la Cumbre del G20 celebrada en 2015, en Turquía [Gobierno de 
la República 2016].

Conclusión

El papel de la mujer en la empresa familiar se ha intensificado en los últimos años debido 
a los alcances que han tenido en México los movimientos sociales feministas de los años 
80’s y 90’s. La literatura ha sugerido que la mujer aporta valores, principios y normas de 
conducta a las empresas, que las retoma de lo aprendido en la crianza de los hijos; sin 
embargo, mantener los roles familiar y empresarial es un reto para las mujeres, por lo 
que los cónyuges e hijos tienen la tarea de apoyar moralmente a estas mujeres, con el fin 
de que puedan desarrollarse estas últimas en sus empresas. De 2005 a 2016, se ha incre-
mentado el número de mujeres que están al frente de una empresa, han incursionado 
en la totalidad de las actividades económicas, pese a este fenómeno, los ingresos entre 
mujeres y hombres siguen en desigualdad, por lo que el Estado debe generar las políti-
cas públicas necesarias para lograr la equidad de oportunidades. 

El gobierno federal, creo en 2016 el programa de Mujeres PYME, el cual busca empo-
derar a las mujeres para que tengan acceso a financiamiento para implementar proyec-
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tos productivos. Se debe intensificar la labor gubernamental para que las mujeres del 
medio rural tengan mayor acceso a este tipo de apoyos. La mujer empresarial requiere 
de capacitaciones, programas y certificaciones que la preparen para el mercado actual; 
es necesario que se siga trabajando sin descanso para mejorar sus condiciones, que se 
reflejen en el bienestar de ellas y sus familias.
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Przedsiębiorczość jako proces zmian postaw  
przedsiębiorców w firmach rodzinnych

Enterpreneurship as a Process of Changes of the Enterpreneurs’ 
Approach to the Family Businesses

Abstract: The main aim of the article is to identify enterpreneurship as a process of changes 

in the approach and behaviour of the enterpreneurs in family businesses. Due to the fact 

that enterpreneurship is understood as a process of the implementation of changes, the 

article raises the issue of the stages of the change to the transformation of the approach in 

the family businesses. Drawing attention to the question of the approach and behaviour in 

the family enterprises, at the moment of the initiation and implementation of changes, is by 

all means right. On the one hand, it allows the optimization of the use of qualified person-

nel, on the other, it ensures the achievement of effects of the changes connected with the 

reduction of the number of employees in the enterprise.

Key words: enterpreneurship, approach, behaviour, change, family business

Wstęp

Najważniejszym problemem firm rodzinnych jest ich rozwój. Jednym z warunków rozwo-
ju firm rodzinnych jest w obecnych czasach przedsiębiorczość. Badania dotyczące związ-
ków między firmami rodzinnymi a przedsiębiorczością wykazały, że środowisko rodziny 
sprzyja rozwojowi zachowań przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość stanowi „początek  
i serce” większości firm rodzinnych, które wspierają i wzmagają wysiłki członków rodziny 
zaangażowanych w działania przedsiębiorcze. Przykład rodziców prowadzących własne 
przedsiębiorstwo jest istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję o podjęciu pracy  
w rodzinnym biznesie [Sułkowski, Marjański 2009, s. 96]. 
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Należy zauważyć, że przejście firmy rodzinnej do grupy małych i średnich firm po-
woduje organizacyjne zmiany, a także wymaga rozszerzenia zatrudnienia. To w bardzo 
dużym stopniu zaburza rodzinny układ. Poza tym firmy rodzinne posiadają małe zdolno-
ści negocjacyjne, przede wszystkim w pozyskiwaniu nowych technologii, a także środ-
ków na duże inwestycje. Jak zauważa J. Jeżak, firmy rodzinne są specyficznym typem 
własności przedsiębiorstwa [Jeżak 2016, ss. 52–59]. Małe firmy rodzinne różnią się od 
dużych niemal we wszystkich aspektach funkcjonowania. Zasadniczo małe firmy two-
rzą podmioty finansowane przez jedną lub kilka osób, zarządzane bezpośrednio przez 
właściciela w sposób intuicyjny, bez sformalizowanej struktury zarządzania [Silinevica 
2011, ss. 212–219]. Dominująca rola właściciela powoduje, że jego podejście i działania 
są wyznacznikiem sukcesu małych firm rodzinnych [Lee, Hallak, Sardeshmukh 2016, ss. 
215–228].

Dla małych firm rodzinnych przedsiębiorczość zdeterminowana jest odpowied-
nią postawą właściciela (członka rodziny), który najczęściej jest inicjatorem i moto-
rem podejmowanych działań organizacyjnych. Od relacji właściciela, z jednej strony 
z rodziną, a z drugiej z pracownikami zależy również ich zaangażowanie w tworzenie  
i wdrażanie różnego rodzaju przedsięwzięć. Stąd potrzeba stałej analizy problematyki 
postaw przedsiębiorców rodzinnych sprzyjających intensyfikacji przedsięwzięć orga-
nizacyjnych.

Celem głównym artykułu jest identyfikacja przedsiębiorczości jako procesu zmian 
postaw i zachowań przedsiębiorców oraz menedżerów w firmach rodzinnych. Powyż-
szy cel zostanie rozwinięty poprzez postawienie następującego problemu badawczego:  
w jaki sposób odbywa się przekształcenie postaw i zachowań przedsiębiorczych właści-
cieli oraz menedżerów firm rodzinnych w procesie zmian. Tak sformułowany problem 
badawczy posłuży do weryfikacji hipotezy brzmiącej: w procesie zmian rozwój firm ro-
dzinnych zależy w dużym stopniu od postaw i zachowań przedsiębiorczych ich właści-
cieli oraz menedżerów.

 Z uwagi na fakt traktowania przedsiębiorczości jako procesu wprowadzania zmian 
istotnym zagadnieniem, które poruszono w artykule, jest kwestia etapów przekształ-
cania postaw przedsiębiorców rodzinnych. Zwracanie uwagi na zagadnienia postaw  
i zachowań przedsiębiorców rodzinnych w procesie inicjowania i wprowadzania zmian 
jest jak najbardziej słuszne. Z jednej strony pozwala ono na optymalne wykorzystanie 
wykwalifikowanych kadr, z drugiej zaś zapewnia realizację efektów zmian związanych  
z redukcją stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
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Przedsiębiorczość i działania przedsiębiorcze

Panuje zgodność, że pojęcie przedsiębiorczości w ostatnich latach sukcesywnie nabie-
ra znaczenia w badaniach naukowych [Wiklund, Davidsson, Audretsch, Karlsson 2011, 
ss. 1–9]. Jak zatem należy rozumieć przedsiębiorczość? W literaturze przedmiotu moż-
na spotkać szereg definicji przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość można traktować jako 
postawę człowieka lub proces zmian zachodzących pod wpływem tej postawy. Jako 
postawa przedsiębiorczość jest cechą jednostek ludzkich, wyrażającą się w kreatywnym 
i aktywnym zachowaniu wobec otaczającej rzeczywistości oraz dążeniu do ulepszenia 
istniejących elementów otoczenia. Należy przy tym podkreślić, że przedsiębiorczość nie 
jest cechą osobowości, ale sposobem zachowania (w tym wypadku w działalności go-
spodarczej) i obejmuje zagadnienia związane z procesem organizowania, prowadzenia 
działalności gospodarczej i podejmowania pojawiającego się ryzyka [Owen 2010, s. 8]. 

Przedsiębiorczość z jednej strony oznacza dążność ludzi do działania, poszukiwania 
nowych rozwiązań, wprowadzenia zmian w dotychczasowej działalności (strukturze, 
organizacji i skali produkcji, stosowanych technologiach), wykorzystania pojawiających 
się możliwości oraz ich aktywność w poszukiwaniu dodatkowych i alternatywnych źró-
deł dochodu. Z drugiej natomiast strony rozwijanie przedsiębiorczości dotyczy podej-
mowania nowych przedsięwzięć gospodarczych, wraz z przystosowaniem się do reguł  
i wymogów gospodarowania.

Zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania przedsiębiorczość traktowana 
jest jako proces inicjowania i wprowadzania zmian, zanikający okresowo do czasu poja-
wienia się nowych inicjatyw. Jest to proces tworzenia czegoś nowego i wartościowego, 
z założeniem osobistego ryzyka finansowego, ale także z założeniem rekompensaty pie-
niężnej lub osobistej satysfakcji [Homaday 1990, s. 10]. Istnieje tendencja do uznania, że 
przedsiębiorczość charakteryzuje małe, nowe firmy (small business), aczkolwiek wystę-
puje także w firmach dojrzałych i to niezależnie od statusu ich własności. Zauważa się, że 
efekty (rezultaty) uzyskiwane w wyniku rozwoju działań przedsiębiorczych dotyczą nie 
tylko osoby bezpośrednio zaangażowanej, ale również i innych osób, które dzięki temu 
mogą pracować i uzyskiwać określone dochody. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że działania właścicieli firm rodzinnych mają 
charakter nieformalny i zmienny [Zahra, Filatotchev 2004, ss. 885–897]. Z kolei literatu-
ra amerykańska uwzględnia szereg elementów zawartych w nowoczesnym rozumieniu 
firmy rodzinnej, które w sposób obrazowy i możliwie kompleksowy oddają jej istotę. Do 
najważniejszych z tych elementów należą [Frishkoff 1995, s. 56]:

 · zatrudnieni pracownicy – więcej niż jeden członek rodziny pracuje w przedsiębior-
stwie odpłatnie lub nieodpłatnie,
 · przebieg i rozwój kariery – istnienie firmy w poważnym stopniu wpływa na decyzje 

członków rodziny co do rodzaju kariery i wyboru dróg życiowych,
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 · problem dziedziczenia – kształtujące się stosunki rodzinne mają podstawowy wpływ 
na przejęcie kierownictwa i własności firmy,
 · wpływ na zarządzanie – członkowie rodziny utrzymują kluczową pozycję lub więk-

szość w kontrolowaniu zarządu firmy,
 · system wartości, priorytetów i celów – wartości kultywowane przez rodzinę wpływa-

ją na filozofię prowadzonego przedsięwzięcia,
 · istnienie tzw. sprzężenia zwrotnego – brak jasnego i wyraźnego rozgraniczenia mię-

dzy rodziną a firmą, szczególnie widoczny w małych podmiotach,
 · legenda i mit firmy – historia rodziny jest nieodłączną częścią legendy o firmie, 

tworzy jej mit,
 · dzielenie odpowiedzialności – rodzina dzieli poczucie odpowiedzialności za losy  

i przyszłość firmy jako wspólnego dziedzictwa.
Wymienione elementy firmy rodzinnej zawierają następujące podsystemy [Jaffe 

1990, s. 28]: 
 · podsystem rodzinny – jego elementami są poszczególni członkowie rodziny, jej 

kolejne pokolenia. Opiera się on na uczuciach, zorientowany jest na wychowanie, za-
pewnienie bezpieczeństwa, spokojne wzrastania, zabawy itp. Jest zatem wewnętrznie 
skupiony na członkach rodziny.
 · gospodarczy (firma) – elementy składowe stanowią pracownicy, kierownicy, klienci. 

Jego zadaniem jest realizacja wytyczonych celów działania firmy przy maksymalnej 
wydajności jej członków. Jest więc zewnętrznie nastawiony na klientów.
 · własności – jego elementami są wszyscy właściciele przedsiębiorstwa – zarówno 

członkowie rodziny, jak i osoby do niej nie należące. Dzięki jego istnieniu możliwe jest 
sprawne zarządzanie firmą, tworzenie jej misji, wytyczanie celów działania itp. 

Przedsiębiorcy rodzinni to ludzie rozpoczynający działalność gospodarczą nastawio-
ną na zysk, prowadzący interes na własny rachunek i całkowicie odpowiedzialni za jego 
efekty. Podstawowym celem działania każdego przedsiębiorcy jest osiąganie zysku po-
przez zaspokojenie potrzeb nabywców. Podejmowane działania nie zawsze przynoszą 
zysk. Równocześnie wymagają ponoszenia określonych nakładów zarówno tych o cha-
rakterze bieżącym, jak i tych skierowanych na rozwój i inwestycje, które zapewnić mają 
zyski w przyszłości. Analizując kondycję firm rodzinnych na rynku, można zauważyć, że 
jest ona bardzo zróżnicowana. To zróżnicowanie zdeterminowane jest uwarunkowaniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi funkcjonowania firmy. Znane są przykłady firm rodzinnych, 
które uzyskały sukces, próbując różnych możliwości i sposobów działania. Powstaje zatem 
pytanie: co przyczynia się do sukcesu, a co z kolei decyduje o porażce? Z doświadczeń 
światowych wynika, że czynnikami sprzyjającymi odniesieniu sukcesu w uruchomieniu, 
zmianie i powiększaniu dotychczasowej działalności są [Griffin 2004, s.736]:

 · ciężka praca i skłonność do poświęceń,
 · dążność do rozwoju i wytrwałości,
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 · popyt rynkowy na oferowane produkty lub usługi,
 · kompetencja kierownicza, a głównie umiejętność analizy i oceny własnych szans, ra-

cjonalna organizacja i zarządzanie firmą,
 · szczęście, sprzyjający klimat lub okoliczności zainteresowania się wytworzonymi 

produktami lub usługami.
Z kolei czynnikami, które w dużej mierze decydują o niepowodzeniu, są:

 · niekompetencja lub niedoświadczenie kierownictwa, które powodują brak uświa-
damiania pojawiających się problemów oraz podejmowania właściwych, często trud-
nych decyzji dotyczących ich rozwiązania,
 · kierowanie się emocją i przeświadczeniem, że robimy dobrze, a nie analizą eko-

nomiczną,
 · zaniedbanie lub niedopilnowanie niektórych faz produkcji lub sprzedaży,
 · nieskuteczne systemy kontroli procesów gospodarczych i brak informacji o poszcze-

gólnych jego fazach,
 · niedostateczne wyposażenie w kapitał i brak możliwości jego uzupełnienia.

Do listy wymienionych czynników można dodać następne, ale większość z nich – 
obok czynnika finansowego – związana jest z postawą ludzi i posiadanymi umiejętno-
ściami. Pokazuje to, że nie wystarczy tylko kreować przedsiębiorczość, należy również 
uzyskać sukces w działaniu. Konieczne jest wiec szkolenie i pomoc doradcza dla przed-
siębiorców w celu kształtowania ich umiejętności i przystosowania do działań w nowych 
warunkach. Przedsiębiorstwo działa bowiem w celu maksymalizacji korzyści material-
nych, dlatego też działania przedsiębiorcy powinny być racjonalne i powinny opierać 
się na rachunku ekonomicznym. Oznacza to, że przedsiębiorca w swoim działaniu musi 
uwzględnić realność przedsięwzięcia oraz czynniki mogące zakłócić sprawny przebieg 
procesu gospodarczego. Należy też uwzględnić, że w wypadku ryzyka i niepewności 
zawsze istnieje element nieznany. W związku z tym pojawiająca się szansa powodzenia 
może zakończyć się klęską. Z tego powodu przedsiębiorca w swych działaniach powi-
nien opierać się na analizie zdarzeń, która będzie pomocna w przysporzeniu spodziewa-
nych korzyści ekonomicznych. 

Przedsiębiorcy mimo wielu wspólnych cech nie są grupą jednorodną. Badania prze-
prowadzone w USA pozwoliły na wyodrębnienie ośmiu typów przedsiębiorcy, który  
w zależności od istniejącej sytuacji może [Dąbrowski 1990, s. 13]:

1. utworzyć nową firmę na podstawie doświadczeń zdobytych w poprzednim 
miejscu pracy,
2. być pośrednikiem w działaniu innych elementów rynku,
3. założyć firmę, bazując na udoskonalonym wyrobie lub usłudze,
4.  zakupić firmę istniejącą,
5. otworzyć firmę opartą na własnej wiedzy i umiejętnościach,
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6. utworzyć własną firmę bazującą na sieci własnych kontaktów,
7. założyć firmę oferującą całkowicie nowy wyrób lub usługę,
8. zbudować firmę umiejscowioną na nowym dla siebie rynku.
Zauważa się, że racjonalny rozwój firm rodzinnych ma związek z zapewnieniem 

odpowiednich ścieżek kariery członkom rodziny. Rozwój ten obejmuje politykę moty-
wowania, rekrutacji, kierowania, a także rozwoju pracowników. Dąży on do uzyskania 
równowagi między celami firmy a celami rodziny. Dzięki takiej równowadze można za-
gwarantować ciągły rozwój oraz sukces przedsiębiorstwa rodzinnego. Zdaniem K. Kaye 
[Kaye 1996, ss. 347–368] przedsiębiorstwo rodzinne odnosi sukces, gdy :

 · obydwie generacje, prowadząca firmę oraz następująca po niej, są przekonane  
o swoim wkładzie w sukces firmy,
 · są przekonane, że firma będzie przejęta przez następną generację, a nie sprzedana 

inwestorom zewnętrznym,
 · opłaca się pracować dla firmy z pozycji członka rodziny oraz jako całości,
 · praca dla firmy nie wymaga nadmiernych wyrzeczeń osobistych.

Etapy procesu przekształcania postaw przedsiębiorców 
rodzinnych

Postawa przedsiębiorcza, jaką prezentują właściciele firm rodzinnych, stanowi kluczowy 
element rozwoju firmy [Entrialgo, Fernandez, Vazquez 2000, ss. 187–205]. Indywidualne 
cechy i umiejętności to elementy mające dominujący wpływ na wyniki firm rodzinnych 
[Man, Lau, Chan 2002, ss. 123–142]. W literaturze przedmiotu zauważa się, że takie ce-
chy, jak motywacja do działania, optymizm, zaangażowanie czy samodyscyplina pozy-
tywnie determinują sukces przedsiębiorcy w zarządzaniu [Anggadwita, Mustafid 2014, 
ss. 415–423]. Za nie mniej istotne uważane są zdolności do sprawnego podejmowania 
decyzji, doświadczenie, zdolności interpersonalne czy też zdolności do nawiązywania 
współpracy [Coy, Shipley, Omer, Khan 2007, ss. 181–198]. W procesie przekształceń ludz-
kich postaw wyróżnić można pięć etapów: dostrzeżenie potrzeby wprowadzenia zmia-
ny, interpretacja zdarzenia, przyjęcie odpowiedzialności, rozpoznanie procedur zmian, 
wdrożenie zmian (rys. 1).
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Rysunek 1. Etapy procesu przekształcenia ludzkich postaw

Źródło: opracowanie własne.

Na każdym z wymienionych etapów można zaobserwować typowe postawy i za-
chowania, które przypominają reakcje nieuleczalnie chorego pacjenta, stopniowo ak-
ceptującego swoje położenie. Reakcje te przyjmują odpowiednio postać: zaprzeczenia, 
złości, targowania się, smutku i akceptacji [Kübler-Ross 1974, s. 31]. Wadliwe zarządzanie 
zmianą może doprowadzić do utrwalenia się postaw negatywnych, co w konsekwencji 
może prowadzić do nieosiągnięcia zamierzonych zmian.

Jeżeli powyższy schemat uznamy za właściwy dla procesu przekształcania postaw 
przedsiębiorców rodzinnych i zarządzania zmianami, to wyodrębnione w nim etapy po-
prawnie charakteryzują konieczny sposób postępowania. Etap pierwszy wiąże się z dos-
trzeżeniem potrzeby wprowadzania zmiany i może być zainicjowany w przedsiębiors-
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twie przez każdego pracownika (członka rodziny, pracownika). W zależności od tego, 
jaką pozycję w ramach tego przedsiębiorstwa zajmuje jednostka inicjująca, tworzone są 
odmienne sposoby inicjacji zmiany. Można jednak zauważyć, że z reguły etapowi temu 
towarzyszy postawa zaprzeczenia ujawniana przez przeciwników wprowadzania zmian. 
Opór w stosunku do propozycji przyjmuje najczęściej jedną z czterech postaci [Buchacz 
1998, s. 48]: postawy racjonalnej, strachu, wygodnictwa, sceptycyzmu. 

Przeciwnik wprowadzania zmian przyjmuje postawę racjonalną, analizuje powody, 
dla których zmiany mogą być niekorzystne dla instytucji, w której są wprowadzane bądź 
dla niego samego. Postawa strachu przed zmianami jest reakcją na brak pewności co 
do przyszłości. Typową reakcją jest w takiej sytuacji negacja potrzeby wprowadzenia 
zmian lub unikanie uczestnictwa w procesie wdrażania zmiany. Postawa wygodnictwa 
przejawia się w ignorowaniu dokonujących się zmian. Sceptycyzm jest najgroźniejszą 
z postaw. Sceptyk na ogół nie wierzy, że można naprawdę coś zmienić. Często podaje 
w wątpliwość dobre intencje osób kierujących wdrażaniem zmiany, podejrzewając, że 
działają one w interesie własnym, a nie organizacji. Postawa sceptyka jest postawą czyn-
nego oporu wobec zmiany.

W ramach pierwszego etapu zarządzanie zmianą polega przede wszystkim na 
przejęciu przez jednostkę inicjującą swoiście rozumianego, aktywnego przywództwa. 
Przywódca musi podjąć się wyjaśnienia potrzeby wprowadzenia zmiany i stworzenia 
właściwego systemu komunikacji z innymi pracownikami podmiotu. Wyjaśnienie to jest 
bowiem podstawą poprawnej interpretacji zdarzenia. Etap ten nie oznacza jednak, że 
inni pracownicy nie będą przejawiać postaw opartych na emocjach, na przykład zło-
ści lub ignorancji. W efekcie zwłaszcza postawy ignorancji może dojść do powstania 
negatywnego efektu polegającego na traktowaniu zdarzenia nie jako zmiany. Bardzo 
istotnym elementem zarządzania zmianą na tym etapie jest poprawne motywowanie. 
Pozwala ono bowiem przejść do etapu trzeciego procesu przekształcania ludzkich po-
staw – przyjęcia odpowiedzialności za zmianę. Na tym etapie inicjator zmiany będzie 
spotykał się raczej z postawami ,,targowania się” niż negacji czy agresji. Jeżeli nie uda mu 
się właściwie przeprowadzić negocjacji z pozostałymi pracownikami podmiotu komu-
nalnego, to może wystąpić niepożądany efekt odrzucenia osobistej odpowiedzialności 
za zmianę.

Z kolei gdy pozostali pracownicy przyjmą osobistą odpowiedzialność, wówczas 
można przejść do czwartego etapu omawianego procesu – rozpoznania procedur zmia-
ny. Wymaga to jednak realizacji zarządzania zmianą przy pomocy edukacji. Jest ona  
o tyle ważna, że przy niedostatecznym poziomie wiedzy i świadomości można dopro-
wadzić do negatywnego efektu braku wiedzy i kompetencji. W swojej lżejszej formie 
niedostatki edukacyjno-świadomościowe wzmacniać będą rodzące się na tym etapie 
przekształceń postawy lęku, obawy czy nostalgii za stanem poprzednim. Gdy uda się 
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przezwyciężyć te ograniczenia i zagrożenia, zwłaszcza poprzez zaangażowanie ,,przy-
wódcy-inicjatora”, można będzie rozpocząć ostatni etap procesu – wdrożenie zmia-
ny. Etapowi temu towarzyszy z reguły postawa akceptacji w stosunku do zmiany. Nie 
oznacza to jednak braku możliwości wystąpienia niepożądanego efektu związanego  
z zagrożeniem dla pozycji poszczególnych pracowników podmiotu komunalnego (za-
grożeniem własnego ,,ja”).

Diagnoza zachowań przedsiębiorczych: case study

Przykładem rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego, w którym zauważa się w dużym stopniu 
przekształcenie postawy i zachowania przedsiębiorczego właścicieli, jest Biuro Ekonomicz-
no-Rachunkowe S.C. Ewa King Olaf King zlokalizowane w Wałbrzychu. Duże umiejętności za-
równo naukowe, jak i praktyczne pierwszego wspólnika Biura (matka), a także doświadczenia 
drugiego wspólnika (syn) połączone ze zmianą postaw przedsiębiorczych w procesie zmian 
były gwarantem rozwoju firmy rodzinnej. Rozwój firmy rodzinnej prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Rozwój Biura Ekonomiczno-Rachunkowego w okresie 1994–2013 

Rok Przychody ze sprzedaży Przeciętne zatrudnienie
1994 66 087,72 zł 2
1995 131 000,23 zł 2

1996 166 222,59 zł 4

1997 476 059,18 zł 6

1998 732 426,51 zł 6

1999 1 013 730,88 zł 8

2000 1 023 136,98 zł 8

2001 1 100 829,21 zł 10

2002 1 106 749,73 zł 10

2003 1 163 966,48 zł 10

2004 1 170 995,10 zł 12

2005 1 201 422,70 zł 12

2006 1 266 551,86 zł 14

2007 1 524 647,51 zł 14

2008 1 414 912,90 zł 14

2009 1 319 116,03 zł 14

2010 1 277 942,40 zł 14

2011 1 408 141,42 zł 16

2012 1 417 352,34 zł 16

2013 1 388 905,52 zł 16

Źródło: Proces założenia i rozwoju firmy rodzinnej usług finansowo-księgowych [w:] A. Bitkowska, E. Weiss 

(2015) (red.), Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka, Warszawa.
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Na uwagę zasługuje zarówno fakt założenia własnego biznesu rodzinnego (stano-
wiący przejaw przedsiębiorczości), jak i zachodzące w firmie zmiany. E. King przewodzi 
swoim pracownikom oraz dostrzega ich wiedzę i umiejętności, które mogą przyczynić 
się do osiągnięcia sukcesu firmy. Będąc przedsiębiorczym właścicielem, odkrywa nowe 
drogi dopasowania obszaru prowadzonego biznesu do swoich zainteresowań. Ta droga 
często wymaga wielu wyrzeczeń i poświęcenia, ale efektem tych działań jest powsta-
nie i funkcjonowanie Biura, które nie tylko wytwarza usługi, ale także wzbogaca życie 
jego właścicieli i pracujących w nim osób, zarówno w wymiarze materialnym, jak i oso-
bowościowym. Bardzo często E. King podkreśla, że uruchomienie i prowadzenie firmy 
rodzinnej wymaga podejścia holistycznego, połączenia elementów posiadanej wiedzy  
i zdobytych doświadczeń z różnych dziedzin oraz samodyscypliny.

Jej zdaniem firma rodzinna jest tym miejscem, gdzie rodzina kształtuje swoje poczu-
cie wartości i realizuje marzenia, a na pytanie, czy w perspektywie należy utrzymać Biu-
ro jako przedsiębiorstwo rodzinne, udziela odpowiedzi zdecydowanie twierdzącej. Tym 
niemniej podkreśla, że nie była zwolennikiem tworzenia firmy rodzinnej składającej się 
z osób zrównanych wiekowo, obawiając się momentu, w którym odezwie się natura ze 
swoimi prawami i Wspólnicy nie będą w stanie dłużej pracować. Wówczas musiałaby na-
stąpić likwidacja takiej firmy, ewentualnie sprzedaż, a pozostałyby tylko wspomnienia.

E. King w każdej rozmowie z klientami firmy podkreśla, że warunkiem sukcesu fir-
my rodzinnej jest pokoleniowość. Swój pomysł z roku 1994 dotyczący utworzenia firmy 
rodzinnej (matka i syn) uważa za trafny i efektywny. W kontekście funkcjonowania na 
rynku Biura istotne znaczenie ma bliska zależność między dwoma pokoleniami rodziny 
a firmą. Zależność ta ma zarówno wpływ na funkcjonowanie firmy, jak i na cele działania 
rodziny. Kontrolowana własność, pozostająca w rękach członków rodziny daje poczucie 
stabilności biznesu oraz warunków bytowych rodziny. To właśnie poczucie stabilności 
sprawia, że istnieje oczekiwanie, by młodzi członkowie rodziny przejmowali biznes po 
starszych. 

Różnica wieku Wspólników, wynosząca około 20 lat, pozwala utrzymać poziom pra-
cy, doskonalić organizację wraz z postępem technicznym, wprowadzać innowacyjne 
rozwiązania, a z drugiej strony, wychwytywać z doświadczeń to, co sprzyja rozwojowi. 
Zawodowo musi być już jednak przygotowany następny Wspólnik, który podejmie kie-
runkowe studia i będzie mentalnie zainteresowany pracą w firmie rodzinnej. 
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Zakończenie

W świetle wyników badań literaturowych, jak i własnych obserwacji dotyczących przed-
siębiorczości jako procesu zmian postaw i zachowań przedsiębiorców rodzinnych można 
stwierdzić, że każdego przedsiębiorcę cechuje określone działanie przedsiębiorcze. Jest 
ono definiowane opisowo i obejmuje:

 · określone przedsięwzięcie, którego inspiratorem jest jednostka lub grupa osób,
 · powołanie organizacji do realizacji przedsięwzięcia, nastawionej na osiągnięcie 

określonych celów,
 · bezpośrednie zarządzanie organizacją przez inicjatora przedsięwzięcia,
 · autonomiczną alokację zasobów będących w dyspozycji organizacji, 
 · podjęcie przez przedsiębiorcę określonego ryzyka, mogącego przynieść sukces 

lub porażkę.
Przedsiębiorczość w świetle badań nad firmami rodzinnymi może być związana  

z funkcjonowaniem rodzinnych firm na dwóch pokoleniowych płaszczyznach: w obrę-
bie tego samego pokolenia i dwóch różnych pokoleń [Zięba 2010, s. 161]. Jeśli chodzi  
o pierwszą płaszczyznę, to geneza procesu założycielskiego może być wynikiem niepo-
rozumień pomiędzy współwłaścicielami, może być również wyrazem rozwoju prowa-
dzonej działalności. Rozwój tenże wymusza założenie nowej firmy. Można powiedzieć, 
że przedsiębiorczość firmy rodzinnej w polskiej literaturze jest zjawiskiem niezbyt roz-
poznawalnym w porównaniu z literaturą zagraniczną. W wysoko rozwiniętych krajach 
firmy rodzinne są przedmiotem wnikliwych badań, których popularność ciągle rośnie. 
Rosnące zainteresowanie problematyką firm rodzinnych wynika z przyczyn gospodar-
czych oraz społecznych [Marjański 2012, ss. 9–25]. 

Zauważa się, że to nie racjonalne wybory, a tradycja, nie kalkulacja, a przywiązanie, 
nie profesjonalizm, a oddanie, lojalność wobec właściciela, nie wobec biznesu wyzna-
czają długookresowe kierunki działania firm rodzinnych. W kontaktach z otoczeniem 
dominują stosunki oparte na zaufaniu, przyjaźni bądź relacjach koleżeńskich. Minusy 
tych relacji ujawniają się zwłaszcza w okresach przełomów – zmiany na stanowiskach 
kierowniczych w partnerskich firmach, sprzedaży przedsiębiorstw, nieporozumień mię-
dzy przedsiębiorcami. Wraz ze związkami emocjonalnymi kończą się zwykle związki 
biznesowe. Brak racjonalnej płaszczyzny odniesienia dla pojawiających się różnic zdań 
czyni z przedsiębiorstwa rodzinnego arenę częstych konfliktów ujawnianych lub ukry-
tych. Konflikty jako zjawisko naturalne mają różne źródła i są dosyć dobrze rozpoznane. 
Podstawowe z nich pojawiają się w następujących trzech obszarach: rodzina – przedsię-
biorstwo, rodzina – kapitał, przedsiębiorstwo – zarząd. W pierwszym przypadku to na 
osobie przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność zarówno za firmę, jak i za rodzinę. 
Różnorodność tych ról rodzi niebezpieczeństwo, że albo przedsiębiorstwo opanuje ży-
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cie rodzinne i oddali rodzinę od jej zasadniczych funkcji, albo przedsiębiorstwo stanie 
się odbiciem stosunków i problemów rodziny (częścią życia rodzinnego). W drugim zaś 
konflikt pojawia się między dążeniem do zapewnienia rozwoju przedsiębiorstwa a indy-
widualnymi interesami udziałowców. Właściciele chcą, aby firma się rozwijała, a jedno-
cześnie chcą tworzyć majątek poza nią, aby chronić swoją indywidualność i anonimo-
wość. Te cele wykluczają się w sposób naturalny. Z kolei w trzecim obszarze konflikty 
związane są z różnymi poglądami na strategiczne rozstrzygnięcia w przedsiębiorstwie. 
Konflikty pojawiają się na poziomie ustalania celów, dróg i środków realizacji, proce-
dur postępowania, zaś w obszarze przedsiębiorstwo – zarząd jako problem „obcych”  
w firmie. Jeżeli zarząd rekrutuje się spośród członków rodziny, konflikty dotyczą różnicy 
poglądów na temat koncepcji i strategii prowadzenia przedsiębiorstwa. Jeżeli zaś za-
trudnia się menadżera z zewnątrz, powstają nowe pola konfliktów. Stosunki familijne 
ustępują miejsca stosunkom sformalizowanym [Safin 2007, ss. 290–292].
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Perspektywy rozwoju biznesu rodzinnego na Ukrainie 
w kontekście globalizacji

Perspectives of Family Business in Ukraine Due to Globalization

Abstract: Family businesses in Poland are over 70% of all of the Polish companies. However, 

if they want to compete with big corporations they should apply for material help which is 

necessary for their development in the future and professionalism in what they do as well. The 

main research problem described in this present article is widely understood negligence in 

leading an economic activity by family businesses in Poland. The condition of decreasing the 

fear about negligence of the company partners and even her clients is an increased possibility 

of the access to the capital so that to the sources of financing both: the (own) equity and the 

foreign one. The accurate decisions, which are made in the process of the financing mana-

gement in a company, require the knowledge about strategies in financing from managers 

and advisors. The characteristics of the capital flashes in support about different criterions 

in divisions. For the most significant division we should recognize the division based on the 

criterion of the capital ownership. In support on that division we could distinguish an equity 

and a foreign capital. The equity capital is a capital of the owners in a company and the foreign 

capital will be liabilities of the entities who finance a company. In this case, for the family bu-

sinesses which use the present forms of financing, more favorably is to function in ranges of 

different forms of the sector connections. In the following article, the research method which 

takes the comparative analysis and synthesis of the material into consideration are used. This 

method allowed to prove the truth that the condition of decreasing fear about negligence of 

the partners in family businesses even their clients is increased possibility in access to capital, 

so to the sources of financing: own (equity) and foreign. 

Key words: family business, negligence, strategies in financing, equity, foreign capital
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Wprowadzenie

Rozwój relacji rynkowych zawsze przyczynia się do aktywizacji działalności przedsiębior-
czej, zarówno tej na małą, jak i na dużą skalę. W ramach tej działalności specyficzną rolę 
odgrywa biznes rodzinny, który nie ma w prawodawstwie ukraińskim odpowiedniego 
odzwierciedlenia. W praktyce istnieje jednak mnóstwo różnych kryteriów, na podstawie 
których przedsiębiorstwa można zaliczyć do kategorii firm rodzinnych i w ten sposób 
prowadzić analizę wpływu owych przedsiębiorstw na strukturę oraz dynamikę rozwoju 
gospodarczego w skali regionu, kraju, świata.

Za najstarsze rodziny prowadzące wspólnie biznes uważa się rodziny Choshi z Japo-
nii (hotelarstwo), Marinelli z Włoch (produkcja dzwonów kościelnych), Gulen z Francji 
(winiarstwo). Te firmy z powodzeniem działają na rynku już od ponad 1000 lat. Obecnie 
w Europie firmy rodzinne są podstawą małego i średniego biznesu, który jest zmuszo-
ny dostosowywać się do warunków postępującej globalizacji, dla której znamienne jest 
upowszechnianie się konkurencji ponad granicami administracyjnymi.

Na Ukrainie firmy rodzinne nie stanowią już novum, ich rola w gospodarce krajowej 
stale rośnie, jednakże ciągle ich waga jest niedoceniana, zarówno przez specjalistów od 
biznesu, jak i przez naukowców. W związku z tym uznaliśmy, że warto przyjrzeć się temu 
niedostatecznie zbadanemu tematowi. 

Kierunki rozwoju biznesu rodzinnego w obecnych 
warunkach

W ostatnich latach wśród różnych form przedsiębiorczości rośnie liczba firm rodzinnych. 
Istnieje wiele kryteriów pozwalających na zaliczenie przedsiębiorstwa do kategorii firm 
rodzinnych. Przykładowo, w swoim corocznym sprawozdaniu o kierunkach rozwoju biz-
nesu rodzinnego PWC definiuje taki podmiot jako firmę, w której większość kapitału jest 
własnością jednej rodziny, zakładając, że chociażby jedna osoba z tej rodziny znajduje się 
w zarządzie firmy [Hyde, Bartels 2016, s. 28]. W innych przypadkach definiuje się rodzin-
ny biznes szerzej, włączając do niego wszystkie podmioty, w zarządzie których zasiada 
pewna liczba (więcej niż 1 osoba) członków rodziny, w tym z różnych pokoleń [Business-
Dictionary 2016]. Niemniej we wszystkich przypadkach chodzi o to, by przedsiębiorstwo 
znajdowało się pod ścisłą kontrolą spokrewnionych ze sobą osób, przechodząc z rąk star-
szego pokolenia do młodszego.

W dzisiejszych czasach biznes rodzinny mierzy się z takimi wyzwaniami gospodarki 
światowej, jak technologiczne innowacje, globalizacja, internacjonalizacja, które powo-
dują konieczność budowania powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz wy-
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korzystania bezpośrednich inwestycji zagranicznych itp. [Иноземцев 2010]. Jednakże – 
jak pokazują rysunki – skuteczne prowadzenie aktywności gospodarczej w takiej formie 
ma też swoje mocne strony, których według badania PWC jest cały szereg (rysunek 1).

Rysunek 1. Mocne strony rodzinnych przedsiębiorstw

Źródło: Hyde, Bartels 2016, s. 4.

Pod wpływem globalizacji i w związku z przyśpieszeniem procesów technolo-
gicznych przedsiębiorstwa rodzinne idą śladem tzw. „globalnych” firm, co należy 
traktować jako jedną z głównych tendencji rozwoju biznesu rodzinnego w warun-
kach społeczeństwa postindustrialnego. Globalizacja biznesu przewiduje przede 
wszystkim rozszerzenie obszaru jego działalności, prowadzonej w różnych częściach 
świata, w różnych strefach czasowych, z wykorzystaniem różnych języków, dzięki 
czemu można zapewnić całodobowe funkcjonowanie firmy. W taki oto sposób glo-
balne firmy wchodzą na zupełnie nowy poziom konkurencji, wymagający dyspo-
nowania dużymi środkami. Globalne firmy rodzinne są zmuszone do mierzenia się  
z takimi wyzwaniami, jak na przykład globalna logistyka talentów i środków, pro-
dukcja i sprzedaż dla różnych kultur, administrowanie w różnych językach, różne 
systemy prawnicze czy ryzyko walutowe. Takie przedsiębiorstwa zazwyczaj potrze-
bują bardziej profesjonalnego zarządzania (rodzinnego i nie tylko), bardziej skom-
plikowanych struktur organizacyjnych, a także środków wiele razy większych niż  
w przypadku „klasycznego” modelu (100% kapitału w rękach jednej rodziny) rodzin-
nego przedsiębiorstwa. Wyższe standardy dla biznesu rodzinnego mogą się z kolei 
przyczyniać do zmian pod wpływem warunków zewnętrznych [EFILWC 2016, s. 10].
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Warto zauważyć, że „rodzinność” i „globalność” firmy jest trudna do pogodzenia  
w dłuższej perspektywie czasowej. O ile klasycznemu przedsiębiorstwu rodzinnemu 
niełatwo zachować swój charakter, o tyle dla firmy, która nawiązuje kontakty z partnera-
mi zagranicznymi, jest to jeszcze większe wyzwanie. Partner wcześniej czy później upo-
mni się o swoją cząstkę, a wtedy przedsiębiorstwo przestaje być rodzinne.

Innym kierunkiem rozwoju, a mianowicie transformacji rodzinnego biznesu, ściśle 
związanym z globalizacją i w dużym stopniu przez nią warunkowanym, jest wykorzy-
stanie państwowych środków w celu finansowania działalności firm rodzinnych oraz 
wchodzenie państwa w ich strukturę własnościową. Główną przyczyną tego jest przede 
wszystkim, w przypadku niektórych przedsiębiorstw rodzinnych, brak możliwości fi-
nansowania dużych operacji na skalę międzynarodową bez pomocy państwa i/lub jego 
ochrony. Jednak tego rodzaju zaangażowanie państwa ma zarówno dobre, jak i złe stro-
ny. Rzeczywiście, wyższy status państwowych firm może poprawić przejrzystość i repu-
tację podmiotu gospodarczego oraz pomóc w pozyskaniu lepszych klientów, dostaw-
ców, pracowników. Jednakże w takim przypadku rozmywa się sama istota rodzinnego 
biznesu, gdyż wszystkie bieżące decyzje, jak i decyzje dotyczące przyszłych kierunków 
rozwoju bardziej uzależnione są od korzyści właścicieli i bezpośrednich klientów.

Już od dawna, przynajmniej przez specjalistów w tej dziedzinie, odrzucany jest mit 
firmy rodzinnej jako firmy prowadzącej działalność na niewielką skalę, jakiej przykładem 
mogłyby być małe sklepy, restauracje lub inne podobne prywatne inicjatywy bizneso-
we. Dowodzą tego m.in. dane z różnych rankingów, w których wśród firm rodzinnych 
wymieniane są takie duże międzynarodowe korporacje, jak Volkswagen (rodzina Por-
sche), Wal-Mart (rodzina Walton), IKEA Group (rodzina Kamprad), Henkel AG (rodzina 
Henkel) i inni. Znaczącą rolę rodzinnego biznesu w gospodarce światowej ilustrują nie-
które dane statystyczne zebrane przez szwajcarski University of St. Gallen w kooperacji 
z Ernst & Young. Wynika z nich, że:

 · 500 największych firm rodzinnych ogółem generuje sprzedaż w wysokości 6,5 trylio-
nów USD i zatrudnia 21 milionów osób;
 · średni wiek takiej firmy wynosi około 88 lat, a prawie połowa z badanych 500 naj-

większych firm rodzinnych jest zarządzana na wyższym szczeblu już przez czwarte 
pokolenie z rzędu;
 · liczba stowarzyszeń publicznych i stowarzyszeń prywatnych, a więc różnych form 

organizacyjnych firm rodzinnych, jest mniej więcej równa [Zellweger 2016].
Biznes rodzinny jest chyba najstarszą formą instytucjonalną na świecie. W wielu krajach 

to on stanowi większość wśród ogółu przedsiębiorstw i odgrywa ważną rolę w rozwoju 
gospodarki poszczególnych państw oraz w tworzeniu nowych miejsc pracy. Na przykład  
w Niemczech więcej niż 4/5 wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych to przedsiębiorstwa 
rodzinne, zapewniające pracę dla 3 mln osób. Porównywalna liczba takich przedsiębiorstw 
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jest we Włoszech. Z kolei Szwecja może się poszczycić największym odsetkiem zatrudnio-
nych w rodzinnym biznesie – stanowią oni ponad 60% wszystkich pracujących [EC 2016].

Oprócz skali działalności w niektórych krajach można też określić ramy branżowe ro-
dzinnego biznesu. Przykładowo, w Holandii przedsiębiorczość rodzinna bardziej rozwinę-
ła się w rolnictwie, zaś w Grecji domeną firm rodzinnych jest produkcja dzianiny futerko-
wej. Można więc zauważyć, że rodzinny biznes rozwija się w różnych formach i obszarach.

Cechy charakterystyczne prowadzenia biznesu rodzinnego 
na Ukrainie w świetle procesów globalizacyjnych

Szybki rozwój małych firm rodzinnych na Ukrainie jest spowodowany przyśpieszo-
nym przejściem od modelu gospodarki centralnie sterowanej do modelu rynkowego. 
Gospodarcza liberalizacja dała ludziom możliwość swobodnego tworzenia własnych 
podmiotów gospodarczych, dla których pierwszym źródłem finansowania były wspól-
ne rodzinne środki. Trudności były spowodowane słabością systemu bankowego, niew-
spółmiernie wysoką inflacją oraz istnieniem barier administracyjnych w zakresie pozy-
skiwania kredytów. Innym impulsem do zakładania małych rodzinnych przedsiębiorstw, 
które upowszechniały się w sektorach gospodarki z niskimi barierami wejścia, takich jak 
handel i usługi, stał się ciągle nierozwiązany problem bezrobocia. Częściowo widać te 
tendencje w obecnych statystykach.

Rysunek 2. Struktura kapitału największych ukraińskich firm rodzinnych według sek-
tora gospodarki

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Кім, Горошко 2015.
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Z rysunku można wywnioskować, że handel oraz rolnictwo są głównymi sektora-
mi gospodarki Ukrainy, w których inwestują duże firmy rodzinne. Jeśli do pierwszego  
z nich dołączymy jeszcze „handel samochodami”, pozycje tych sektorów będą jeszcze 
silniejsze. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że niektóre z przedsiębiorstw formalnie 
zaliczane do rodzinnych nie zostały założone w latach 90. i rozwinięte do obecnych 
rozmiarów przez konkretną osobę i/lub rodzinę, ale przeszły w ręce konkretnej osoby 
na drodze nie zawsze przejrzystej prywatyzacji. Zaciemnia to więc nieco analizę, jed-
nocześnie dobrze pokazując ukraińską specyfikę kształtowania się rodzinnego bizne-
su oraz jego obecny status.

Inną cechą charakterystyczną rodzinnej przedsiębiorczości na Ukrainie związaną  
z kontrolą strategiczną jest to, że w większości firm rodzinnych właściciel jest nie tylko 
przedsiębiorcą, ale również menedżerem – kieruje przedsiębiorstwem w bezpośredni 
sposób, uczestnicząc również w rozwiązywaniu codziennych problemów. Przy tym czę-
sto wykorzystywany jest paternalistyczny styl zarządzania.

Obecnie na Ukrainie istnieje pewna liczba przedsiębiorstw rodzinnych z powodze-
niem funkcjonujących na rynku; nie jest ich dużo i praktycznie wszystkie to biznesy  
w pierwszym pokoleniu. W większości przypadków właściciele tych firm nie angażują 
dzieci do procesu zarządzania biznesem i nie są pewni, czy w ogóle zdążą go im przeka-
zać. Istniejące kiedyś wiekowe tradycje rodzinnej przedsiębiorczości na Ukrainie prawie 
zanikły w czasach ZSRR i zaczęły odradzać się dopiero niedawno, w latach 90. zeszłego 
wieku [Lekh, Baran 2008, ss. 380–389]. Przez ten czas następowały zmiany w samej in-
stytucji rodziny, na przykład rozluźnieniu uległy więzi rodzinne, zmniejszyła się liczba 
członków rodzin itp. Brak doświadczenia w prowadzeniu wspólnych działań wewnątrz 
rodziny bezwarunkowo skutkuje powstaniem konfliktów dotyczących zarządzania, 
ogranicza możliwości tworzenia i przekazania tradycji prowadzenia biznesu dzieciom. 
Brak też motywacji wśród młodszych pokoleń, by kontynuować działalność swoich 
przodków i osiągać w jej ramach nowe cele.
Obecnie przedsiębiorczość rodzinna na Ukrainie dopiero się kształtuje, napotykając na 
sporą liczbę koniecznych do pokonania barier. Najważniejszymi z nich są niestabilność 
gospodarki oraz duże wstrząsy, których muszą doświadczać ukraińscy przedsiębiorcy 
wskutek nieprzewidywalności środowiska zewnętrznego. Właściciele rodzinnych bizne-
sów nie mają poczucia bezpieczeństwa, co utrudnia im planowanie nie tylko w dłuższej, 
ale i w krótkiej perspektywie (na przestrzeni roku czy dwóch lat). Wśród głównych pro-
blemów związanych z działalnością przedsiębiorczą ogółem, w tym dotyczących działal-
ności rodzinnej, można wymienić:

 · biurokrację i wysoki poziom korupcji. Sytuację na dodatek komplikuje fakt, że towa-
rzyszy temu wysoka tolerancja dla tego ostatniego zjawiska we wszystkich obszarach 
aktywności społeczno-gospodarczej, w tym w odniesieniu do prowadzenia biznesu  
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i kształtowania relacji z tym związanych. Zmiany w tym obszarze, jeśli w ogóle nastę-
pują, to bardzo powoli [Chukhrai, Kulyniak 2016, s. 264];
 · im dalej od centralnego regionu, od Kijowa, tym mniejsza jest konkurencja między 

podmiotami gospodarczymi. Na rynku działa kilku dużych graczy i dlatego do wejścia 
na pewny rynek potrzebne jest wsparcie ze strony władz (np. lokalnych, centralnych). 
Jednak sytuacja ta wyraźnie się zmienia.
 · pozyskanie dostępu do kredytów nie jest łatwe, co utrudnia długoterminowy roz-

wój biznesu. Głównym źródłem finansowania przedsiębiorstw pozostaje jego kapitał 
obrotowy, a ci, którzy są zmuszeni do zaciągania długów, zwracają się o pomoc do 
swoich znajomych. Banki jako instytucje finansowe nie cieszą się zaufaniem: nie jest 
łatwo otrzymać kredyt, poza tym stawki kredytowania są wysokie (powyżej 20%),  
a jakość obsługi bankowej niska – często pracownicy ukraińskich banków nie dyspo-
nują dostateczną wiedzą i kompetencjami;
 · państwo – jeśli chodzi o jego rozmaite instytucje na różnym poziomie – okazuje 

słabe poparcie małemu i średniemu biznesowi lub w ogóle tego nie czyni [Елкина 
2010, ss. 83–85]. 

Większość przedsiębiorców dostrzega mnóstwo możliwości rozwoju skutecznie 
działającego biznesu na Ukrainie, ale jednocześnie podkreśla niepewność, niestabilność 
środowiska biznesowego. Spora ich część woli nie rozwijać dużych marek, nie demon-
strować pomyślności oraz popularności własnych przedsiębiorstw, by nie narażać się na 
krytykę. Strach przed nieuczciwymi konkurentami często zmusza skutecznych biznes-
menów do pozostania w cieniu. Wielu przedsiębiorców decyduje się przenosić ze wzglę-
dów bezpieczeństwa część swojego kapitału za granicę.

Spora część przedsiębiorców nie wyraża emocjonalnego związku z prowadzonym 
biznesem. Wynika to, między innymi, z tego, że w latach 90. i wcześniej, nierzadko wy-
bierali oni obszar działalności praktycznie przypadkowo, kierując się korzyściami finan-
sowymi, a nie wewnętrznymi przekonaniami, interesami lub tradycjami rodzinnymi.  
Z tego powodu nie postrzegają własnej firmy jako dzieła życia, które ewentualnie chcie-
liby przekazać swoim dzieciom.

Jednak i w tym zakresie można dostrzec pewną poprawę, związaną przede wszyst-
kim ze zmianami pokoleniowymi: rynek pracy w coraz większym stopniu odczuwa 
wpływ młodych pracowników, którzy zupełnie inaczej postrzegają rzeczywistość. Dzięki 
temu obecnie możemy zaobserwować wzrost aktywności młodych ludzi poszukujących 
alternatywnych względem pracy w dużych korporacjach sposobów zatrudnienia, wśród 
których „naturalna” jest własna inicjatywa prywatna, w tym założenie firmy rodzinnej. 
Dlatego ważnym zagadnieniem do przeanalizowania jest postrzeganie przez młodzież 
takiej formy prowadzenia biznesu.
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Opinia młodego pokolenia na temat perspektyw rozwoju 
rodzinnego biznesu

Jednym z ważnych wskaźników determinujących perspektywy rozwoju biznesu rodzin-
nego na Ukrainie jest podejście młodych ludzi do czynnego zaangażowania się w działal-
ność przedsiębiorczą, w tym w przedsiębiorczość w tzw. „rodzinnej formie”. Z tego powo-
du przedmiotem badań uczyniono stanowisko tej części ludzi aktywnych gospodarczo, 
którzy są na początku własnej drogi zawodowej, a więc mają przed sobą dużo czasu na 
realizację własnych ambicji.

Bezpośrednie badanie marketingowe przeprowadzono metodą ankietowania,  
z wykorzystaniem zarówno internetu, jak i bezpośredniego kontaktu. Badanie dotyczy-
ło szerszego zagadnienia – gotowości do angażowania się ludzi młodych w działalność 
przedsiębiorczą jako taką, z określeniem wszystkich wad i zalet takiego wyboru. W ar-
tykule została przedstawiona część badania bezpośrednio dotycząca możliwości wyko-
rzystania w przedsiębiorczości powiązań rodzinnych, szeroko rozumianego rodzinnego 
potencjału.

Dobór próby miał charakter nielosowy, uwzględniał zróżnicowanie respondentów 
pod względem wieku, zamieszkania itp. Łącznie przeprowadzono badanie opinii 237 
osób w wieku 21–35 lat, aktywnych zawodowo, w tym takich, które były lub są założy-
cielami oraz właścicielami biznesu.

Jedno z pytań dotyczyło poszukiwania przez respondentów współpracowników do 
własnej firmy. Wyniki odpowiedzi na pytanie podano na rysunku 3.

Rysunek 3. Najważniejsze miejsca poszukiwania pracowników do własnej firmy*

a)  b)

*a) – poszczególne oceny; b) – średnia ocena
Źródło: badania własne.
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Rysunek 3a pokazuje, że zatrudnianie pracowników z rodzinnego kręgu jest ocenia-
ne bardzo niejednoznacznie: cieszy się ono zarówno sporym poparciem (ma największą 
liczbę „pierwszych miejsc”), jak też jest często odrzucane – największa liczba respon-
dentów umieściła ten wariant na ostatnim miejscu pośród innych wariantów pozyskiwa-
nia pracowników do własnej firmy. Średnie oceny (rysunek 3b) wskazują, że wariant ten 
zajmuje dość marginalną pozycję, gdyż usytuował się dopiero w dolnej części wskazań. 
Natomiast zgodnie z wynikami odpowiedzi na postawione pytanie znajomi i przyjaciele 
o wiele chętniej niż rodzina są uznawani za wartościowych pracowników. Głębsza ana-
liza przeprowadzona w ramach rozmów pozwala wnioskować, że to przede wszystkim 
bliskość stosunków i większe zaufanie wyjaśniają taki wybór.

W innym badaniu respondentów zapytano o ogólną ocenę idei głębokiego zaanga-
żowania rodziny we wspólne prowadzenie biznesu (rysunek 4).

Rysunek 4. Ogólna ocena idei organizacji biznesu z głębokim zaangażowaniem rodziny

Źródło: badania własne.

Jak pokazują wyniki, łącznie pozytywnie ocenia wyżej przedstawioną ideę tylko 
ćwierć pytanych, około 13% zajmuje neutralne stanowisko w tej kwestii. Zdecydowanie 
częściej wyrażany jest negatywny stosunek do rodzinnej firmy jako jednej z form orga-
nizacji przedsiębiorczej aktywności.

W tym kontekście konieczne do opisania są główne wady i zalety (w ujęciu bada-
nych) rodzinnego biznesu. Tym kwestiom poświęcone zostały odrębne pytanie, na które 
odpowiedzi zebrano na niżej przedstawionych rysunkach.
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Wskazując pozytywne strony rodzinnego biznesu, respondenci nie wyodrębnili 
w sposób zdecydowany jednej odpowiedzi, jednak najwyżej ocenili stopień zaufania 
wśród członków rodziny. Chętnie wskazywano także większą pasję towarzyszącą wyko-
naniu zadań oraz lepszą kontrolę biznesu. Tak więc, jak nietrudno było przewidzieć, re-
spondenci akcentowali te elementy, które wiązały się z dużym stopniem zaangażowania 
w działalność krewnych. Są to rzeczy niezwykle cienione, tym bardziej, że w przypadku 
zwykłego pracownika pełne zaufanie bez koniecznej kontroli, stuprocentowe zaangażo-
wanie w pracy jest trudne do osiągnięcia. 

Rysunek 5. Opinie respondentów na temat zalet organizacji biznesu rodzinnego

Źródło: badania własne.

Te odpowiedzi de facto wskazują na naturalne przewagi rodzinnego biznesu. W ich 
przypadku łatwiej jest wyeliminować niedomówienia, mogące na przykład powodować 
wymierne straty finansowe. Członkowie rodziny zazwyczaj wiedzą o osobistych planach 
każdego (wesele, narodziny dziecka itp.), co pozwala wcześniej przewidzieć pewne sytu-
acje i w związku z tym uniknąć na przykład przestojów wynikających z niedyspozycji któ-
regoś z członków rodziny. Zwykli najemni pracownicy w podobnych sytuacjach często 
milczą o swoich planach, stawiając pracodawcę przed faktem dokonanym, w najmniej 
odpowiednim momencie. Przy tym, zgodnie z bardziej ogólnym trendem obniżania 
zaufania do szeroko rozumianego środowiska eksperckiego, spada wiara pracowników 
najemnych w nieomylność kierownictwa firm.
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Rysunek 6. Opinie respondentów na temat wad organizacji biznesu rodzinnego

Źródło: badania własne.

Wśród wad biznesu rodzinnego badani wyraźnie wskazują brak bezstronności jako 
naczelną wadę. Dotyczy ona na przykład następujących problemów szczegółowych: 
pracownika z szeroko pojmowanej rodziny trudniej (jest to stricte subiektywne) karać za 
przewinienia, wybór pracownika na wolne stanowisko nie podlega racjonalnej ocenie, 
możliwość rzeczowej oceny zdolności pracowników jest ograniczona.

Zakończenie

Analiza istniejących praktyk prowadzenia biznesu rodzinnego wykazuje, że przeka-
zanie biznesu na drodze dziedziczenia realizuje się poprzez stopniowe wprowadzanie 
do niego następnego pokolenia w ramach tej samej rodziny. Jeśli biznes jest dobrze zor-
ganizowanym systemem współpracy, przynoszącym zysk, a nie tylko zwykłym połącze-
niem majątków, wówczas rodzi się potrzeba utrzymania tej wartości w ramach rodziny, 
co staje się naturalnym dążeniem większości właścicieli.

W trakcie badania ustalono, że rozwój przedsiębiorczości na Ukrainie jest historycz-
nie zdeterminowany procesami dziedziczenia, których przebieg został w znacznej części 
utrudniony w czasach istnienia gospodarki planowej. W obecnych warunkach stanowi 
to główną barierę, przynajmniej w sferze mentalnej.

Perspektywy rozwoju biznesu rodzinnego na Ukrainie w kontekście globalizacji
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Rozpatrując biznes rodzinny w kontekście współczesnego prawa, należy przyjrzeć 
się właśnie polityce dziedziczenia, co pozwoliłoby wyeliminować problem konfliktu 
interesów przy przekazywaniu władzy z rąk starszego pokolenia młodszemu i zapew-
niłoby dwa podstawowe warunki długoletniego sukcesu przedsiębiorstwa rodzinnego: 
profesjonalne zarządzanie oraz ciągłość zarządzania biznesem przez członków rodziny.

Yevhen Krykavskyy, Nazar Hlynskyy 



61

Bibliografia

BusinessDictionary (2016), Family business [online] http://www.businessdictionary.com/ 

definition/family-business.html, dostęp: 29 grudnia 2016.

Chukhrai N., Kulyniak I. (2016), Warunki funkcjonowania i rozwoju biznesu rodzinnego na Ukra-

inie, Konferencja „Firmy rodzinne”, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.

European Commission – EC (2017), Family business [online] https://ec.europa.eu/growth/smes/

promoting-entrepreneurship/we-work-for/family-business_en, dostęp: 29 grudnia 2016.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – EFILWC (2002), 

Family businesses: do they perform better? [online], http://londoneconomics.co.uk/wp-content/

uploads/ 2011/09/101-Comparing-the-economic-performance-of-family-businesses-and-non

-family-businesses.pdf, dostęp: 22 stycznia 2017.

Hyde S., Bartels P. (2016), Family Business Survey 2016, PWC [online], https://www.forbes.com/

sites/chasewithorn/2015/04/20/new-report-reveals-the-500-largest-family-owned-companies-

in-the-orld/#452b35e33602, dostęp: 1 lutego 2017.

Lekh H., Baran M. (2008), Mały biznes: problemy i perspektywy rozwoju na Ukrainie [w:] G. Woź-

niak (red.), Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, WUR, 

Rzeszów

Zellweger T. (2016), The 500 largest family firms in the world, Family Business Index [online], http://

familybusinessindex.com/data/Global_Family_Business_Index_comment_by_Thomas_ Zell-

weger.pdf, dostęp: 22 lutego 2017.

Елкина О.С. (2010), Предпринимательство как форма обеспечения имущественных инте-

ресов членов семьи в современных условиях, „Евразийский юридический журнал”, Москва.

Иноземцев В.Л. (2000), Современное постиндустриальное общество: природа, противо-

речия, перспективы, Logos, Moskwa.

Кім В., Горошко Ю. (2015), У сімейному колі: рейтинг найуспішніших сімейних бізнесів 

України, “Forbes Україна” [online], http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1393098-u-simej-

nomu-koli-rejting-najuspishnishih-simejnih-biznesiv-ukrayini, dostęp: 22 stycznia 2017.

Perspektywy rozwoju biznesu rodzinnego na Ukrainie w kontekście globalizacji





Katarzyna Kukowska | katarzynakukowska@poczta.onet.pl

Politechnika Częstochowska

Sebastian Skolik
Politechnika Częstochowska

Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych  
na obszarach wiejskich w kontekście zmian  
społeczno-gospodarczych. Studium teoretyczne

The Functioning of Family Businesses in Rural Areas in the Context 
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Abstract: The paper proposes a theoretical model describing the typology of rural commu-

nities in relation to the types of goods and forms of social organization, and its consequen-

ces for the functioning of family businesses in rural areas. It consists of previous research 

results concerning the movements of different capital forms, including social capital. The 

analysis included creation of various forms of rural communities under the influence of 

socioeconomic changes. The authors attempt to describe this diversity, indicating its po-

tential impact on the business activities of families living in rural areas. Theoretical study 

included the achievements of rural, family and economic sociology.
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Wstęp

Jednym z istotniejszych problemów poruszanych w literaturze dotyczącej społeczności 
wiejskich jest zmiana w funkcjonowaniu gospodarstwa domowego. W odniesieniu do 
tradycyjnej wsi Polskiej marginalne byłoby rozróżnienie funkcjonowania rodziny chłop-
skiej i chłopskiego gospodarowania. Chłopska rodzina była w znacznej mierze samowy-
starczalnym gospodarstwem, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę dużą rodzinę,  
a więc ogół osób ze sobą spokrewnionych. W małych wsiach struktura dużej rodziny  
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w zasadzie pokrywała się ze strukturą wiejskiej społeczności. Wieś była właściwie federa-
cją rodzin [Bukraba-Rylska 2013, s. 141]. Zmiany gospodarcze, które oddziaływały także 
na obszary wiejskie, prowadziły do wzrostu indywidualizmu poszczególnych małych ro-
dzin, komercjalizacji działalności rolniczej, pojawiania się zawodów nierolniczych. Poza 
tym, procesy te, w Polsce w szczególności w okresie PRL-u, doprowadziły do tego, że 
znaczna część mieszkańców wsi stała się pracownikami najemnymi. Wyraźne stało się 
rozróżnienie czasu i miejsca pracy oraz czasu wolnego spędzanego z rodziną. Od lat 90. 
XX wieku można zaobserwować rozwój przedsiębiorczości rodzinnej na obszarach wiej-
skich niezwiązanej z działalnością rolniczą. Częściowo nastąpił więc odwrót od pracy na-
jemnej w zawodach pozarolniczych.

Autorzy niniejszego artykułu próbują określić uwarunkowania funkcjonowania firm 
rodzinnych na obszarach wiejskich. Przedstawienie procesów zmian społecznych ma 
na celu określenie, w jakim stopniu współczesne firmy rodzinne działające na obsza-
rach wiejskich mają cechy tradycyjnego gospodarstwa wiejskiego, a w jakim stopniu 
są profesjonalnymi mikroprzedsiębiorstwami. Próba takiego porównania ma znaczenie 
ze względu zarówno na tworzenie się kapitału społecznego społeczności wiejskiej, jak  
i na relacje zachodzące w obrębie rodziny. W literaturze przedmiotu podkreśla się wagę 
więzi rodzinnych dla funkcjonowania organizacji gospodarczych [Sułkowski 2004]. Za-
interesowanie autorów tym zagadnieniem wynika z wcześniejszych analiz teoretycz-
nych dotyczących przepływów różnych form kapitałów, w tym kapitału społecznego,  
w odmiennych typach społecznego zorganizowania. Przemiany zachodzące w struk-
turze społeczno-gospodarczej wsi zmieniają jeszcze nie tak dawno wspólnotowy cha-
rakter jej społecznego zorganizowania. Konsekwencją tego jest zmniejszanie się sfer,  
w których dokonuje się wytwarzanie i wymiana dobra wspólnego. 

W artykule przyjęto podejście interdyscyplinarne, wykorzystano przede wszystkim 
dorobek następujących subdyscyplin socjologii: socjologii wsi, socjologii rodziny oraz 
socjologii ekonomicznej.

Przemiany struktury społecznej obszarów wiejskich 
a gospodarowanie wytworzonymi dobrami

Określenie specyfiki struktury społecznej obszarów wiejskich wymaga najpierw poda-
nia cech definiujących „wiejskość”. W klasycznych ujęciach socjologicznych społeczności 
wiejskie przeciwstawiano społeczeństwu miejskiemu, gdzie to, co miejskie, utożsamia-
no ze społeczeństwem nowoczesnym. Społeczeństwo wiejskie traktowane było jako 
sakralne, ludowe, tradycyjne, oparte na wspólnocie [Gorlach 2004, s. 18]. Z punktu wi-
dzenia funkcjonowania struktury społecznej wydaje się, że najistotniejszą dychotomią 
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jest opisywane m.in. przez F. Tönniesa przeciwstawienie wspólnot formom organizacji 
opartym na umowie i sformalizowanym prawie (Gemeinschaft und Gesellschaft) [Szacki 
2004, ss. 246-248, Gorlach 2004, s. 47]. Wspólnotę można rozpatrywać jako pierwotną 
formę społecznego zorganizowania, powszechną w okresie przedprzemysłowym, któ-
ra następnie ustępowała formom zrzeszeniowym: hierarchiom i rynkom, traktowanym  
w socjologii ekonomicznej jako przeciwstawne typy kolektywizmu/etatyzmu i indywi-
dualizmu/liberalizmu [Bylok 2001, ss. 22–23; Morawski 2001, ss. 149–155]. Te dwie formy 
przekształcają się w ostatnich dziesięcioleciach w postać sieci. W formach sieciowego 
zorganizowania istotna jest elastyczność zapewniana przez małe podmioty działające 
na rynkach oraz efekt skali zapewniany przez kooperujące z nimi duże, zhierarchizowa-
ne organizacje [Stalder 2012, ss. 197–201]. Poza wspólnotowością jako cechę wiejsko-
ści wskazuje się „lokalność” oraz „rolniczość” [Bukraba-Rylska 2013, s. 60]. Równolegle 
do procesów sprzyjających dominacji form zrzeszeniowych nad wspólnotami w społe-
czeństwie przemysłowym i poprzemysłowym zmniejszał się odsetek ludności pracującej  
w rolnictwie. Tym samym homogeniczna wspólnota wiejska przekształcała się w hetero-
geniczną społeczność lokalną. Proces ten doprowadził także do kryzysu w socjologii wsi, 
gdzie coraz trudniejsze było operowanie pojęciem wiejskości, a częściej zaczęto używać 
pojęcia obszaru wiejskiego zamiast wsi [Gorlach 2004, s. 48].

Przyjmując, że jako tradycyjną traktuje się wieś XIX-wieczną1, wskazać można szereg 
czynników zmian jej struktury społeczno-gospodarczej:

 · utowarowienie i urynkowienie produkcji zmniejszające samowystarczalność gospo-
darstwa,
 · specjalizacja produkcji ograniczająca uniwersalizm w działalności rolniczej,
 · autarkiczność i endemiczność gospodarowania ustępująca wpływom zewnętrznych in-

stytucji i jego integracji z szerszymi strukturami społecznymi [Turowski 1995, ss. 102–103],
 · oddzielanie się przestrzeni gospodarstwa produkcyjnego i gospodarstwa domowe-

go [Turowski 1995, ss. 115–117],
 · profesjonalizacja i komercjalizacja związana z urynkowieniem produkcji, czemu to-

warzyszył awans społeczny z pozycji chłopa do pozycji rolnika i farmera [Bukraba-Ryl-
ska 2013, ss. 365–373],
 · większa otwartość na wpływy kulturowe i instytucjonalne prowadząca w niektórych 

przypadkach do kształtowania się „neospołeczności” integrujących się wokół daw-
nych i współczesnych wartości kulturowych [Bukraba-Rylska 2013, ss. 459–461],
 · zacieranie się różnic między miastem i wsią wynikających z podziału aktywności za-

wodowej na rolniczą i pozarolniczą,
 · zmiana postrzegania sektora rolniczego jako związanego wyłącznie z uprawą ziemi  

i hodowlą zwierząt gospodarskich [Gorlach 2004, ss. 236–237].
1 Traktowanie wsi dziewiętnastowiecznej jako wsi tradycyjnej wynika z tego, że brak jest etnograficznych źró-
deł dotyczących życia wiejskiego we wcześniejszych epokach.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych na obszarach wiejskich w kontekście zmian społeczno-gospodarczych.  
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Efektem zachodzących zmian jest wieś heterogeniczna pod względem uzawodo-
wienia, w której zaczyna dominować homo oeconomicus. Urynkowienie działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich przyczynia się do osłabiania wspólnotowości, od-
działując na sposób dzielenia się dobrami także w relacjach rodzinnych i sąsiedzkich. 
Ograniczenie samowystarczalności ludności wiejskiej z kolei wiąże się z wykonywaniem 
pracy najemnej bądź zatrudnianiem pracowników najemnych, co prowadzi do rela-
tywnie częstszego uczestnictwa w zhierarchizowanych organizacjach. Może to rodzić 
problemy związane z trwałością firm rodzinnych i ustalaniem strategii odnośnie sukcesji 
[Surdej, Wach 2010], ponieważ kolejne pokolenia skłonne są wówczas do przyjmowania 
zupełnie odmiennych systemów wartości kształtujących ich aspiracje życiowe.

We wcześniejszych pracach badawczych autorzy założyli, że formy organizacji spo-
łecznej w postaci rynków sprzyjają przepływom dóbr rywalizacyjnych, których kon-
sumpcję łatwo ograniczyć. Hierarchiczne formy z kolei sprzyjają przepływom dóbr nie-
rywalizacyjnych, których konsumpcję można równie łatwo ograniczyć [Kukowska, Skolik 
2015, ss. 142–150]. Jako dobra nierywalizacyjne, które wytwarza się i powiela z łatwością, 
traktować można przede wszystkim dobra kultury symbolicznej, takie jak informacje  
i wiedza. Są to dobra charakterystyczne dla społeczeństwa poprzemysłowego, informa-
cyjnego, którego podstawą jest sektor usług. Produkty rolnicze poza wspólnotowym 
ich wytwarzaniem stają się dobrami prywatnymi (dobrami rywalizacyjnymi, do których 
dostęp można łatwo ograniczyć). Z tego względu procesy zmian społeczno-gospodar-
czych na obszarach wiejskich można by utożsamiać z przekształcaniem się wspólnot  
w rynki. Obszary wiejskie położone blisko miast stają się jednak atrakcyjną przestrzenią 
dla rozwoju przedmieść. Ich mieszkańcy to często przedstawiciele klasy średniej, nie-
rzadko działający w sektorze usług. Obszary te stają się mozaikowymi społecznościami 
zamieszkiwanymi przez rodziny prowadzące działalność gospodarczą zarówno w rolnic-
twie, jak i w sektorze usług.

Na podstawie klasycznych ujęć typologii form społecznych, m.in. Marksowskiej i We-
berowskiej, skonstruowano model typologiczny przepływów dóbr w różnych formach 
organizacji społecznej (tab. 1). Przyjęto w nim, że sieciowe formy organizacji społecznej 
bardziej sprzyjają wytwarzaniu i dystrybucji dóbr wspólnej puli (dóbr rywalizacyjnych,  
z których konsumpcji trudno wykluczyć innych), a wspólnoty jako izolowane zbiorowo-
ści bardziej sprzyjają wytwarzaniu i dystrybucji dóbr publicznych (dóbr zarówno niery-
walizacyjnych, jak i powszechnie dostępnych dla członków wspólnoty).

Koncepcja tego modelu nastręczała jednak pewne trudności interpretacyjne. W li-
teraturze przytaczano przykłady, w których to właśnie wspólnoty w znacznie większym 
stopniu niż inne typy organizacji społecznej radziły sobie z dobrami wspólnej puli [Ho-
fmokl 2009, ss. 40–41]. Osłabienie wspólnoty wiejskiej, zacieranie się różnic w stylu życia 
między miastem i wsią, urynkowienie, pojawienie się zawodów pozarolniczych na wsi 
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oraz powiązania wertykalne i horyzontalne ze strukturą społeczeństwa skłania do okre-
ślenia typologii zbiorowości zamieszkujących obszary wiejskie.

Tabela 1. Zintegrowany model typologii dóbr i form społecznego zorganizowania

AUTONOMIA JEDNOSTKI 

MAŁA DUŻA
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Dobra prywatne
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E
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ne WSPÓLNOTA

Dobra publiczne

SIEĆ

Dobra wspólnej puli

Źródło: Kukowska, Skolik 2015, s. 147.

Jeżeli przyjąć, że dla tradycyjnej wsi charakterystyczną formą społecznego zorgani-
zowania była wspólnota oparta na samowystarczalności i na samokontroli, to czynni-
kiem ją organizującym były dobra wspólnej puli związane z działalnością rolniczą. Silne 
więzi oparte na pokrewieństwie ogółu członków, faktycznym bądź umownym [Bukraba
-Rylska 2013, ss. 142–143], implikowały konieczność dzielenia się wytworzonymi i trud-
nopodzielnymi dobrami. Osłabianie się więzi sąsiedzkich przypisywane jest najczęściej 
procesom komercjalizacji działalności gospodarczej i indywidualizacji podmiotów go-
spodarczych na wsi. Drugim typem zbiorowości wiejskiej byłby zdezintegrowany obszar 
wiejski z dominującą działalnością gospodarczą w postaci wyspecjalizowanego rolnic-
twa wielkoobszarowego, który można by określić jako wieś farmerską. Można tu mówić 
o horyzontalnym powiązaniu rodzin rolników i farmerów z szerszym rynkiem, słaby-
mi więziami między rodzinami, ale silnymi więziami wśród najbliżej spokrewnionych.  
W tego typu rodzinach nadal widoczna jest sukcesja gospodarstwa rolnego, aczkolwiek 
w krajach Europy Zachodniej obserwuje się zmniejszanie wpływu rodziny w biznesie 
rolniczym, gdzie część członków rodziny pracuje poza rolnictwem, a nawet zamiesz-
kują oni poza obszarami wiejskimi [de Haan 1993, Errington, Gasson 1993]. Podobnie  
w przypadku wsi tradycyjnej gospodaruje się tutaj dobrami rywalizacyjnymi, ale z tego 
względu, że są one produkowane na rynek, traktować je należy jako czyste dobra pry-
watne. Trzeci typ zbiorowości wiejskiej można określić mianem wsi podmiejskiej, która 
zamieszkiwana jest zarówno przez uciekającą z miast klasę średnią, jak i zatrudniającą 
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się w mieście (w zawodach pozarolniczych) ludność wiejską. Mieszkańcy tego typu ob-
szarów często są związani z pracą najemną w zhierarchizowanych organizacjach. Duży 
poziom zinstytucjonalizowania może prowadzić do tworzenia się zamkniętych enklaw, 
które dysponują podzielnymi dobrami klubowymi, przede wszystkim wytworzonymi  
w sektorze usług. Funkcjonowanie tej ludności w różnych grupach społecznych wymu-
sza zarówno większą otwartość na wpływy kulturowe, jak i mniejsze więzi osobiste. Jako 
czwarty typ można wskazać wieś turystyczną, która dysponuje dobrami kultury sym-
bolicznej będącymi dobrami publicznymi. Działalność branży turystycznej związana 
jest bowiem z udostępnianiem, a często też z wytwarzaniem dóbr, które są zarówno 
podzielne (krajobraz, architektura), jak i łatwo dostępne dla osób niebędących człon-
kami społeczności. Działalność ta wymaga jednak koordynacji między różnego typu 
podmiotami (partnerami biznesowymi, instytucjami i konsumentami) tworzącymi sieci 
zależności. W takiej strukturze sieciowej charakterystyczna jest wielość słabych więzi 
społecznych, a zaufanie między jednostkami jest według niektórych autorów odperso-
nalizowane i krótkotrwałe [Bylok 2014, s. 146]. Typologia zbiorowości wiejskich gospoda-
rujących dominującymi typami dóbr przedstawiona została w tab. 2.

Tabela 2. Typologia zbiorowości wiejskich w odniesieniu do typów dóbr i form spo-
łecznego zorganizowania

WIĘZI OSOBISTE

SŁABE SILNE
Podzielność dóbr

Duża (dobra symboliczne) Mała (dobra materialne)
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WIEŚ PODMIEJSKA

Dobra klubowe

Hierarchia

WIEŚ FARMERSKA

Dobra prywatne

Rynek

M
A

ŁA

Tr
ud

ne

WIEŚ TURYSTYCZNA

Dobra publiczne

Sieć

WIEŚ TRADYCYJNA

Dobra wspólnej puli

Wspólnota

Źródło: Opracowanie własne.
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Biznes rodzinny w zróżnicowanej przestrzeni wiejskiej

Gospodarcze funkcjonowanie rodzin wiejskich może być w różnym stopniu zależne od 
funkcjonowania zbiorowości w mezoskali, a więc zbiorowości wiejskich. Rozpatrywać 
można tutaj odmienne podejścia do przedsiębiorczości mieszkańców wsi. I. Bukraba-Ryl-
ska, przedstawiając przedsiębiorczość społeczną, wskazuje, że nie dotyczy ona tylko indy-
widualistycznego eksploatowania zasobów, ale przede wszystkim ich kultywowanie oraz 
„kreowani[e] wartości dodatkowej o charakterze społecznym” [2013, ss. 308–309]. Takie 
przeciwstawienie wydaje się jednak istotne w odniesieniu do gospodarowania dobrami 
materialnymi związanymi z działalnością rolniczą. Dodać należy, że przedsiębiorczość 
można odnosić nie tylko do indywidualnych podmiotów gospodarczych, ale także do 
zbiorowości społecznych. W tym kontekście stosuje się pojęcie przedsiębiorczej społecz-
ności, gdyż przedsiębiorczość to również aktywność społeczności lokalnej, której celem 
jest rozwój i poprawa jakości życia jej członków [Berger 1994, s. 16]. Biorąc pod uwagę, 
że coraz większa liczba mieszkańców wsi nie zajmuje się rolnictwem, osobno należałoby 
rozpatrywać przedsiębiorczość rodzin zamieszkujących obszary wiejskie2 działających  
w sektorze pozarolniczym. Jeżeli przyjęty model jest poprawny, gospodarowanie dobra-
mi nierywalizacyjnymi (głównie niematerialnymi, niezwiązanymi z działalnością rolniczą) 
osłabiać może więzi wewnątrz rodzin prowadzących własny biznes. Konsekwencją tego 
może być odmienne kształtowanie się typów firm rodzinnych na obszarach wiejskich, 
jeśli uwzględni się takie zmienne jak: wymiar strukturalny (partycypacja w zarządzaniu), 
wymiar strategiczny (intencja sukcesji), orientacja na rodzinę, orientacja na przedsiębior-
stwo, formalizacja i profesjonalizacja. Zmienne te są uwzględniane w konstruowaniu ty-
pologii firm rodzinnych [Małyszek 2012, ss. 113–120].

Przedsiębiorcza orientacja firm rodzinnych może jednak zależeć od tego, w jakiego 
typu zbiorowości wiejskiej funkcjonuje. Przekształcenia społeczno-gospodarcze pol-
skich wsi odnieść można przede wszystkim do kierunków zmian, jakie dotknęły trady-
cyjną wspólnotę wiejską. Zakłada się, że najwięcej cech wspólnotowych można zaob-
serwować na obszarach wiejskich znacznie oddalonych od miast. Odległość od miasta 
wyznaczałaby tu więc continuum: wieś tradycyjna – wieś podmiejska. Wraz ze zwięk-
szaniem się tej odległości wpływ miejskiej kultury staje się mniejszy, a co za tym idzie, 
w mniejszym stopniu osłabia wiejski system norm i wartości. Im bardziej system aksjo-
normatywny jest jednolity, tym bardziej można oczekiwać od członków społeczności 
działań zgodnych z przyjętymi regułami, a także poświęcania czasu i zasobów na sank-
cjonowanie zachowań niezgodnych z tymi regułami [Osiński 2013, ss. 24–27]. Warunki 
te wyznaczają skuteczne gospodarowanie dobrami wspólnej puli oraz nieekstensywną 

2 Zastosowanie określenia „rodziny wiejskie” nie byłoby tu do końca trafne ze względu na to, że narzucałoby 
ono cechy wiejskości również rodzinom migrującym na wieś z obszarów miejskich.
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przedsiębiorczość społeczną. Dwa kolejne przeciwstawne typy wsi kształtują się zależ-
nie od dominujących rodzajów dóbr: 

 · Relatywnie zdezintegrowane społecznie wsie farmerskie tworzą się na obszarach, 
których atutem jest dobra jakość ziemi bądź inne czynniki sprzyjające prowadzeniu 
działalności rolniczej (przemysłu rolniczego);
 · Dobra przyrodnicze i kulturowe traktowane jako mające szczególne walory tury-

styczne, a więc podlegające konsumpcji w sferze kultury symbolicznej, sprzyjają roz-
wojowi biznesu związanego z turystyką.

Funkcjonowanie firm rodzinnych na obszarach wiejskich zależeć może także od do-
minującego na danym obszarze typu przedsiębiorczości. Oczywiście w opisanym powy-
żej modelu ujęto typy idealne w rozumieniu Weberowskim, niemniej nawet niewielka 
dominacja jednego z wymienionych czynników może ukierunkowywać prowadzenie 
danego typu działalności gospodarczej przez firmy rodzinne.

Zarysowane wyżej uwarunkowania działalności firm rodzinnych prezentują aspekt 
oddziaływania makrostruktury poprzez mezostrukturę na mikrostrukturę. Chociaż ro-
dzina jest jednym z powszechników kulturowych i zarazem uniwersalną instytucją spo-
łeczną, jej definiowanie stwarza trudności, szczególnie wówczas gdy w obrębie jedne-
go społeczeństwa występuje wiele jej form. Przyczynia się do tego także opisywanie 
rodziny tradycyjnej jako rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej, gdy tymczasem 
tego typu rodziny dominować zaczęły dopiero wraz z industrializacją społeczeństwa 
[Szlendak 2010, ss. 95–107, 324–329]. Dopiero w późnej fazie rozwoju społeczeństwa 
przemysłowego zaczęły przeważać małe rodziny nuklearne. Mimo że tym, co nie budzi 
kontrowersji, jest przyjęcie definicji rodziny jako grupy skupionej wokół diady rodzic – 
dziecko, to na jej funkcjonowanie może mieć wpływ subiektywne autodefiniowanie się 
członków danej grupy społecznej jako rodziny [Szlendak 2010, ss. 105-114]. Struktura ta-
kich grup może znacznie odbiegać od struktury rodziny nuklearnej. Jako alternatywne 
modele rodziny wymienia się m.in.:

 · trwałe kohabitacje, w których związek rodziców nie jest sformalizowany;
 · rodziny wizytowe, w których członkowie zamieszkują osobne gospodarstwa domowe;
 · grona przyjacielskie, gdzie w skład rodziny poza rodzicami wchodzi więcej niż jedna 

para, a członkowie takiej grupy są silniej ze sobą związani niż z krewnymi;
 · patchworki (określane także jako wielorodziny bądź rodziny rekonstruowane) 

tworzone przez byłych i obecnych partnerów oraz ich dzieci;
 · homorodziny zakładane przez posiadających dzieci homoseksualistów [Szlendak 

2010, ss. 478–498].
Włączanie w obszar rodziny osób niespokrewnionych było także zjawiskiem charak-

terystycznym w tradycyjnej wsi i podobnie jak współcześnie pełniło funkcję zabezpie-
czającą [Bukraba-Rylska 2013, s. 143]. Obecnie dominująca jest narracja, adaptowana 
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przez ludność wiejską, która przedstawia rodzinę tradycyjną jako wielopokoleniową 
i wielodzietną. Alternatywne modele rodziny mogą być więc rzadko akceptowane na 
tych obszarach wiejskich, które w małym stopniu podlegają obcym im wpływom kultu-
rowym. Może się to przyczyniać do ograniczania włączania w partycypację bądź sukce-
sję tych członków firmy rodzinnej, którzy 1) są traktowani jako członkowie rodziny przez 
pozostałych jej członków, ale 2) ze względu na alternatywny model rodziny nie są tak 
traktowani przez lokalną społeczność. Podobnie dominujący model patriarchalny w ma-
łym stopniu sprzyja profesjonalizacji partycypujących w zarządzaniu członków firm ro-
dzinnych. N. Baskiewicz wskazuje dodatkowo, że kobiety łatwiej adaptują się do zmian 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw [2015, s. 31]. Podatność na zmianę kulturową może 
być tym większa, im większa będzie ekspozycja na wpływ różnorodnych czynników kul-
turowych, co powinno dotyczyć przede wszystkim wsi podmiejskich i turystycznych.

Podsumowanie

Rozwój społeczno-gospodarczy doprowadził nie tylko do modernizacji społeczeństwa 
ujętego holistycznie, ale również do wzrostu różnorodności zbiorowości terytorialnych. 
Różne typy wsi mogą mniej lub bardziej sprzyjać swobodzie podejmowania przedsię-
biorczych decyzji i elastycznemu prowadzeniu działalności gospodarczej przez firmy 
rodzinne. Z drugiej strony ograniczenia w funkcjonowaniu takich firm mogą wynikać 
z tego, w jakim stopniu alternatywne modele rodziny (ze względu na skład i strukturę) są 
traktowane jako dewiacyjne przez społeczności wiejskie. W tym przypadku można zało-
żyć, że większa tolerancja wobec dewiacji występować może w tych społecznościach, dla 
których mniejszym problemem będzie dystrybucja dóbr [Skolik 2015, s. 35], a więc we 
wsiach określonych powyżej jako podmiejskie i turystyczne, dla których funkcjonowania 
istotne są wysoce podzielne dobra kultury symbolicznej. Bardziej liberalne podejście za-
równo do życia codziennego członków rodzin, jak i do rodzaju prowadzonej działalności 
gospodarczej może z kolei prowadzić do sprzężenia zwrotnego w kwestii innowacyjno-
ści i dostosowywania się do globalnych reguł gry rynkowej.

Model przyjęty przez autorów wyznacza jedynie ogólne ramy wyjaśniające pewne 
aspekty funkcjonowania firm rodzinnych na obszarach wiejskich. Jego weryfikacja wy-
magałaby nie tylko objęcia badaniami obszary wiejskie charakteryzujące się innego ro-
dzaju aktywnością gospodarczą mieszkańców, ale także określenia trwałości struktury 
rodzin i firm rodzinnych na obszarach wiejskich. Poza tym należałoby zbadać, w jakim 
stopniu struktura firmy rodzinnej zależy od struktury rodziny, a w jakim stopniu zależ-
ność ta jest odwrotna.
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The related constraints were public policies of development, the limited infrastructure of 

the fishing camps and the urgency of raising skills of management of artisanal fisheries.

Key words: Sustainable Grow, Artisanal fishing, Entrepreneurship, Strategies, Enterprises

Descripción del sector pesquero de la región costera 
sinaloense

México tiene una gran extensión costera, cuenta con 11 estados con litoral en el Pacífico 
(Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Na-
yarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora) y 6 estados en el Golfo de México y el Mar Caribe (Cam-
peche, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, y Yucatán), Sinaloa es considerado 
como uno de los estados con mayor participación nacional en el sector económico de 
las pesquerías, esto por su flota pesquera, por el número de pescadores y por el tonelaje 
de captura (Gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentaje de la participación sinaloense en la captura nacional por especie
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Fuente: Elaboración propia [2016]; con datos de SAGARPA [2014].

En el 2014, el volumen de pesca registrado en Sinaloa fue de 230,874.07 toneladas re-
presentando un 23.6% del total nacional; las especies con mayor porcentaje de captura 
son Atún y Camarón, 40% y 29% respectivamente; el resto se compone por la captura de 
especies como: Almeja, Anchoveta, Bagre, Bandera, Baqueta, Barrilete, Berrugata, Boni-
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to, Cabrilla, Calamar, Caracol, Carpa, Cazón, Charal, Corvina, Esmedregal, Guachinango, 
Jaiba, Jurel, Langosta, Langostino, Lebrancha, Lenguado, Lisa, Lobina, Macarela, Mero 
y similares, Mojarra, Ostión, Pámpano, Pargo, Pepino de mar, Peto, Pierna, Pulpo, Raya 
y similares, Robalo, Ronco, Rubia y Villajaiba, Rubio, Sardina, Sierra, Tiburón y otras es-
pecies (Gráfica 2).

Gráfica 2. Porcentaje de participación con referencia a la captura pesquera en Sinaloa
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Fuente: Elaboración propia [2016]; con datos de SAGARPA [2014].

En los últimos 15 años, Sinaloa ha mantenido esta posición, incluso ha habido perio-
dos donde se aumentó la captura de otras especies, sobre todo de Baqueta, Barrilete, 
Jaiba, Lobina, Atún y Camarón; la relevancia de la participación pesquera de Sinaloa en-
tre los elementos de productividad, capital humano e inversión se debe a la su ubicación 
geográfica en el noroeste del país, donde compite con los estados que tienen litoral en 
el Golfo de California, como las Bajas Californias y Sonora (Gráfica 3).
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Gráfica 3. Volumen de Captura en Sinaloa, especies más relevantes por participación 
nacional
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Fuente: Elaboración propia [2016]; con datos de SAGARPA [2014].

En Sinaloa existen 1749 unidades económicas dedicadas a la pesca y la acuicultura, 
con datos obtenidos del portal de INEGI [2014–2015] relacionamos que de los 10 muni-
cipios sinaloenses con litoral, Guasave tiene 253 (ue) ocupando el cuarto lugar y Elota 
registra 38 (ue) ocupando el último peldaño, los municipios con mayor número de uni-
dades económicas son Ahome, Culiacán y Mazatlán; concentrados en el estudio de las 
pesquerías artesanales apreciamos que las condiciones de desarrollo socioeconómico 
son limitadas, encontrando al sector pesquero como el más precario de los sectores pri-
marios con la característica de la pequeñas y medianas organizaciones mexicanas que 
buscan aumentar su eficacia y competitividad con una estructura organizacional y una 
participación de mercado adecuadas, como lo describen Cervantes & Gallardo [2012]; 
señalando que las unidades económicas deben:

i) integrarse tecnológicamente
j) ser dirigidas por especialistas
k) ser descentralizadas y autónomas ser dirigidas por especialistas
l) realizar sus labores en equipo o por proyectos 
m) desarrollarse bajo un entorno orgánico

Continuando con la descripción del sector pesquero de la región costera sinaloense, 
el Estado cuenta con 656 kilómetros de litoral y tiene un registro de 141 organizaciones 
cooperativas según SEDECO [2006], las cuales se encuentran distribuidas en 365 campos 
pesqueros, esto de acuerdo a la cartografía elaborada por Ramírez Rodríguez, López 
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Ferreira, & Hernández Herrera [2005]; en el Municipio de Guasave se encuentran 36 co-
munidades pesqueras y en el Municipio de Elota se tienen ubicados 16 lugares que se 
dedican también a la pesca ribereña; los campos seleccionados en forma aleatoria para 
la investigación fueron el Huitussi y la Bahía de Ceuta; en el Campo Pesquero del Huitussi 
se localizan 10 Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera (SCPP) y en la Bahía de 
Ceuta se tiene registro de 5 unidades de negocio, sólo una de ellas registrada como SCPP 
[INEGI 2014–2015]. Mapa 1.

MAPA 1. Localidades Pesqueras de Guasave y Elota, Sinaloa, México

Fuente: Atlas de Localidades Pesqueras de México, CICIMAR-IPN [2005].

En el contexto de la investigación se relaciona que existe la posibilidad de que el 
sector pesquero ribereño sufra afectaciones por las nuevas condiciones climatológicas 
y por el manejo de los recursos naturales, por lo que se esboza la pregunta: ¿Cómo lo-
grar un crecimiento sostenido ante el agotamiento de recursos o como aplicar cambios 
organizacionales para desarrollar una pesquería responsable?

Los estudios sobre el impacto socioeconómico de la pesca artesanal deben rela-
cionar los ámbitos político, jurídico, científico, económico y medioambiental para que 
coadyuven con los objetivos de desarrollo del sector pesquero de mitigar la pobreza 
regional y reforzar la seguridad alimentaria nacional [Comisión Permanente del Pacífico 
Sur 2003].

En nuestra investigación de campo observamos que las condiciones competitivas de 
las unidades económicas y en general el desarrollo social de los campos pesqueros es 
desigual, por lo que se requiere de emprendimientos que relacionen elementos y fac-
tores para crear valor económico, como lo establecen Gallardo Millán & Avilés Ochoa 
[2015], a través de:

a) crear ventajas estratégicas para aprovechar oportunidades o
b) minimizar el riesgo financiero estratégico.

Emprendedurismo Social como factor de ordenamiento y accionar empresarial en el sector pesquero artesanal:  

Caso Cooperativas Sinaloenses



80

Una de las alternativas de crecimiento sostenido es mejorar los niveles de captura 
capacitando a los pescadores en la adopción de técnicas de pesca responsables y en 
la obtención de los implementos básicos para aplicar las artes de pesca, sin embargo, 
el pescador artesanal enfrenta restricciones para realizar su labor por la falta de equipo 
moderno, infraestructura y acceso a apoyos financieros [Shettiman, Mohammed, Ghide 
& Zindam 2014].

Aun así, la pesca artesanal se define por su bajo nivel de tecnología, también se iden-
tifica como de baja escala por el tamaño de la unidad de pesca o ribereña por realizar 
la labor de pesca en área cercana a la costa, conserva su potencial socio-económico por 
los costos bajos de operación, el bajo impacto ambiental, las oportunidades de emplea-
bilidad, su versatilidad de adaptación y la baja inversión en infraestructura y tecnología 
[FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations 2015].

Bajo este contexto, Ramos & Windevoxhel [2015] prepararon un informe para la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos en el que desarrollaron 
un programa para promover el uso de los recursos costeros y marinos con un enfoque 
equitativo y sostenible en las comunidades costeras de Centroamérica mediante las si-
guientes estrategias:

a) Mejorar la administración y conservación de los ecosistemas
b) Mejorar la aplicación de políticas y gobernanza en las comunidades
c) Aumentar la capacidad de los pescadores para implementar prácticas de captura 
sostenible
d) Implementar mecanismos para el uso sostenido de los recursos naturales en función 
de los incentivos de mercado
e) Promover alternativas económicas para complementar el ingreso de los pescado-
res y reducir la sobreexplotación de las especies marinas. 

Fujita, Honey, Morris, Wilson & Rusell [2010] recomiendan que “las estrategias de las 
cooperativas pesqueras se basen en la idea de que los participantes en su gestión - in-
cluidos pescadores, investigadores, administradores y organizaciones ambientales - de-
ben trabajar en equipo para lograr las metas comunes de las pesquerías usando un pro-
ceso participativo”, ahora tan necesario por la problemática actual del sector pesquero 
mexicano, el cual se aprecia con embarcaciones obsoletas, desarticulado de las cadenas 
de valor, con recursos insuficientes para el desarrollo de infraestructura, con necesidad 
de capacitación y asistencia técnica para la productividad y sin acceso a productos fi-
nancieros adecuados sobre todo para pequeños y medianos pescadores y acuicultores 
[SAGARPA; CONAPESCA 2015]. 
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Para atender esta situación, Gamboa González & Oliver Morales [2015] presentaron 
acciones para promover la competitividad del sector pesquero:

1. Fortalecer a Sociedades Cooperativas con financiamiento y gobierno corporativo
2. Impulsar el desarrollo de infraestructura y la renovación de activos fijos e inver-
sión, a través de esquemas de mezcla de recursos
3. Incrementar su rentabilidad mediante el uso de motores marinos ecológicos
4. Dar valor agregado a la producción con plantas de proceso y mejora de logística
5. Impulsar el emprendimiento empresarial emigrando de la informalidad de la 
pesca de pequeña escala a unidades económicas como Mipymes con directrices 
para la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala.
Asociado a lo anterior, la FAO [2014] también ha identificado oportunidades y desafíos 

en el sector pesquero, pero establece como relevante la creación de valor económico 
considerando la siguiente premisa:

“Los administradores de recursos afrontarán asimismo un uso cada vez más com-
petitivo de los sistemas acuáticos y tendrán que elegir entre las opciones a fin de 
lograr el máximo de ventajas para beneficio del mayor número de personas. Un 
enfoque ecosistémico facilita la incorporación de múltiples objetivos en la orde-
nación de los recursos a través de un marco basado en el riesgo. También puede 
crear el entorno propicio necesario para la producción y gobernanza sostenibles 
de los ecosistemas acuáticos”.

Las estrategias de crecimiento sostenido han sido utilizadas en organizaciones de 
pesca en diferentes regiones y países; Harte, Endreny, Sylvia & Munro Mann [2007] las 
compilan en su estudio de casos y presentan:

“el enfoque de aprovechar las fuerzas de mercado, mediante el desarrollo de in-
centivos institucionales y comerciales para que los pescadores y procesadores 
inviertan en ciencia, tecnología y gestión adecuada para cumplir con su respon-
sabilidad en la administración de los ecosistemas acuáticos; estableciendo que si 
los incentivos que motivan a los pescadores a realizar inversiones en la industria 
pesquera son implementados con una visión de largo plazo los resultados econó-
micos, sociales y biológicos serán generalmente mayores”.

Lo anterior, respalda que el uso sustentable de los recursos naturales -ante los retos 
actuales- se deben gestionar practicando los principios fundamentales de la Carta de 
la Tierra, la cual establece que el cumplimiento de los objetivos sociales, económicos 
y ambientes se deben alcanzar con el enfoque holístico de: a) Respeto y cuidado de la 
comunidad de la vida, b) Integridad ecológica, c) Justicia social y económica, d) Demo-
cracia, no violencia y paz [Instituto de Recursos Mundiales 2004].

A su vez, como lo señalan Gallardo, Cervantes, Castro e Izaguirre [2014] las inversio-
nes en emprendimientos deben nacer con la idea estratégica de alcanzar altas tasas de 
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sustentabilidad mediante apropiación tecnológica, niveles óptimos de productividad, 
rentabilidad y capacidad administrativa que coadyuven a la competitividad; este enfo-
que también abonaría a la viabilidad de la pesca artesanal preservando los ecosistemas 
de las costas sinaloenses.

Dimensiones de estudio en las organizaciones de la pesca 
artesanal

La competitividad de México se incentiva con políticas públicas que fomenta la creación 
de negocios mediante los pilares de 1) Mano de obra educada y calificada, 2) un Sistema 
de innovación eficaz, 3) Infraestructura de información y comunicación adecuada, y 4) un 
Régimen económico institucional; a pesar de este ordenamiento, el país no alcanza una 
evaluación aceptable en el índice de competitividad global y se mantiene por lo tanto, 
alejado de alcanzar el objetivo primordial de fortalecer el desarrollo regional [de León 
Zamora 2015].

Enríquez Villacorta [2008] plantea que el desarrollo local es: 
“Un proceso integrador, que incluye todos los aspectos de la vida local. En esa 
perspectiva, el desarrollo económico se articula con la generación de riqueza y la 
creación de empleo, pero también y de manera indispensable, con la cohesión 
y la integración social, con la protección de los recursos naturales y con el mante-
nimiento y desarrollo de un referente identitario que estructure y dé sentido a la 
vida y al proyecto de ese territorio específico”.

Esta tarea requiere la corrección de problemas estructurales, como el ordenamiento 
en la actividad pesquera artesanal, la gobernanza de las cooperativas pesqueras, y el 
desarrollo de emprendimientos diferenciados por la asociatividad familiar y la diligencia 
para propiciar un crecimiento sostenido. 

Por lo que esta investigación plantea como objetivo base identificar las variables que 
se relacionan con el desarrollo de la actividad pesquera y la integración empresarial bajo 
el enfoque del mejoramiento de las condiciones técnico-científicas de la pesca artesa-
nal; buscando aliviar la escasez alimentaria, sostener la viabilidad económica del sector 
y conservar el patrimonio de los ecosistemas y las micro-regiones. 

Para la investigación de campo se estructuró una encuesta en escala de Likert con 
45 reactivos para indagar las dimensiones de estudio relacionadas con: Política de Desa-
rrollo, Seguridad Alimentaria, Emprendimientos, Gobernanza, Inversiones, Financiación, 
Procesos, Sustentabilidad Política de Desarrollo, Estrategias de Crecimiento, Capital Hu-
mano, Capital Estructural, Capital Racional, incluyendo Responsabilidad Social en las or-
ganizaciones de la pesca artesanal. Tabla 1.
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Tabla 1. Escala de Likert

Totalmente en 
desacuerdo / 

Nunca

En desacuerdo / 
Muy pocas 

veces

Algo en 
desacuerdo

Neutral / 
Indiferente / 

Algunas veces

Algo de 
acuerdo

En Acuerdo / 
Casi siempre

Totalmente de 
acuerdo / 
Siempre

0-15 % 16-30 % 31-45 % 46-60 % 61-75 % 76-90 % 91-100 %
1 2 3 4 5 6 7

Fuente: Elaboración propia, LAGM [2016].

Se relacionaron las características particulares de cada organización que participó en 
apoyo de la investigación, así mismo se fundamenta la relevancia de las organizaciones 
encuestadas bajo los criterios de inicio de operaciones hasta los niveles de producti-
vidad; se evidencia a las cooperativas partiendo de su antigüedad, con un promedio 
mínimo de quince años de operación pesquera. Tabla 2.

Tabla 2. Características generales

Antigüedad de la cooperativa 15 años 50 Años Aprox 25 años 25 Años
Socios 75 55 85 46

Compañía Comercializadora Ocean Garden, 
Meridian, Ocean Foods Ocean Garden Ocean Garden / 

Meridian Ocean Garden

Número de pescadores  promedio por panga 2 de 2 a 3 + 
Ayudante 3 de 1 a 2

Artes de pesca Chango, Chinchorro, 
Suripera

Tarraya, Chango, 
Chinchorro-Boya, 

Malla suripera

Chango, Chinchorro-
Boya, Malla suripera S/R

Especies capturadas para comercialización 
Camarón, Tiburón, 

Manta, Payaso, Jaiba, 
Lisa, Pargo y Almeja

Jaiba, Camarón, 
Tiburón, Mojarra, 

Lisa 

Jaiba, Camarón, 
Calamar, Tiburón, 

Sierra, Mojarra, Lisa y 
Roncacho

Camarón

Especie de mayor aportación Camarón/Jaiba Camarón Camarón Camarón

Periodo de captura del camarón De Septiembre a 
Febrero Fecha establecida del 15 de Septiembre 

al 30 de Marzo Sept - Feb

Productividad en la captura de camarón 
De 70 kgs los primeros 
7 días, hasta sólo entre 

10 kgs en promedio
S/R

En los primeros 15 
días. De 500 hasta 

1000 kgs.
Escasa

Fuente: Elaboración Propia, LAGM (1026). A partir de la investigación de campo.

En el Campo Pesquero del Huitussi se localizan 10 Sociedades Cooperativas de Pro-
ducción Pesquera (SCPP) y en la Bahía de Ceuta se tiene registro de 5 unidades de nego-
cio, sólo una de ellas registrada como SCPP; dada la situación de análisis se relacionan las 
respuestas con la representación del sentir general de 261 socios pescadores, el procesa-
miento de los datos se realizó utilizando el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 
(SPSS, versión académica), la interpretación de los datos se fundamentó en la estadística 
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descriptiva; el instrumento se validó con la observación de la desviación estándar calcu-
lada para cada reactivo del instrumento de investigación. Gráfica 4. 

Gráfica 4. Desviación Estándar Reactivos de la Encuesta
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Fuente: Elaboración Propia, LAGM (1026). A partir de la investigación de campo.

Percepciones del sector pesquero artesanal sobre el 
ordenamiento y accionar empresarial

Las comunidades de pescadores artesanales representan una actividad productiva y a su 
vez tienen la responsabilidad de administrar el uso de los recursos marítimos, sin em-
bargo, esta labor requiere de inversiones integrales en la búsqueda de un crecimiento 
sostenido, lo que se logra con el intercambio de bienes y servicios con el potencial de 
generar ingresos y utilidades, pero dada la sobreexplotación de las especies marinas las 
pesquerías artesanales están capturando menores cantidades, lo cual enmarca el sentir 
de los pescadores, quienes cerca del 60% consideran que en el futuro próximo la activi-
dad de pesca será más complicada, por lo que esperan una reducción en la posibilidad 
de aliviar las necesidades alimentarias regionales.

Planteada inicialmente la necesidad de una vinculación en el sector, esto es entre los 
pescadores, los organismos gubernamentales y la comunidad científica para encontrar 
soluciones óptimas ante los retos actuales, los pescadores ribereños reclaman un mejo-
ramiento en las condiciones técnico-científicas de la pesca artesanal, por lo que, en su 
percepción particular, cercana a un 95% incentivan la disposición para cooperar ante 
propuestas o proyectos de mejora, estructurados para mantener las tasas de crecimien-
to apropiadas para respaldar la sustentabilidad del sector.

Esta necesidad consiste en que los pescadores artesanales perciben que los grados 
de mejora en los procesos de captura y en las condiciones de infraestructura, alcanzan 
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una evaluación que apenas supera un 45%, por lo que la actividad pesquera se percibe 
sólo como una actividad de subsistencia. Estos elementos han aportado la justificación 
de que la comunidad pesquera artesanal requiere capacitación para crear valor econó-
mico, esto mediante la vinculación de la comunidad académica de los Municipios de 
Guasave y Elota.

Por otra parte, las actividades complementarias como la acuacultura y la maricultura, 
son cada vez más relevantes para que los pescadores encuentren en ellas oportunidades 
de negocio y estructuren nuevas formas organizacionales ad hoc a los resultados o des-
empeño de los líderes cooperativistas que buscan propiciar un crecimiento sostenido 
en sus cooperativas; la percepción que se tiene sobre los líderes del gremio de la pesca 
artesanal es alta, por lo que su evaluación en primera instancia, se encuentra en el rango 
del 76% al 90%.

Apoyándose en el uso de las fuerzas del mercado para gestionar las cooperativas 
en un contexto de rendimientos y competitividad, se encontró que -la integración- y la 
–colaboración- están subutilizadas y desagregadas de la cadena de valor en el proceso 
de comercialización de la producción pesquera.

Por lo anterior, la comunidad pesquera artesanal percibe – en niveles superiores al 
90% – que la actividad de pesca en el esquema de negocio presenta un alto nivel de 
riesgo, así también, se justifica la razón de por qué las cooperativas pesqueras buscan 
siempre el apoyo del sector público para acceder a la financiación requerida en sus ope-
raciones básicas de negocio (captura y comercialización).

Sin embargo, está alianza sector productivo y gobierno es limitada, al grado de que 
los pescadores consideran que reciben apoyo financiero sólo para cubrir un 50% de las 
necesidades de inversión en su actividad cooperativa, que tiene como objetivo básico 
de proveer sustento a las familias de los pescadores artesanales. Así, dadas las condicio-
nes actuales el pescador encuentra que la actividad pesquera ha disminuido en valor de 
captura y en aprovechamiento integral de los recursos, lo cual lleva a considerar que su 
calidad de vida se ha mermado en un 60% al compararse en los últimos 15 años. 

Aun así, a pesar de que los pescadores artesanales han conservado sus capacidades 
y habilidades para desempeñar competitivamente su actividad, ellos mismos perciben 
que sólo son competitivos en no más de un 70%, esto es, por qué desconocen las estra-
tegias de desarrollo de sus competidores y a su vez, no consideran la importancia de la 
calidad o de la agregación de valor a sus productos. 

Los pescadores artesanales también perciben que hay oportunidades de crecimien-
to al fortalecer su cadena de valor: optimizando los recursos, participando con activi-
dades de apoyo a la comunidad, desarrollando sus actividades de manera responsable, 
cumpliendo con las obligaciones en materia legal, de seguridad social y ambiental, e in-
tegrando la fuerza de las mujeres para crear valor económico en el procesamiento, la 
conservación y la comercialización de sus capturas. 
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Todo esto sin olvidar que es importante relacionar que la condición actual de los 
pescadores artesanales es precaria, su estructura organizacional como sector no es la 
adecuada para competir en el mercado, las políticas públicas no responden a sus nece-
sidades integrales para un desarrollo sostenido, y los riesgos estratégicos aumentan la 
amenaza de que la actividad pesquera artesanal desaparezca.

Discusión: Emprendedurismo social como base de la 
organización cooperativa familiar

Las relaciones de riesgo-crecimiento, organización-administración proveen una línea de 
medición de la permanencia y desarrollo en las empresas, para valorar esta hipótesis 
se considera un enfoque metodológico predominantemente cuantitativo relacionando 
variables expuestas en las unidades de negocio del sector pesquero en la región costera 
de los municipios de Guasave y Elota, Sinaloa, México. 

Los directivos de las cooperativas pesqueras en los últimos 15 años han enfocado sus 
esfuerzos para propiciar estrategias de crecimiento sostenido, sin embargo, el apoyo gu-
bernamental ha sido restringido al grado de que en recientes periodos se han eliminado 
programas federales para la obtención de equipamiento y artes de pesca para realizar la 
pesca artesanal, esto incluye la financiación oportuna para adquirir y mantener artes de 
pesca, pangas, motores y sistemas de localización satelital. Aunado a esto, el aumento 
en las zonas pesqueras de los riesgos estratégicos - ambientales, económicos y sociales 
- ha convertido a los pescadores artesanales en una población vulnerable, sin capacidad 
de mantener las artes de pesca, de invertir en infraestructura o de diversificar su acti-
vidad económica. Sinaloa es uno de los primeros estados donde la actividad pesquera 
artesanal es relevante, sin embargo, las políticas públicas para buscar la permanencia 
y desarrollo de emprendimientos pesqueros artesanales son limitadas en ordenamien-
to, financiación y desarrollo social integral. 

Los emprendimientos en el sector pesquero artesanal pueden encontrar un costo 
de oportunidad muy elevado al buscar su permanencia y desarrollo en el mercado, es 
relevante por lo tanto, que el cooperativista, el dirigente y el servidor social que parti-
cipan en el sector pesquero relacionen los elementos y factores que crean valor econó-
mico, reconociendo los recursos y capacidades con los que cuenta para llevar a cabo su 
labor, esto es, que administre sus proyectos, buscando la optimización del valor de sus 
productos, permitiendo crear ventajas estratégicas en el aprovechamiento de oportu-
nidades de crecimiento para competir en el mercado y resistir los embates económicos 
y financieros.
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El Golfo de California es una de las zonas pesqueras más importantes de México, su 
riqueza en especies marinas de alto valor comercial y su gran extensión litoral mere-
ce la atención política para estructurar esquemas de incentivos para el desarrollo sus-
tentable, pero esto, sólo parece posible con la participación activa de las cooperativas 
pesqueras artesanales al reconocer los recursos y capacidades con los que cuenta para 
llevar a cabo su labor bajo ventajas competitivas estratégicas en el aprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento basado en las fuerzas de mercado y en el mejoramiento 
de sus condiciones técnico-científicas para que su aportación productiva sea remunera-
da adecuadamente al participar en el alivio de la presente escasez alimentaria. 

En las pesquerías artesanales hay una fuerza colectiva y un capital intelectual que 
puede detonar el desarrollo socioeconómico de las zonas pesqueras, pero para ello se 
requiere una gestión adecuada del riesgo considerando una gobernanza estratégica 
que provea un marco innovador en la organización del sector pesquero artesanal, pero 
sobre todo mejorar de inmediato los procesos de procesamiento, conservación y co-
mercialización de la producción pesquera bajo un esquema de responsabilidad y creci-
miento sostenido.

El sector pesca está en una situación que requiere la atención de apoyo sustentable, 
es necesario romper paradigmas en los procesos de la actividad económica para valo-
rizar adecuadamente la extracción de pesca marítima y la innovación en la producción 
mediante la acuicultura o la maricultura. El valor agregado que facilita la integración de 
la cadena productiva a la distribución internacional exige un incentivo para potenciali-
zar el crecimiento con un enfoque integral de negocio.

Los emprendimientos bajo una administración a nivel de cooperativas son una con-
dicionante de los nuevos negocios e impactan en el desarrollo económico, por lo que es 
requerida una gestión adecuada de los emprendimientos sociales que provea un marco 
innovador en la organización del sector pesquero. La conjunción de elementos de ese 
accionar empresarial y público proporciona los factores que nos permiten analizar y en-
contrar respuestas al planteamiento del problema investigado.

Los ecosistemas pesqueros sinaloenses son patrimonio de las organizaciones coope-
rativas, las cuales se integran para desarrollar el tejido empresarial regional con la meta 
de sostener la actividad pesquera y atender parte de las necesidades alimentarias de la 
región, lo cual tendrá una viabilidad económica dependiendo del mejoramiento de las 
condiciones técnico-científicas de la pesca artesanal reestructurándose bajo el enfoque 
del emprendedurismo social y la empresa familiar.
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Sposoby internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych 
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Ways of Internationalization of Family Businesses From the 
Medical Services Market – Case Study

Abstract: The aim of the paper is to present the analysis of the family business from medi-

cal sector which is present on European market. This subject is very interesting because of 

rising health care costs, failure of public health care financing and strong competition for 

private medical services in Europe is pushing the companies towards expansion of medical 

devices on other markets. The progressive consolidation on the private medical services 

market increases their value and force them to implement growth plans and internationali-

zation strategies through other forms.

Key words: internationalization, family owned businesses, medical services market

Wstęp

Przedsiębiorstwa rodzinne są jednymi z najważniejszych źródeł wzrostu bogactwa oraz 
wzrostu zatrudnienia w dzisiejszej gospodarce światowej [Surdej, Wach 2010; Surdej, 
Wach 2011]. Internacjonalizacja to dzisiaj nieodłączny element przedsiębiorstwa, które 
chce się rozwijać. Wejście na nowe rynki zagraniczne jest dla przedsiębiorstw wyzwa-
niem w sferze dostosowania się do wymagań globalnego otoczenia. Wielkość firmy nie 
jest już ograniczeniem dla podjęcia ekspansji zagranicznej [Wolff i Pett 2000]. Od ponad 
dwudziestu lat badacze starają się wyjaśnić aspekty związane z umiędzynarodowieniem 
przedsiębiorstw rodzinnych [Gallo 1994; Popczyk 2009: Hadryś-Nowak 2013]. Sam proces 

Tom XVIII | Zeszyt 6 | Część III | ss. 91–100

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2017
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190



92

internacjonalizacji przedsiębiorstw jest na tyle złożonym procesem, że w literaturze trud-
no znaleźć jego jednoznaczną definicję. Autorzy Piercy oraz Turnbull [za: Przybylska 2005] 

uważają internacjonalizację za „przeniesienie działalności firmy za granicę”, w związku 
z czym rozumieją ją jako realne przeniesienie aktywów za granicę. Ta definicja doczeka-
ła się rozbudowy ze strony Welcha i Luostarinena [za: Przybylska 2005], którzy traktują 
internacjonalizację jako proces zwiększania zaangażowania się przedsiębiorstwa w dzia-
łalność na rynku międzynarodowym. Najnowsze badania wskazują, że małe przedsię-
biorstwa internacjonalizują się bardzo szybko, już od momentu powstania [Kuivalainen 
i in. 2012]. Według autorów wzrost zaangażowania obejmuje zarówno kapitałowe jak 
i nie kapitałowe formy internacjonalizacji przedsiębiorstw [Przybylska 2005]. Proces ten 
dotyczy również przedsiębiorstw rodzinnych, które wyróżniają się chęcią do utrzymania 
kontroli nad firmą w rękach rodziny, długoterminową perspektywą działania, procesem 
sukcesji oraz kulturą organizacyjną będącą odzwierciedleniem systemu wartości rodziny. 
Przedsiębiorstwa rodzinne, które skupiają się na internacjonalizacji swojej działalności, 
stają się ważną sferą badawczą. Obszar ten jest niezwykle ciekawy ze względu na to, że 
z jednej strony przedsiębiorstwa rodzinne uważane są za te, które nie wykazują dużego 
zainteresowania ekspansją międzynarodową [Popczyk 2013], a z drugiej strony tym, co 
umożliwia internacjonalizującym się biznesom rodzinnym stawanie się wielonarodowy-
mi, jest kapitał społeczny [Prashantham 2010]. Nieliczne badania empiryczne, dotyczące 
umiędzynarodowienia firm rodzinnych, są niejednoznaczne. Niektóre z tych badań wy-
kazały pozytywną korelację między rodzinnym charakterem biznesu a jego sukcesami 
międzynarodowymi, inne wskazywały negatywną korelację między tymi cechami [Po-
pczyk 2009]. Dodatkowo stale rosnąca liczba przedsiębiorstw rodzinnych jest zmusza-
na do umiędzynarodowienia swojej działalności ze względu na coraz większe otoczenie 
konkurencyjne [Daszkiewicz 2014]. Widziana z perspektywy firm rodzinnych ekspansja 
międzynarodowa przysparza wiele problemów, z jakimi muszą się one zmierzyć. Dlatego 
też należy kontynuować badania w zakresie internacjonalizacji firm rodzinnych, w uwagi 
na niedostateczną wiedzę w tym obszarze [Popczyk 2013]. Zgodnie z tym postulatem 
celem niniejszego artykułu jest analiza procesu ekspansji zagranicznej na przykładzie fir-
my rodzinnej ze szczególnej branży, jaką jest branża usług medycznych. Materiał został 
zebrany metodą desk research. Do analizy wykorzystanie zostały zasoby Oresa Ventures 
oraz ProQuest. 
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Analiza przypadku przedsiębiorstwa  

Bengt B., pół Szwed pół Rosjanin, założył w latach 80-tych w Kenii prywatną firmę me-
dyczną Africa Air Rescue, sprzedającą zryczałtowane abonamenty medyczne oraz orga-
nizującą transport medyczny we Wschodniej Afryce. Bengt B. razem z żoną Marią (z dom. 
Sapiehą), którą poznał w Kenii, przyjechał do Polski odwiedzić przebywającego w szpi-
talu teścia. Kiedy zobaczył warunki panujące w polskich szpitalach czasów transformacji 
miał wykrzyknąć: ”Tutaj jest jak w Afryce, możemy zrobić biznes”. W roku 1994 w War-
szawie powstało X Sp. z o.o., wtedy jeszcze pod nazwą ABC, a rok później otworzyło się 
pierwsze centrum medyczne [Stefaniak 2008]. 

W roku 1997 rozpoczął się pierwszy etap ekspansji firmy: ekspansja regionalna. 
Otwarte zostało pierwsze centrum medyczne w Łodzi. Rok 1998 to dla firmy początek za-
granicznych podbojów, ponieważ otwarte zostały centra medyczne w Budapeszcie i Bu-
kareszcie. Rok 1999 był przełomowy dla X pod kilkoma względami: otworzono pierwszą 
przychodnię, X zaczęło współpracę z lokalnymi dostawcami usług medycznych w całym 
kraju, postępowała również ekspansja firmy i otworzono pierwsze centrum medyczne 
w Tallinie (Estonia), a także Centrum Medyczne w Warszawie otrzymało certyfikacje Qu-
ality Management System (QMS) oraz ISO 9002.

W roku 2000 w Warszawie były już 4 Centra Medyczne, a rok później Spółka ABC 
Holdings B.V. zadebiutowała na sztokholmskiej giełdzie papierów wartościowych, a zdo-
byty kapitał zainwestowała w dalszy rozwój biznesu. W tym samym roku w Budapesz-
cie powstało West End Health Care Center, a w 2005 roku powstało tam także Centrum 
Medycyny Pracy po stronie Budy. Dwa lata po nim dołączyła trzecia lokalizacja w Buda-
peszcie, Szépvölgyi Health Care Centre. W roku 2002 otworzono pierwsze Centrum Me-
dyczne w Pradze (obecnie są już 2) oraz wszystkie centra w Polsce otrzymały certyfikację 
QMS oraz ISO 9002.

W 2009 roku otwarty został największy prywatny szpital w Polsce. W latach 2012 oraz 
2013 w Budapeszcie dołączyły dwie kolejne lokalizacje: X Eiffel Clinic, oferująca dostęp 
do lekarzy 30 specjalności, będąca największą w mieście prywatną przychodnią, oraz 
Alkotás Point Clinic.

X jest firmą kontrolowaną w większości przez szwedzką rodzinę af Jochnik, to wła-
śnie ich firma Celox S.A. oraz Oresa Ventures S.A (spółka zależna Celox S.A.), są głównymi 
udziałowcami X. Głównym udziałowcem jest jeden z najbogatszych Szwedów Jonas af 
Jochnik, Prezes oraz właściciel Celox S.A. oraz X Holding S.A., mający duży wpływ na 
politykę i rozwój firmy [Oresa Ventures 2007]. Rodzina af Jochnik jest także właścicielem 
firmy Oriflame. Jonas af Jochnik wraz ze swoją żoną Christie utworzyli w 2012 roku fun-
dację, której przekazali dużą część udziałów spółki X [Health Care Business Internatio-
nal 2012]. Celem tego działania było zapewnienie pracowników firmy o stałym rozwoju 
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firmy i braku zmian właścicieli oraz realizowanie jednorodnej polityki przez lata. Dywi-
denda z X ma być przeznaczana na innowacje i inwestowanie w spółkę oraz działalność 
charytatywną prowadzoną przez Fundację X. Kolejne pokolenie jest bardzo zaangażo-
wane w rodzinną firmę i uczestniczy w spotkaniach z Prezesem Grupy Frederikiem Rag-
markiem, dotyczących strategii jej rozwoju. Ragmark sam podkreśla istotną rolę spotkań 
z właścicielami i ich sukcesorami, które są ważnym elementem jego tygodniowego roz-
kładu zajęć [ProQuest 2011].

Oresa Ventures jest finansowym zapleczem X oraz firmą inwestującą w usługi B2B, 
usługi finansowe, usługi medyczne, branżę FMCG oraz materiały budowlane. Pozycje 
inwestycyjne, które przyjmuje Oresa, to: wiodący udziałowiec, udziałowiec większo-
ściowy bądź znaczący udziałowiec mniejszościowy o portfelu wielkości 20%. Fun-
dusz inwestuje w horyzoncie czasowym 4–6 lat, nie wykluczając możliwości dłuższej 
współpracy. Typy umów zawieranych przez Oresę to całkowity wykup lub wykup me-
nadżerski dla spółek obecnych na rynku 5–6 lat ze stabilną strukturą organizacyjną, 
następną formą inwestycji jest zastrzyk kapitału dla firm, które chcą przeprowadzić 
ekspansję i są obecne na rynku przez co najmniej 2 lata, oraz wykup częściowy po-
legający na częściowym wykupie udziałów od wspólników chcących wyjść z biznesu 
[Oresa Investment Strategy 2007].

Celox S.A. jest obecnie większościowym udziałowcem w firmie X Holding S.A. zlo-
kalizowanej przy Ave Emilie Reuter 24 w Luksemburgu i posiadającej 100% udziałów 
w holenderskim holdingu ABC Holdings B.V. 

Najważniejsze fakty dotyczące firmy X

Grupa X jest obecna w 14 krajach, a jej klientami, pacjentami jest ponad 523 milionów 
ludzi. Firma należy w większości do fundacji, która skupia się na działaniach charyta-
tywnych, w dużej mierze dotyczących zdrowia. Fundacja z kolei należy do rodziny Joch-
nick, a założona została przez Jonasa i Christine. W ciągu 20 lat działalności zatrudnienie 
w firmie wzrosło z 70 osób do ponad 11 tysięcy, z czego ponad 80% to profesjonaliści 
z dziedziny ochrony zdrowia. Firma X jest największą prywatnym pracodawcą w dzie-
dzinie zdrowia w Centralnej i Zachodniej Europie. Należąca do firmy X marka laborato-
riów diagnostycznych, Synevo, to 82 laboratoria działające w 11 krajach. Każdego roku 
przeprowadzają ponad 92 miliony testów. Firma X to 100 klinik, 3 szpitale, w których 
rocznie przeprowadza się ponad 3,5 miliona konsultacji. X jest pierwszą prywatną firmą 
związaną z sektorem ochrony zdrowia, która nawiązała współpracę z publicznymi uni-
wersytetami w Polsce i w Rumunii. Oba partnerstwa dotyczą współorganizacji studiów 
i programów dla rozwoju zawodowego pielęgniarek. W ramach realizowanej w Polsce 
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kampanii społecznej zostało przebadanych ponad 30 tysięcy nastolatków. Na podstawie 
otrzymanych wyników uczniowie otrzymali indywidualne konsultacje lekarskie, których 
celem było propagowanie zdrowego stylu życia. Od 2008 roku częścią X jest The Institute 
for Diagnosis z Niemiec (IMD Laborverbund), który dziennie przeprowadza 4 tysiące te-
stów z ponad 14 tysięcy próbek. Od początku istnienia, jednymi z największych klientów 
firmy X są Volvo i Unilever. Firma X jest również organizatorem konferencji medycznych. 
W ostatniej konferencji w Rumunii uczestniczyło ponad 900 osób. X jest również pio-
nierem w Polsce w zakresie e-zdrowia. Pacjenci mogą konsultować się z lekarzami za 
pomocą video chatów oraz korzystać z różnego rodzaju serwisów on-line. Ponad 40% 
wizyt umawianych jest przez Internet. 

Najważniejsze wartości, jakimi kieruje się firma X

Wśród najważniejszych wartości w firmie X wymienia się pracę zespołową, samodziel-
ne podejmowanie decyzji, wiarygodność, przedsiębiorczość i pasję dla jakości, które są 
wyznacznikami wspólnego kierunku. Dzięki tym wartościom każdy wie, czego wyma-
gać od samego siebie i czego można oczekiwać od innych. Właściciele wierzą w wartość 
współpracy i dzielenia się doświadczeniami. W firmie X stawia się na otwartą komunika-
cję, przedsiębiorczość i gotowość do podejmowania decyzji i niecodziennych wyzwań.

Formy oraz etapy ekspansji firmy X w Europie

Przedsiębiorstwa mające plany internacjonalizacji rozważają różne formy wejścia na 
nowe geograficznie rynki i różne formy umacnia tam swojej działalności. Obok kla-
sycznych form jak np. eksport/import mogą również wejść w powiązania kooperacyjne 
z partnerem zagranicznym czy też zacząć samodzielnie prowadzić działalność gospodar-
czą za granicą. Przedsiębiorstwa rodzinne, wybierając określoną formę współpracy, kie-
rują się chęcią utrzymania własności i kontroli nad przedsiębiorstwem w rękach rodziny 
oraz minimalizowaniem ryzyka działalności. Nie bez znaczenia jest również możliwość 
kontaktów bezpośrednich z potencjalnym partnerem zagranicznym wpływająca na po-
żądany przez przedsiębiorstwa rodzinne poziom zaufania [Hadryś-Nowak 2013].

Od samego początku swojego istnienia X nie miał być jedynie lokalną firmą. W roku 
1997 czyli 3 lata po rozpoczęciu działalności szwedzkiej firmy na rynku polskim X uru-
chomił filię na Węgrzech, sprzedając miejscowej spółce licencję na prowadzenie dzia-
łalności medycznej pod szyldem X. Licencjonowanie jest formą ekspansji zagranicznej, 
gdzie licencjodawca sprzedaje prawa do korzystania z technologii, know-how, praw au-
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torskich itp. Licencją objęte mogę być również prawa do produkcji czy sprzedaży pod 
marką licencjodawcy [Harrison, Dalkiran, Elsy 2000, s. 15]. Przedmiotem licencji może 
być technologia, proces produkcyjny, marka, wynalazek, patent, tajemnica handlowa 
czy know-how. Sprzedaż licencji za granicę służy często wydłużeniu cyklu życia produk-
tu lub rozpowszechnieniu marki wyrobu lub producenta w sytuacji, kiedy jego bezpo-
średnia obecność jest niemożliwa, ale może również służyć celom długookresowym, 
budując pozycję wyjściową dla późniejszej, bezpośredniej aktywności licencjodawcy 
na rynku licencjobiorcy. Udzielający licencji, wchodząc na zagraniczny rynek za pomo-
cą tej formy, niewiele ryzykuje, podczas gdy licencjobiorca uzyskuje dostęp do wiedzy 
technicznej, znanego produktu czy marki, która – ponieważ sprawdziła się na jednym 
rynku – może z dużym prawdopodobieństwem odnieść sukces na nowym rynku za 
granicą. Przedsiębiorstwo kupujące licencję np. na korzystanie z marki licencjodawcy, 
może skorzystać na jej dobrej reputacji. Firma udzielająca licencji, mimo iż nie ponosi 
ryzyka związanego ze sprzedażą produktu, to jednak ma mniejsze możliwości kontroli 
jakości samej produkcji, jak i sprzedaży. Natomiast wygaśnięcie licencji może oznaczać 
powstanie nowego konkurenta w postaci dotychczasowego licencjobiorcy. Istnieje wie-
le sposobów ograniczanie ryzyka wynikającego z charakteru licencji jak np. stosowne 
zapisy w umowie ograniczające licencjobiorcy dostęp do określonych rynków w trakcie 
trwania, jak i po zakończeniu licencji itp. Jednakże ta forma współpracy zagranicznej 
wymaga pewnego stopnia zaufania pomiędzy partnerami. Obecnie X na Węgrzech za-
trudnia 170 osób, w tym 135 osób personelu medycznego, obsługuje 9 000 firm oraz 42 
000 ubezpieczonych członków posiadających Kartę X. Na Węgrzech zlokalizowane są 3 
Centra Medyczne, 8 przychodni, które współpracują z ponad 300 partnerami w całym 
kraju. W tym samym roku X rozpoczął swoją działalność w Rumunii. Rumunia jest – obok 
Polski – głównym obszarem inwestycyjnym Oresa Ventures S.A. z uwagi na dużą po-
pulację kraju, mały udział szpitali prywatnych w ogóle, duże finansowanie ze środków 
publicznych, a także zbliżoną do Polski liczbę osób płacących za świadczenia medyczne 
„out-of-pocket” [Deloitte 2014], czyli z własnej kieszeni. X stosuje w Rumunii inwestycje 
brownfield (zakup lub przejęcie już istniejącego podmiotu) oraz greenfield (stworzenie 
nowego przedsiębiorstwa od podstaw). Własne filie i oddziały na rynkach zagranicznych 
cechują się większym niż w przypadku innych form ekspansji zagranicznej zaangażowa-
niem kapitału, a co się z tym wiąże, z podwyższonym poziomem ryzyka. Jednocześnie 
filia czy oddział zapewniają wysoki stopień kontroli oraz wywierania większego wpły-
wu na realizowane przedsięwzięcie. Utworzenie oddziału czy filii pozwala na obniżenie 
pewnych kosztów np. kosztów transakcyjnych. Forma ta wymaga największego zaanga-
żowania kapitału i kierownictwa w porównaniu z innymi formami podjęcia współpracy 
z rynkami zagranicznymi. Dlatego też nie wszystkie przedsiębiorstwa rodzinne są w sta-
nie sfinansować takie przedsięwzięcie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż tylko ta forma 
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ekspansji daje całkowitą kontrolę nad prowadzoną działalnością za granicą, przedsię-
biorstwa rodzinne będą z czasem, w miarę możliwości, dążyły do utworzenia własnego 
oddziału czy filii na wybranym rynku zagranicznym.

W roku 1997 X zaczął od przejęcia dwóch bardzo dynamicznie rozwijających się spół-
ek Rombel Medical Laboratories oraz Brimax International Medical Center. W następ-
nych latach X zaczął otwierać własne Centra Medyczne w Rumunii, których jest już 23, 
w samym Bukareszcie 4 oraz pozostałe w 4 innych miastach [Past&Present 2014].

X w roku 1998 przejął estońską firmę Rootsi-Eesti Terviseseskus AS zlokalizowaną 
w Tallinie. Inwestując ponad 5 milionów EUR w rozwój, firma utworzyła 7 placówek me-
dycznych w 6 miastach Estonii. Firma, przekształcona w Eesti AS, została przejęta przez 
spółkę Qvalitas Arstikeskus AS, która nie prowadzi już jej pod logo X, lecz pod swoim 
własnym szyldem.

Po 2001 roku X zaczął prowadzenie biznesu pod swoim szyldem w Czechach oraz 
Słowacji. W Czechach X posiada 3 Centra Medyczne oraz 7 przychodni (Praga i Brno) oraz 
zatrudnia 180 pracowników (120 osób personelu medycznego), obsługuje 350 firm oraz 
35 000 członków. Czeski X przejął w  roku 2012 swojego konkurenta Mediconet, prze-
kształcając jego przychodnie na Centra X. Natomiast na Słowacji X pozostawiło markę 
Mediconet. Od końca roku 2011 X Holding S.A. przestał być właścicielem czeskiego ra-
mienia firmy, a na początku 2015 roku sfinalizowany został zakup firmy MHCO Czech 
Republik s.r.o., właściciela franszyzy X w Czechach, przez Grupę Euroclinicum, posiada-
ną przez maltański fundusz inwestycyjny Tuffieh Funds Sicav PLC. W Czechach X działa 
obecnie na licencji, a jego partner i konkurent Euroclinicum wyraża dalszą chęć współ-
pracy z największą grupą medyczną w Europie Środkowo-Wschodniej. X w Czechach ma 
ok. 4 milionów EUR obrotu rocznie. W Słowacji franszyzę X pod marką Mediconet posia-
da pan Tomas Zapletal, posiadający 100% udziałów w spółce Mediconet Slovakai s.r.o.

X, zachęcony pozytywnymi rezultatami po przejęciu polskich laboratoriów medycz-
nych w 2002, postanowił w 2008 podjąć się podobnego wyzwania na rynku niemieckim 
i przejął laboratoria IMD. Tak samo w 2007 roku przejęto mały biznes laboratoryjny na 
Ukrainie o obrocie poniżej miliona euro rocznie, który w 2011 przyniósł 15 milionów euro 
[ProQuest 201]), a w 2013 już ponad 31 milionów. Na rynku laboratoriów medycznych 
X stosuje tylko inwestycje typu greenfield lub brownfield. Zazwyczaj wchodząc na wy-
brany rynek, firma X dokonuje wstępnie akwizycji podmiotu, który działa już na nim od 
jakiegoś czasu (zgodnie z polityką inwestycyjną Oresa Venture), a następnie rozwija go, 
angażując własne środki finansowe oraz promując własną markę Synevo oraz prowa-
dząc dywersyfikację marek na wybranych rynkach, np. na Ukrainie znajdują się zarówno 
laboratoria Intersono, jak i Synevo. X dokonywał ekspansji według modelu internacjo-
nalizacji niekonwencjonalnej, ponieważ bardzo szybko zaczął stosować formy o dużym 
zaangażowaniu kapitału (przejęcia). Strategia konkurencji stosowana przez Grupę X to 
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strategia transnarodowa, która cechuje się dużym naciskiem na ceny/koszty oraz lokal-
ne dostosowanie promocji. Firma „działa globalnie i myśli lokalnie”, co wyraźnie widać 
w strategiach jej poszczególnych marek, które są rozłożone geograficznie i dostoso-
wują swoje usługi do lokalnych wymagań pacjentów (szczególnie sieć Medi Partner 
oraz Synevo).

Zakończenie

Celem niniejszego artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie są stosowa-
ne przez przedsiębiorstwa formy ekspansji na europejskim rynku usług medycznych na 
wybranym przykładzie firmy rodzinnej. Przeprowadzona analiza pokazuje, że rynek me-
dyczny prezentuje się inaczej w zależności od kraju czy regionu. 

Analiza przedsiębiorstwa rodzinnego pokazała rozwój od lokalnego, warszawskiego 
centrum medycznego ze szwedzkim kapitałem, do lidera branży medycznej w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Z  przeprowadzonego badania etapów ekspansji oraz przejęć 
można wywnioskować, iż najbardziej stabilną oraz przynoszącą najlepsze rezultaty for-
mą ekspansji na rynku usług medycznych są bezpośrednie inwestycje zagraniczne typu 
brownfield lub greenfield. Przykład firmy X pokazuje, że sieć franchisingowa może łatwo 
zostać przejęta przez konkurentów na lokalnym rynku, a kontrola nad nią może w związ-
ku z tym stawać się coraz trudniejsza. Jednak na wczesnym etapie ekspansji forma ta 
może okazać się pomocna dla zwiększania rozpoznawalności marki.

Do osiągania pozytywnych wyników finansowych w branży medycznej potrzebna 
jest duża skala działalności, ponieważ dzięki niej można obniżać koszty materiałów oraz 
urządzeń. Ekspansja na europejskim rynku usług medycznych wymaga zaangażowania 
dużego kapitału finansowego w związku z prowadzeniem inwestycji bezpośrednich 
przy jednoczesnym bardzo dużym ryzyku niepowodzenia oraz możliwości utraty kon-
troli nad firmą. Biorąc pod uwagę przypisywaną przedsiębiorstwom rodzinnym niechęć 
do podejmowania ryzyka, ograniczone zasoby oraz dążenie do utrzymania kontroli nad 
firmą w rękach rodziny, analizowany przypadek firmy X jest przypadkiem szczególnym. 
Właściciele firmy stawiają na jej rozwój oraz ekspansję zagraniczną, przy jednoczesnym 
zachowaniu wartości, które kierują nimi od początku działalności.
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Green Purchasing in Family Businesses: A Case Study 
of Suhab

Abstract: Nowadays environmental dimension of business activity is often a key factor for 

achieving a sustained competitive advantage. Final customers as well as others stakehol-

ders require balanced objectives related not only to the economic aspects but also social 

and environmental ones. In addition more restricted international legal regulations and on 

the other hand many potential measureable benefits influence on companies more eco

-friendly attitude. This tendency is also reflected by family companies, which especially 

want to be innovative and open for all needs of modern and demanding market. In the 

article on the example of small company the Authors try to prove that being green is not 

only the matter of procedures or management standards, it is primarily a kind of philosophy 

which permeate organizational thinking and culture from the board room to the shop floor.

Key words: management, green purchasing, sustainability, family businesses

Introduction

Over the last years, consumer consumption of goods and therefore the level of produc-
tion have increased tremendously across the world, leading to depletion of natural reso-
urces and severe irreversible damage to the environment [Joshi, Rahman 2015, p. 128]. 
This contributed to the fact that companies have started working towards minimizing 

Tom XVIII | Zeszyt 6 | Część III | ss. 101–115

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2017
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190



102

the harmful impact of their business activities and developed different tools to redu-
ce the level of negative aspects. Except environmental standards and legal regulations, 
companies more often integrate environmental dimension of cooperation into supply 
chain management (SCM). Market analyzes indicate that green supply chain manage-
ment (GSCM) can derive even more benefits than typical supply chain. Cost savings (con-
serving materials, reduced energy and water use), better public image and decreased 
environmental liability are only some examples of advantages of eco-friendly supply 
chain [China, Tabt, Sulaiman 2015, p. 696]. It is common knowledge that one of the major 
tenets of SCM is to coordinate the flows, especially of components, efficiently from vario-
us suppliers in order to fulfill the value expectation of final customers. So also in GSCM 
the organizational sustainability depends mainly on supplier eco-friendly attitude. That 
is why companies should collaborate with suppliers, especially by adopting Early Sup-
plier Involvement concept and helping them to assure green products. This is necessary 
condition to achieve long term environmental objectives in the whole chain. The article 
presents assumptions of green purchasing process in a family business, which is a great 
example of innovative, sustainable design studio and manufacturing company. Methods 
used in article are related with desk research of recent international literature, including 
reports and standards, as well as, analysis of practical case of ecofriendly, successful 
company. On the basis of theoretical and empirical results, Authors defined conclusions, 
which can be a source for the following researches. 

What is a family business

Family businesses are the dominant form of enterprise in the world. However, the im-
portance of the family business for the national and the worldwide economy is usually 
underestimated. However, the importance of the family business for the national and the 
worldwide economy is usually underestimated. The sheer number of family businesses 
and their contribution to employment is similarly underrated. Family-owned firms make 
up 80–90% of firms worldwide and are important drivers of GDP and job growth. Family 
Enterprise Statistics from around the World show the following data is a measure of the 
impact and scope of family enterprises globally:

 · Family firms account for 2/3 (two thirds) of all businesses around the world [Poza, 2010],
 · An estimated 70%–90% of global GDP annually is created by family businesses,
 · Between 50%–80% of jobs in the majority of countries worldwide are created by 

family businesses [European Family Businesses, 2012], 
 · 85% of start-up companies are established with family money [European Family Bu-

sinesses, 2012],
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 · In most countries around the world, family businesses are between 70 and 95% of all 
business entities [European Family Businesses 2012],
 · 65% of family businesses are looking for steady income growth over the next five years,
 · Contrary to the popular image of modern corporations as being widely held and 

run by professional managers, many of the world’s firms continue to be controlled by 
families or the State [La Porta et. al. 1999, pp. 471–517],
 · Familial capitalism matters in most economies. However it matters in different ways-

-depending on the context family firms can exhibit best and worst practice [Morck and 
Steier 2005, pp. 1–64].

One major deficit of family business research with regard to its consolidation and its 
ultimate establishment in economic sciences might be that there is still no clarity what 
is meant by a family firm [Chittoor and Das, 2007, pp. 65–71]. In spite of longstanding 
scientific research on family business issues and the considerable economic relevance of 
this group of companies, no jointly accepted definition exists within the research field.

The development of a family business research as an autonomous academic field 
began with Donnelley’s article “The family business”, published in Harvard Business Re-
view in 1964.

He pointed to specific features of family businesses such as family members’ involve-
ment in the business, consequences of their influence on key business success factors, 
the composition of the management board or succession decisions [Zachary 2011, p. 94]. 
Thus, Donnelley defined a family business as follows: “A company is considered a family 
business when it has been closely identified with at least two generations of a family and 
when this link has had a mutual influence on company policy and on the interests and 
objectives of the family” [Zachary 2011, p. 94].

Therefore, they integrated additional elements to the family business definition and 
specified those companies as: “…a business governed and/or managed with the inten-
tion to shape and pursue the vision of the business held by a dominant coalition contro-
lled by members of the same family or a small number of families in a manner that is po-
tentially sustainable across generations of the family or families” [Chua i inni 1999, p. 25].

How to define a family firm remains problematic in family firm research. Although 
many researchers have tried to develop a satisfactory definition [Chua i inni 1999, pp. 
19–39], there is still no consensus about a widely accepted definition. However, in most 
studies a family firm has been characterized as a firm that is controlled and usually ma-
naged by multiple family members, sometimes from multiple generations.

According to the GEEF (European Group of Owner Managed and Family Enterprises) 
definition a firm, of any size, is a family enterprise, if :

1. In the case of the non-listed firm, the majority of votes is in possession of the 
natural person(s) who established the firm, or in possession of the natural person(s) 
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who has/have acquired the share capital of the firm, or in the possession of their spo-
uses, parents, child or children’s direct heirs. Listed companies meet the definition of 
family enterprise if the person who established or acquired the firm (share capital) 
or their families or descendants possess 25 percent of the right to vote mandated by 
their share capital.
2. The majority of votes may be indirect or direct.
3. At least one representative of the family or kin is involved in the management or 
administration of the firm.
This definition has been chosen as it is recommended by the European Union and 

has been used in studies conducted in a number of European countries [2009].
In Poland, the first publications on family business appeared after 2000. Marjański 

[2012, p. 26] notes that certainly, the definition of the family business should not be ba-
sed exclusively on objective criteria such as type of ownership, size, and management 
style, but should also take into account subjective factors such as the values and attitu-
des of the owner and his or her family, the financial responsibility for the company, fa-
mily involvement in running the business, strategic orientation for long-term enterprise 
management, and concern for planning the succession. Jeżak [2004, p. 19] defines that, 
the family enterprise is an economic entity, in which the family has a dominant share in 
its ownership structure, in the process of making key business decisions and in exerci-
sing supervisory functions - with the intention of a long-term development and concern 
for future generations.

As Brickson [2005, pp. 576–608, 2007, pp. 864–887] argued, given reciprocal bonds 
in family businesses, one would expect these firms to pursue the welfare of those who 
surround them, even if there were no obvious transactional economic gains in doing 
so. Berrone et al. [2010, pp. 82–112] argued that family firms are deeply embedded in 
their communities and often sponsor associations and activities that are valued in the 
community.

In inevitable part of the long-termist outlook that is typical of family businesses is 
a focus on sustainability, which manifests itself as environmental, economic and social 
responsibility.

Notably, a third of the businesses surveyed said that they had introduced green 
technologies in the past three years. Such investments are unlikely to pay off in the 
short term, especially given that the cost of such green technologies is often high [Ern-
st&Young 2012].
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Assumptions of Green Purchasing

The idea of sustainable development is being more and more popular on B2B market. In 
business practice intention of using the Earth’s natural resources to fulfill present needs 
without affecting the needs of next generations strive companies to balance environ-
mental and economic aspects, for example by taking part or even creating green sup-
ply chain (GSC). According to S.K. Srivastava [2007, p. 53] it is a process of integrating 
environmental thinking into supply-chain, including product design, material sourcing 
and selection, manufacturing processes, delivery of the final product to the consumers 
as well as end-of-life management of the product after its useful life. One of the most 
crucial elements of GSC is Green Purchasing. The National Association of Educational 
Procurement defined Green Purchasing as a method wherein environmental and social 
considerations are taken with equal weight to the price, availability and performance 
criteria that organizations use to make purchasing decisions [McNall, Hershauer, Basile 
2011, pp. 162] This term is often used synonymously with green supply, green sourcing 
or green/eco-procurement. Environmentally preferable purchasing generates measura-
ble benefits. Except obvious ones like: eliminating waste and environmental negative 
impacts or offsetting financial risk, organizations involved in green purchasing activities 
can easily demonstrate legislative and normative management systems compliance and 
meet stakeholders expectations, especially final customers, investors, shareholders and 
regulatory agencies. But environmental approach can encounter some obstacles. Ne-
eded costs, question of complexity and efficacy, are only examples of some potential 
barriers that may result in a trade-off between environmental and business imperatives 
[Worthington 2013, pp. 201]. To minimalize all kinds of risk and on the other hand to 
assure selection of products environmental friendly at all stages of its lifecycle, compa-
nies are developing different tools of green suppliers selection, evaluation, management 
and development. For example J.G. Murray and V.E. Cupples [2001, pp. 33] develop two 
models to assist purchasing decision-makers in the process of identifying green purcha-
sing risk and choosing the most appropriate strategies as well as indicating them how to 
approach the green supplier appraisal process in the most effective way. But it is worth 
underlining that idea of green purchasing is not only the matter of choosing supplier, it 
is definitely much broaden term or even idea. Every organization should define, imple-
ment and continuously improve the comprehensive program of green purchasing. Such 
program usually consists of many correlative steps, which can be based on national stan-
dards or some guides and handbooks promoted by The European Commission, mainly 
for public procurement [http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm]. Because 
of the fact that it is not the main issue of the article, Authors outline only crucial elements 
of typical program. 
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First of all organization must provide formal and informal support on every level of 
its structure not only by top management as an initiator part. As the next step there are 
environmental audits, which are highly recommend tool of self-evaluation, especially in 
the area of purchasing practices. Then except procedures which allow taking into acco-
unt green aspect in every process, organizations should establish green policy as a kind 
of declaration of its commitment to environmental sustainability. Then within the fra-
mework of short and long term strategy, organization should identify suitable products 
and services and evaluate environmental performance of suppliers in order to reduce 
negative dimensions of cooperation. Before incorporating departmental requirements 
as well as environmental goals, organizations usually run a trial case study. In practice 
companies apply green purchasing assumptions to a specific product or service and on 
the basis of results of such implementation they generate detailed guidance on purcha-
sing practices for the whole company. The last phase refers to sustaining and improving 
developed schemes in unity with changes in micro and macro environment [Holloway 
2011, pp. 235]. 

Green purchasing – good practice from the family 
company

Environmental procurement is an increasingly issue and decision making tool also for 
small and medium sized enterprises especially in developing countries and economies in 
transition [Mebratu 2001, pp. 11]. The real perspective of measurable benefits strive com-
panies to incorporate environmental considerations into their purchasing procedures. 

In the article Authors present green purchasing good practice which contribute to 
environmental protection not only at local level, but also creates international market 
demand for greening the production and serves as a model to influence the behavior of 
suppliers and others companies from supply chain, private institutions, customers and 
the rest of stakeholders [Hammer 2009, pp. 25]. 

The described good practice is based on a case of a Mexican company Suhab. Its 
mission is delivering value through co-creation process. The good practice, although 
implemented in Mexico can be easily transferred to any country, with a limitation of 
legislation barriers that could appear at the level of business-municipality cooperation 
[http://suhab.com.mx]. 

Still, the best practice can be applied to any kind of business related to eco and mo-
dern design, green marketing and green production. It is quite universal because of 
a unique attitude of the company towards contemporary business challenges. The main 
goal of the good practice implementation is to improve relations between the produc-
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tion itself and a set of resources available in the local area. The interest for the good 
practice implementation should be considered as crucial, while analyzing the case of 
local authorities, company and potential other stakeholders. To understand the eco-per-
formance of described company, it is worth to present its short history.

In 2008 Manola Ampudia co-founded with friends and family Suhab, a sustainable 
design studio in Mexico City that facilitates sustainable habit building through consul-
tancy, campaigns and product design always taking into consideration the the three 
main areas of sustainability; environment, society and economy. Suhab is nowadays 
perceived as a company, which revolutionized concept of waste and a re-define idea 
of resources. Its mission is to create environmentally friendly solutions that are simple, 
smarter and better than the alternatives, so that “green” is no longer a niche label, but 
a market expectation. They also work with artisans communities in Mexico and Nicara-
gua designing and developing Fair Trade projects to build self-sustaining local econo-
mies. Suhab’s broad range of eco-products is helping users shift easily towards sustaina-
ble habits through smart and sexy products with minimum environmental impact. The 
Mexican brand describes their work as “little steps towards big changes” and accom-
panies its designs with campaigns that spread consumer consciousness about environ-
mental issues and solutions. The collective’s members are a mix of environmentalists 
and designers that work together to create integral solutions that take into account the 
products’ cycles and how its materials are obtained, used and reintegrated to nature 
when its productive life ends. Their products are targeted providing positive alternati-
ves that promote recycling, composting and reusing. They work on different scales and 
materials, doing notebooks, bags, furniture and even compost bins for small residential 
spaces and gardens.

Products like Suhab’s portable ashtray address common bad habits such as throwing 
cigarette butts and ash on the street. The small, portable metal cylinder has an opening 
where you can insert the ash and buts while you reach the next trashcan.

Other designs from Suhab fight against the use of plastic bags at the supermarket 
through fashionable cotton bags. The colorful designs are one of those simple solutions 
that can become positive consumer habits. The bags’ prints range from Suhab’s own 
designs to guest designers and artisans. By using striking infographic prints about the 
harm of plastic bags to the environment, Suhab effectively communicates a message 
that complements the purpose of the product.

Besides eco-products, the brand also integrates social design practices by collabora-
ting with women artisans from the state of Chiapas and Huichol Indians from Nayarit on 
the brands’ cotton bag line. These artworks and interventions are manufactured locally 
in their respective indigenous communities, preserving traditional techniques and pro-
viding a fair trade business scheme for them.
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Suhab is constantly experimenting and creating designs that approach sustainability 
in everyday products, such as a portable USB drive made out of cork and recycled rubber. 
This incredible little device is Suhab’s way of making a statement about the burning of 
tires. This design separates itself from their traditional crafted products mentioned before.

The mission that drives Suhab has had great results so far with a Mexico City sho-
wroom and collaborations with other designers and stores. Although today Suhab calls 
them “little steps”, they are on their way of becoming tomorrow’s big changes in Mexico. 
Main Suhab’s projects include: Coca-Cola Live Positively Sustainable Books, Suhab Bor-
dados (Suhab Embroidery), Fair Trade Project With Mexican and Nicaraguan Artisans , De 
mis Manos a tus Manos (From my Hands to Yours).

But to better understand the green philosophy of company, should be reminded 
its etymology. So the main reason of creation of the Suhab company was a hard situ-
ation on the labour market and the need to find relatively stable job. The owners of the 
company are designers, so their situation at labour market was very difficult then. They 
observed the surrounding reality and were searching for any kind of possibilities to fulfil 
the challenges of staying in a Mexico and still earning enough to be independent. 

Finally they noticed that there is one major problem in Mexico City related to waste 
distribution. The special type of waste which was taken into consideration were tyres. 
They analysed the documents and reports which suggested that car tyres are the most 
popular type of waste gathered in Mexico. What was even more important, the tires 
where were either burnt or collected. There was no possibility to use them again or to 
reduce their amount without a great harsh made to the environment. They decided that 
tyres collected in a few waste centres in Mexico can be reused and transformed into 
more environmentally friendly products. It took them about a year to improve technolo-
gy and to make it ecological enough to be presented as the green one. This was crucial 
because of the final customers’ expectations. Similarity the opinion of local authorities 
and interest groups was equally important. Although no one before used to the tires, 
some parties thought that the business should be stopped. This is why the benefits for 
local customers and interest groups were of the utmost importance. 

To reduce the level of potential scepticism appearing while analysis of the new pro-
duct made of waste, the company decided to involve the local authorities for work on the 
final product. The early involvement of the crucial supplier reduced level of uncertainty 
related to potential losses or risk of lack of resources required at the level of production. 

There are to main groups of interested parties of this good practice. The first one 
are the internal stakeholders who are interested in creating the jobs (here they are ma-
nagers and local labour force) and external stakeholders. In the second group there are 
those who are in the nearest area, which can be called the closer environment of the 
company, and more distant ones, mainly including clients.
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As far as an interest of implementing the good practice is concerned, the first tho-
ught it is the company, which is interested in acquiring waste in that or some other form. 
Seemingly they are interested in reduction of risks related to lack of resources and possi-
bilities for further cooperation to improve and broaden the scope of products. 

The second target group can be broadly defined municipality, because thanks to the 
company’s operations it is free of economic and environmental cost of waste stocking. 
Not to mention the enhancement of employment in the area. Still, involving local au-
thorities in creation of a new product is a challenging task. In the mentioned case, local 
authorities were interested in usage of waste and the need to reduce its amount with 
possibly low investment, for that reason they were engaged in the whole process. The 
crucial element was the potential benefits for the group representatives.

Last but not least, it is impossible to forget about the customers. Unfortunately, in 
the analysis to good practice, the final product is too expensive to be affordable for local 
buyers. Nevertheless, when we analyze at the general economic benefits, the money 
return to local customers through taxation system and then they are redistributed in 
the form of local and social services. It is worth to remember that companies will be the 
most interested in implementing the practice. As for the other mentioned target groups, 
make and become a stimuli for the companies, especially the local ones. Although it is 
impossible to force a municipality to co-create a product together, the closed circle of 
resources is easier to be managed while co-created.

The first stage of value creation is the element product and resources definition. The 
crucial element is the ability to define the resources and potential product together with 
total involvement. Then, the final product created can be produced to serve both par-
ties. The optimum is to negotiate the scope of cooperation at the very beginning to 
improve the negotiated scope between parties for the future contract. 

The other steps of the good practice are creation of the product and division of re-
sponsibilities at the basis of the negotiated contract. At its basis, the company is respon-
sible for product distribution and selling, while the municipality keeps the obligation of 
waste delivery. The further steps can be related to supplier periodical evaluation (i.e. in 
case of resources’ reduction) and potential contract negotiation. 

The validation process of presented practice is relatively easy to be conducted due 
to the specific benefits that are required by the target groups. The satisfaction of the 
company will be determined mainly with stability of distribution, sales increase and 
high profit margins. Local authorities are mainly concentrated on the quality of lives 
of the community. The result of the citizens’ satisfaction can be the final result in local 
elections. Of course there is a possibility of researching citizens’ satisfaction in a form of 
questionnaire distribution and data collection. The validation process becomes more 
complex when those three groups are supposed to be analyzed together. It is worth 
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mentioning that the final customer satisfaction is equally important, even though it is 
not directly presented in validation process.

There can be a few measures of success implemented, for example:
1. CO2 emission level,
2. Amount of waste collected,
3. Amount of waste re-used,
4. Standard of living of the citizens.
The good practice is important for the companies because of their need to earn and 

acquire resources at the lowest price possible. Negotiation with a municipality can lead 
to such a comfort situation. Sometimes the municipality can be perceived as a stable 
supplier of the resources due to its legal position. The perspective of a municipality is 
of the same importance. On the one side, the local authorities can learn how to work 
with companies to make it more efficient. On the other hand, the involvements at the 
early stage of product development gives the company unique chance to create and 
develop the products leading to an optimum usage of the resources. Bilateral coopera-
tion with possible engagement of other stakeholders at the further stages of company’s 
life makes it able to be improved. It can be related to product quality, prices, scope of 
production etc.

The final product for the analyzed case it’s not just a notebook. It is the result of bila-
teral and fruitful cooperation between private company and local society, represented 
by the local government. The act of co-creation of eco product is even more important 
than the sole production of a mentioned notebook.

The results of good practice implementation can’t be perceived only from the per-
spective of a single case. The model of cooperation between a company and a municipa-
lity can be multiplied to other relationships. On the other hand, the networking poten-
tial of the region increases. The companies that decide to implement waste collection 
in cooperation with local authorities and creating a final good which will be targeted at 
the reach Western societies, can benefit economically, but also they are good example 
to the other companies in developing countries, which tried to build their competitive 
advantage on a niche and sustainable, green product. The possibility to measure the 
final success of a good practice implementation is the waste reduction in a municipality, 
but also the level of CO2 emission, which should be reduced thanks to a sustainable wa-
ste management process. It is worth noticing that the synergy and networking effects 
create a chance for the economy of scale effect in terms of social, economic and environ-
mental aspect. 

The described good practice is different from the other ones because of the scope of 
local authorities’ involvement. The municipality is involved in the process of distributing 
and selling the waste (which in this case are tyres), but also helps to improve the supply 
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chain of the company. Additionally, the tyres are not an obvious waste, such as paper, 
metal or glass. The success factor of the Suhab Company is the comprehensive ability 
to find the most urgent ecological problems, see them as a challenge, and then rebuild 
them to product creation and the value delivery process. The other success factor it is 
the unique ability to find, use and apply changes in accordance to the trends (in both - 
micro and macro scale). The technology of waste reduction starts at the level of resource 
searching and technology modification. The key element is also the ability to keep the 
company’s secret which on the one side makes it impossible to present the technology 
in details, but on the other hand – prevails the market for the company.

The major barriers in implementing the good practice are related to the openness 
to cooperation. An important element related to the barrier is an attitude of people 
and regulations in the field. On the other hand, the philosophy of a good practice is 
to create the product in cooperation with the other parties, which makes it possible to 
be implemented in various social and political environments. To achieve success while 
implementing the good practice, the company should pay a careful attention to the si-
tuation in local waste market to be able to search for technologies which are adequate 
the resources possible to be extracted or acquired. The crucial element of the company 
is a cooperation potential, which can be deepened and stimulated.

The other barrier it is the attitude of local authorities. They can be reluctant for new 
technologies, especially if they managed to cope with the problem for a long period of 
time. Then the ability to implement change management it’s also crucial.

The element of sustainability can be analyzed from a few perspectives, that are pre-
sented in table 1. 

Table 1. Dimensions of sustainability of Suhab company

Needed elements Cost - benefit analysis

Institutio-
nal

1. Openness for cooperation
2. Awareness of the problems and 
trends, especially in ecological sphere
3. Ability to acquire information on the 
waste problems and possibilities for 
cooperation within the municipalities

A cooperation which guarantees the 
additional benefits in terms of future 
gains for both sides.
The cost can be an additional amount 
of effort related to the product co-cre-
ation process.

Social Awareness of the problem of waste and 
sustainable product creation process.
Improvement of networking abilities.

There are hardly any costs. The bene-
fits are cleaner environment (especial-
ly air) and reduction of waste.

Economic Demand for ecological products. The cost of job reduction in waste 
collection system can be equalized 
with the employment enhancement 
in sustainable company.
The economic benefits are related to 
taxation and unemployment reduc-
tion.

Source: own elaboration based on http://suhab.com.mx, access: 01.2017. 
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The presented good green purchasing practice has the potential to be implemented 
worldwide in a model of private-public partnership (PPP).

Conclusion

Family businesses are the dominant form of enterprise in the world. However, the im-
portance of the family business for the national and the worldwide economy is usually 
underestimated. Given reciprocal bonds in family businesses, one would expect these 
firms to pursue the welfare of those who surround them, even if there were no obvious 
transactional economic gains in doing so. Family firms are deeply embedded in their 
communities and often sponsor associations and activities that are valued in the com-
munity. Companies have started working towards minimizing the harmful impact of 
their business activities and developed different tools to reduce the level of negative 
aspects. The article presents assumptions of green purchasing process in family compa-
ny, which is a great example of innovative, sustainable design studio and manufacturing 
company. An inevitable part of the long-termist outlook that is typical of family busines-
ses is a focus on sustainability, which manifests itself as environmental, economic and 
social responsibility.
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of customers. The objective was to analyze the characteristics related to the permanence of 
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Introducción

En México las bebidas refrescantes preparadas con agua y otros ingredientes como frutas, 
maíz, arroz, se conocen como aguas frescas, las cuales deben de estar siempre frías para 
que gusten. Las bebidas más representativas son la horchata, Jamaica, limón, naranja.

Horchata

La horchata es una bebida cuya esencia es la chufa, tubérculo típico de la huerta valen-
ciana. Y no sólo Jaime I el Conquistador quedó fascinado con este pequeño alimento. La 
horchata de Chufa de Valencia, que tradicionalmente se considera una bebida refrescan-
te, es algo más que eso, un producto refrescante e imprescindible en la dieta mediterrá-
nea por sus innumerables beneficios para la salud [Valencia, S.F].

La palabra “Horchata”, se utiliza para denominar a diferentes bebidas en diferentes 
países. En España, la Horchata de Chufas a una bebida hecha a base raíces de la juncia 
avellanada (planta herbácea cultivada en Valencia-España para la obtención del tubér-
culo llamado Chufa, el mismo con el que se prepara la bebida), mientras que en México 
es una bebida elaborada con arroz, vainilla, y canela. En Venezuela se la prepara con 
semillas de sésamo, agua y azúcar [Fernández y Viracucha 2014].

El agua de horchata llega a México por la colonización de los españoles, quienes la 
tomaban por tradición en Valencia, España, adoptando esta costumbre de los árabes, 
quienes la preparaban con un tubérculo llamado chufa (de origen africano) un brebaje 
endulzado. En México, debido a que no había chufa, se comenzó experimentar con maíz 
y arroz; el consumo con este último ingrediente es el que se acostumbra en dicho país, 
especialmente en la zona de Yucatán. En El Salvador y Nicaragua se prepara con semilla 
de morro (típica de la región), ajonjolí, canela, cacao y vainilla y en ocasiones leche de 
coco o ron. También es conocida en Perú, Honduras y Venezuela, donde los ingredientes 
de la receta también varían. En Venezuela se llama “chicha”, siendo una variante de la 
chicha andina, y lejos de lo que conocemos en México, la horchata en Ecuador es el resul-
tado de una infusión de 18 hierbas, muy famosa en la provincia de Loja [Morales 2015].

Se considera la bebida por excelencia para el festejo de las fiestas mexicanas, y que 
junto al agua de jamaica y tamarindo, le dan colorido a la mesa con la comida típica de 
México como son los antojitos, mole, panuchos, etc., y se consume en los mercados, 
restaurantes, kermeses o comidas familiares. De acuerdo con García y Celis [2011], en 
un sondeo realizado por la PROFECO descubrieron que durante las fiestas patrias la be-
bida que más se consume en los hogares, son los refrescos embotellados con un 35%, 
sin embargo las aguas frescas también ocupan un espacio muy importante, ya que en 
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primer lugar se encuentra el agua de jamaica con 25%, seguida de la tradicional agua de 
horchata con 20%, el atole, agua de limón, agua de tamarindo oscilan entre el 7 y el 4%.

Los Ingredientes de esta bebida son: 1 taza de Arroz Blanco (200 gr), 1 lata de Leche 
Condensada (390 gr),1 lata de Leche Evaporada (378 gr), 1 cucharadita de extracto de 
Vainilla, 1 rama de Canela (2.5 gr), 1/2 cucharadita de Canela molida, 4 cucharadas de 
Azúcar, Cubos de Hielo al gusto (opcional) y semillas de melón (opcional).

El arroz

El arroz es la semilla de la Oryza sativa, es un cereal considerado como alimento básico en 
muchas culturas culinarias (en especial la cocina asiática), así como en América Latina. Es 
el segundo cereal más consumido por el hombre después del trigo y un alimento básico 
para más del 40% de la población mundial y una fuente importante de alimento por su 
aporte calórico y recursos para los países en vías de desarrollo [Tolentino 2014].

Algunos beneficios del arroz blanco son: 
 · El arroz proporciona el 20 por ciento del suministro de energía alimentaria del mun-

do. Constituye una fuente de tiamina, riboflavina, niacina y fibra alimenticia.
 · El arroz integral contiene más nutrientes que el arroz blanco sin cáscara o pulido.
 · Forma parte integral de las tradiciones culinarias de muchas culturas diferentes, cada 

una de las cuales cuenta con su propio conjunto específico de preferencias referente 
a textura, sabor, color y viscosidad del arroz que consumen [FAO 2004].

Empresa familiar

Una empresa familiar es aquella donde la mayor cantidad de su capital accionario se en-
cuentra en posesión de una familia, así como la comparecencia de familiares en el cuerpo 
directivo de la empresa [Poulain-Rehm 2006].

Es aquella donde la influencia de la familia se centra bastante en su capacidad de 
adaptar los medios que permitan el cambio generacional con éxito y cuya función es 
la supervivencia, haciendo que los que la conforman manifiesten compromiso, visión 
compartida, armonía y sentido de la responsabilidad social de la misma [Arteche 2007].

Empresa familiar: horchatas “la catedral la bendición del señor de tabasco”
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Actitud emprendedora

La actitud emprendedora tiene un fuerte impacto en el desarrollo de la empresa, for-
mando parte de una característica del fundador o primera generación, dicha actitud es 
una de las bases de la flexibilidad estratégica, y asimismo se convierte en capacidad in-
novadora cuando la empresa enfrenta procesos de cambio para sobrevivir a las exigen-
cias del mercado, en el entendido de que innovar no es precisamente tecnología, sino 
además nuevas formas de administrar, vender, fabricar y brindar un producto o servicio 
[Rodríguez-Suárez, Pico-González, Méndez-Ramírez 2013].

La interacción positiva entre familia y empresa, incluye tres condiciones primordia-
les: primero, relaciones familiares positivas caracterizadas por la cooperación, la unión 
y la existencia de intereses comunes acerca del porqué de la existencia de la empresa fa-
miliar; segundo, una estructura organizacional que establezca funciones, roles, respon-
sabilidades y ámbitos de decisión para los familiares vinculados a la empresa familiar, 
conjuntamente con reglas del juego claras para la familia; y, tercero, que se identifique 
un esquema de administración que permita la gestión profesional de la empresa familiar 
con independencia de los intereses familiares [Romero 2006].

Limitantes de la empresa familiar

Las limitantes de acuerdo con Rueda [2011] son:
1. Importancia a lo afectivo en los procesos de profesionalización: en un proceso de 
profesionalización es importante separar los vínculos afectivos de afinidad y consan-
guinidad dentro del contexto familiar. 
2. Evitar delegar responsabilidad en otras personas: Cuando los propietarios de la 
empresa familiar no delegan parte de sus funciones y responsabilidades en el perso-
nal de la empresa (familiar o no) por el bajo nivel de confianza, lo cual sirve para me-
dir el nivel de capacidades y compromiso que las personas poseen con la compañía.
3. Incomprensión de los cambios del mercado y el entorno: sucede cuando los due-
ños no ven la realidad del entorno empresarial y de mercados como es la competen-
cia, la política, la sociedad, etc.
4. Autoridad solo para miembros familiares: Aunque establecer que la autoridad 
es una condición exclusiva para miembros familiares no es del todo malo, sí se con-
vierte en un factor que limita la profesionalización cuando los propietarios llamados 
a ejercer la autoridad no cumplen el perfil que necesita la organización en sus cargos 
administrativos e incluso operativos. 
5. Carencia de planes estratégicos para el negocio: es una de las debilidades más 
fuertes para el futuro del negocio en el corto, mediano y largo plazo. 
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6. Miedo a perder el control sobre la empresa familiar: La idea es no preparar a per-
sonas (familiar o no) en temas de profesionalización para el desarrollo de mayores ca-
pacidades administrativas, ya que esto representaría una competencia directa para 
el cargo del directivo y por ende la pérdida del poder o control que se ejerce sobre 
la empresa familiar.
7. Lealtad familiar hacia los empleados: La construcción de vínculos afectivos no 
solo con los integrantes de la familia sino también con sus empleados, aunque es 
positivo en relación al clima laboral y la construcción de equipos de trabajo com-
prometidos, puede terminar siendo un limitante para la profesionalización cuando 
los puestos de trabajo se asignan por la condición de antigüedad o aprecio que se 
profesa por un trabajador por sus años de fiel labor a pesar de no ser la persona más 
calificada.
8. Escaso presupuesto para invertir en capacitación: constituye una problemática 
permanente que deben enfrentar los propietarios. 
9. Falta de una labor alternativa para el propietario: limitante que se asocia con el 
temor del propietario de ceder el mando a la nueva generación. 
10. Temor al cambio tecnológico: para crecer la empresa necesita incorporar nuevas 
tecnologías para facilitar las labores diarias y mejorar los niveles de productividad.

Valores

Las empresas familiares han señalado a lo largo de los años su gestión basada en los 
valores. Debido a la superposición entre la familia, la gestión y la propiedad de estas 
empresas, los valores sólidos de los propietarios se transfieren a menudo a los negocios, 
lo cual genera un sentimiento de vinculación con el legado familiar, lo cual ayuda a esta-
blecer un sentimiento de identidad y de compromiso. No existe nada mejor que prestar 
el nombre a una marca para desarrollar el sentido de orgullo y responsabilidad.

Tapies [2009] sostiene que los valores de la empresa surgen de los principios que 
identifican a la familia propietaria, los cuales se mantienen sin alteraciones y se transmi-
ten entre generaciones a través de la educación de los hijos; y que la conservación de 
dichos principios es importante para lograr la continuidad, ya que son fundamentales 
para el desarrollo posterior de los valores.

Es interesante recalcar que los valores de la empresa familiar han sido estudiados 
desde diversos enfoques, siendo un tema complejo debido a su intangibilidad, y es ma-
yor, si se le suma la influencia de la cultura propia del lugar sobre los valores de la empre-
sa [De la Garza, Medina, Cheín, Jiménez, Ayup y Díaz 2011; Schein, 1992].

Los valores poseen mucha importancia debido a que se consideran la parte funda-
mental de las organizaciones y las familias y son reconocidos por la influencia del fun-
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dador hacia su descendencia. Todos los valores y principios compartidos por la familia 
propietaria se transfieren a la empresa, y los que mejor la describen son la justicia, la 
credibilidad, el respeto y el trabajo duro [De la Garza et. Al. 2011; Koiranen 2002].

Los valores derivan de principios, que otorgan la identidad a la familia y permanecen 
inalterables, transmitiéndose de generación en generación, adaptándose a las circuns-
tancias concretas de cada una de ellas. Los principios son parte del genoma de la familia 
y se traspasan a través de la educación de los hijos, de manera natural y el manteni-
miento de estos principios es crucial, porque son la base para el posterior desarrollo de 
valores [Tapies 2009].

Modelo de los tres círculos

Desarrollado por John Davis y Renato Tagiuri en 1982, es uno de los más utilizados en la 
enseñanza y consultoría del tema de la empresa familiar. Este modelo trata de explicar 
la interacción que se presenta en una empresa familiar ilustrando la relación entre tres 
círculos de influencia: propiedad, familia y negocio [Goyzueía 2013], este modelo sirve 
para entender la dinámica de cualquier empresa familiar en un momento determinado 
de su historia.

El círculo Familia es en donde pertenecen todos y cada uno de los miembros de un 
mismo grupo familiar; el círculo Empresa concibe el conjunto de individuos que laboran 
dentro de ella y que reciben un sueldo o beneficio económico directo, producto del 
trabajo que desempeñan y que le agrega valor a la compañía y el círculo Propiedad de-
termina quiénes son dueños de las acciones de la empresa, lo cual genera toda una serie 
de deberes y derechos sobre esta [Grant Thornton 2013]. 

Al transcurrir el tiempo, la empresa va evolucionando y aparecen nuevos participan-
tes (parientes, hijos, sobrinos, etc.), los cuales van cambiando de posición en los círculos 
y van modificando también sus expectativas, intereses y objetivos. La prevención de la 
emergencia de tensiones y crisis están relacionadas con la comprensión de los intereses 
de los diferentes grupos y su inclusión tanto en el protocolo como su comprensión en las 
interacciones familiares [Goyzueía, 2013].

Modelo con organizaciones orientadas a personas

Gallo y Amat [2003] en su libro “Los secretos de las empresas familiares centenarias” pro-
ponen dicho modelo basado en la motivación y el compromiso para promover el éxito 
en el corto plazo y la longevidad de la Empresa Familiar, siendo el elemento central del 
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modelo las personas que son parte de una empresa, pues de estas depende la longe-
vidad de la misma. Las personas se encuentran en el centro del proceso debido a que 
unen el corto plazo, por medio de su motivación y eficacia, con el largo plazo gracias a su 
compromiso y renovación permanente [Gómez-Betancourt, Betancourt y Zapata 2012].

En este modelo, la satisfacción y la fidelidad de los clientes beneficia a la empresa 
para tener una mayor rentabilidad, ya que un cliente fidelizado volverá a adquirir pro-
ductos y recomendará la empresa a otros posibles clientes, siendo el factor más crítico 
es el liderazgo y la personalidad del líder para una organización que quiere ser longeva.

Historia de la empresa

Tabasco, ubicado en el sureste de México, es conocido por la belleza de su exuberante 
vegetación por sus ríos, lagunas, ser sede de la industria petrolera de México así como 
por ser uno de los estados más caluroso y húmedo del país y debido al excesivo calor se 
dispara el consumo de bebidas refrescantes como es la horchata, pozol, refrescos, etc., 
alcanzado temperaturas que van en promedio de 30°C a 45° C, lo cual hace que sus ha-
bitantes estén en constante hidratación de lo contrario puede provocar desmayos o au-
mento en la temperatura del cuerpo (golpe de calor).

Este estado, tuvo un desarrollo económico debido a la explotación petrolera y a la 
construcción de infraestructura carretera, hidroagrícola e hidroeléctrica durante la dé-
cada de 1950–1960. Durante ese boom petrolero el gobierno tabasqueño tuvo conside-
rables ganancias por los excedentes petroleros (Gobierno del Estado de Tabasco, 2010) 
y es durante esa época cuando Don Antonio Alejo Bautista junto con su esposa apertura 
la fuente de sodas “Horchatas la Catedral la Bendición del Señor de Tabasco” el 23 de 
diciembre de 1951, en la ciudad de Villahermosa, siendo actualmente un referente ta-
basqueño. 

Hace 21 años el negocio era de láminas que tenían el logotipo de una empresa ga-
seosa que originalmente se instaló en las inmediaciones de la Catedral de Tabasco, y ha-
bían ampliado su área comercial al ala izquierda del local ubicado en la esquina de Paseo 
Tabasco y avenida 27 de Febrero, posteriormente recibió la autorización del gobernador 
Carlos A. Madrazo Becerra para cambiarse a la esquina referida y se construyó un peque-
ño local donde actualmente se proporcionan los servicios de fuente de sodas.

Es un negocio totalmente familiar con más de 65 años de historia y tradición, sus 
fundadores ya fallecieron y actualmente es administrado por uno de sus hijos, Faustino 
Alejo Peña, su esposa y un empleado, con valores como la disciplina, respeto y atención 
personalizada.
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Su venta consiste en bebidas refrescantes como del pozol, horchatas y esquimo 
(esencia de fresas con leche, hielo y azúcar) así como refrescos de botella y algunos pas-
telitos. Su fundador es el creador de la inédita combinación de venta de pozol, horchatas 
y esquimo. 

Los consumidores pueden elegir por el sabor del pozol natural o agrio; de la hor-
chata natural y especial que se elabora con pasta casera, y en esa variedad, el esquimo.

El pozol es una bebida tabasqueña a base de cacao molido, maíz y agua, también se 
puede preparar con leche, contiene propiedades de una comida por lo que ayuda a los 
que la consumen a tener energía durante todo el día. Existen diversas variedades de 
pozol: pozol con cacao, sin cacao, de camote, agrio (de varios días, al fermentarse tiene 
más nutrientes) y se le añade azúcar o chile para explotar su sabor.

El esquimo es una leche batida preparada con algún sabor, en relación al negocio, 
manejan el esquimo de fresa (con jarabe) y horchata además de hielo.

Este negocio ha sido exitoso debido a que muchos tabasqueños por tradición acu-
den a misa y al salir se dirigen por una bebida refrescante debido a las altas temperaturas 
del estado. Parte de la tradición del mismo es la exhibición de fotografías de gobernado-
res y presidentes de la república, artistas, deportistas han degustado de sus bebidas. Se 
abre al público a partir de las 10:00 am hasta las 10:00pm.

En la tabla 1 se presenta el análisis de la competencia.

Tabla 1. Competencia

Nombre Características del negocio Ubicación

Horchatas de La Ca-
tedral”

Venta de paletas Percheronas, 
aguas frescas como horchata, 
pozol, Jamaica, postres.
Mesas y sillas modernas

Av. Paseo Tabasco 901, Gil y Sáe-
nz, 86080 Villahermosa, Tab., 
993 315 4608

Horchatas “La Catedral 
la bendición del Señor 
De Tabasco”

Venta de horchatas, pozol, esqui-
mos, empanadas.
Mesas y sillas de plástico.

Av. Paseo Tabasco, esq. 27 de 
Febrero S/N, Av Paseo Tabasco, 
Jesús García, 86040 Villahermo-
sa, Tab. 993 150 5739

Pozolería „Lo que tiene 
tabasco”

Dulces típicos, bebidas refres-
cantes como pozol, horchata 
y antojitos.

Paseo Usumacinta 118
Villahermosa, Tabasco
México, 99 93153804.

Horchata La catedral 
del sabor

Dulces típicos, bebidas refrescan-
tes como pozol, horchata, Jamai-
ca, chocolate, postres, etc. 

Esq., Calle Ignacio Allende, Cen-
tro, 86000 Villahermosa, Tab.
Teléfono:01 993 312 9549

Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar que aunque es poca la competencia del negocio, a veinte pasos del 
mismo se encuentra su competencia más directa: Horchatas “La catedral del sabor”, el 
cual es un establecimiento con un concepto más moderno, mientras que “Horchatas la 
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catedral, la bendición del señor de Tabasco” es un negocio conservador en el cual los 
clientes le tienen fidelidad a los productos que se ofrecen, sin presentar ninguna ame-
naza para sus ventas.

Estrategias de éxito

Las estrategias de éxito de este negocio son: su proceso productivo, ya que nunca hacen 
falta insumos para atender al cliente, atención personalizada por parte del propietario, 
calidad de sus productos, excelente ubicación así como el prestigio de ser un negocio 
con tradición considerado incluso como un atractivo turístico ya que muchos de los visi-
tantes a la catedral tienen que hacer una parada oficial en las horchatas.

Otra estrategia exitosa de este negocio es su localización en la web, ya que como 
es un negocio tradicional y forma parte del atractivo turístico de la ciudad, muchos han 
escrito sobre el éxito del negocio, además de que aparece inmediatamente al buscarlo 
en la misma.

Problemática

 · Poca importancia al mobiliario que al estar al aire libre, constituye en mesas y sil-
las de plástico blancas, que al pasar muchos automóviles y transporte público, circula 
polvo, las sillas se manchan y en época de mucho calor o lluvia realmente es incómodo 
para el cliente ya que no se puede tomar su bebida a gusto.
 · No cuentan con muchos empleados por lo cual una persona que tomo asiento tiene 

que pararse para hacer su pedido y cuando llegan varios clientes, tienen que esperar 
a que los atiendan por lo que muchas veces prefieren marcharse o ir a otro lugar.
 · Falta de publicidad.
 · Falta de profesionalismo.

Discusión

Según Goyzueía [2013] mientras una empresa crece y madura, el fundador debe luchar 
con diferentes problemas. Los cambios en el ambiente de la misma obligan a la familia 
a tomar decisiones estratégicas para mantener una ventaja competitiva y es cuando los 
fundadores se dan cuenta de que no pueden ellos solos administrar todas las facetas 
del negocio, si no que tienen que delegar responsabilidades y compartir el poder. Poco 
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a poco la fuerza de trabajo crece y los propietarios se preocupan por enseñar y transferir 
los valores y creencias a las generaciones siguientes.

En Horchatas “la catedral la bendición del señor de Tabasco” ya ocurrió la sucesión 
familiar debido a que el fundador ya falleció y uno de sus hijos es el propietario actual 
y ciertamente está preocupado por continuar la tradición familiar aunque no tiene ideas 
sobre una profesionalización del negocio porque de acuerdo a sus creencias todo pasa 
porque tiene que suceder. Es un negocio muy noble porque hasta el día de hoy se han 
mantenido dos familias, ya que este negocio ya se encuentra en la 2ª. Generación, lo 
cual es resultado a la ubicación del negocio y a la fidelización por parte de los clientes así 
como la transmisión de los valores.

Es importante para la continuidad del negocio mejorar la imagen del mismo y conse-
guir mejores resultados, una imagen correcta resulta crucial para posicionarse en el mer-
cado y para llegar a establecer la identidad de una marca, ya que en relación al producto 
conservan la misma calidad del fundador.

La imagen se define como: percepción de la empresa que se deriva de la suma de 
informaciones, impresiones, expectativas, creencias y sentimientos que un individuo 
acumula sobre ella [Pérez y Rodríguez del Bosque 2014]. Su proyección depende del tipo 
de negocio y del lugar en el que se pretende posicionar en el mercado, así mismo, las 
personas atraen a la gente por lo cual, los empleados deben reflejar la marca y la visión 
de la empresa. La imagen que se proyecta tiene impacto en todos los aspectos del ne-
gocio, desde el local hasta la clientela Caan 2014].

Las personas poseen una gran variedad de percepciones sobre las empresas, que 
pueden hacer muy difícil el resumen de todas ellas en un simple adjetivo como buena 
o mala imagen. En este sentido, es conocido que los individuos aprecian la actuación 
de la empresa en diversos ámbitos y se van formando distintas subimágenes que, a su 
vez, conforman la percepción global de la empresa, lo cual puede tener repercusiones 
diferentes en el éxito de las estrategias corporativas [Pérez y Rodríguez del Bosque 2014 
citando a Brown y Dacin 1997; Sen y Bhattacharya 2001].

Este análisis es necesario que se lleve a cabo debido a que la empresa tiene cerca un 
negocio del mismo ramo, que aunque no constituye una competencia muy fuerte, si lo 
es, y se disminuyen sus ventas, lo cual hace necesario el planteamiento de una mejor 
imagen externa incluido mobiliario y fachada.
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Conclusiones

Un factor de éxito de este negocio es la ubicación, ya que se encuentra enfrente de la 
Catedral del Estado de Tabasco y al lado un parque, donde siempre está circulando una 
gran cantidad de personas que además de asistir a los servicios religiosos, también pasan 
continuamente en la avenida más importante de la capital, lo cual hace que se determine 
en gran medida su clientela, su duración y su éxito, ya que una localización exitosa hace 
que las deficiencias existentes disminuyan.

Esta empresa familiar tiene muy bien definidos sus procesos de producción sobre 
todo en cuanto a la utilización del tiempo, además de que forma parte de un atractivo 
turístico como es la visita a la catedral de la ciudad con visitantes locales y foráneos. No 
obstante se abusa de la localización y no se le da importancia a la imagen mobiliaria del 
negocio, la cual es importante para la continuidad del negocio ya que en la actualidad 
las empresas deben de contar con una buena imagen para los clientes.

Horchatas “la catedral la bendición del señor de Tabasco” es una empresa familiar 
exitosa con 65 años de historia en la que se percibe una cultura emprendedora e innova-
dora de trabajo, que se ha transmitido a la 2ª. generación, o que hace que se diferencie 
de muchas empresas porque además de que lograron ya una sucesión exitosa han con-
tinuado con su permanencia en el mercado con estrategias exitosas. 
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Abstract: Family businesses are the basis for the economies of many countries in the world. 

Despite the increasing awareness of this fact, it is very difficult to determine their precise 

importance in economies. The reason is the lack of generally accepted definition and no 

consideration of them in the statistics as a separate category of entities. An example of 

a country in which family businesses play a key role in the economy is Spain, which has one 

of the highest percentage of family businesses in the overall structure of enterprises among 

European Union countries. It is also one of the few countries where family entrepreneurship 

is strongly supported by special state institutions and academic researchers, conducting 

a number of studies related to these entities. The aim of the article is to assess the functio-

ning of the family business in Spain – the role they play in the economy of this country, they 
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Wstęp

Firmy rodzinne funkcjonują praktycznie w każdym kraju świata, choć często ich znacze-
nie nie jest należycie oceniane. Tymczasem okazuje się, że w państwach wysoko rozwi-
niętych stanowią one niezwykle istotny, często wręcz decydujący, element gospodarki, 
generując znaczną liczbę miejsc pracy oraz przyczyniając się do wzrostu szeroko pojęte-
go bogactwa [Surdej, Wach 2010, s. 5; Jeżak 2014, s. 9]. The Family Business Network sza-
cuje, że 2/3 wszystkich przedsiębiorstw na świecie to firmy rodzinne. W Unii Europejskiej 
stanowią one około 75% ogółu przedsiębiorstw, a w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 
nawet 80–90% [Czaja 2014, s. 202]. Pierwsze opracowania naukowe dotyczące firm ro-
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dzinnych pojawiły się w latach 70. ubiegłego stulecia, jednak zainteresowanie tą tema-
tyką tak naprawdę rozkwitło na początku XXI wieku. Wzrastająca świadomość specyfiki 
funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych oraz ich odmiennych potrzeb sprawia, że 
powstaje szereg instytucji i inicjatyw, mających pomóc tym podmiotom. Krajem, w któ-
rym już od wielu lat podejmowane są działania mające na celu wsparcie tego rodzaju 
przedsiębiorczości jest Hiszpania, wyróżniająca się wśród państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej jednym z najwyższych wskaźników udziału firm rodzinnych w ogólnej struktu-
rze przedsiębiorstw [Mandl 2008, ss. 40–47]. 

Celem artykułu jest ocena funkcjonowania firm rodzinnych w Hiszpanii – roli, jaką 
odgrywają w gospodarce tego kraju, ich ogólnej charakterystyki oraz perspektyw dal-
szej działalności. Analizie poddane zostaną dane z raportu La Empresa Familiar en España 
przygotowanego przez Instituto de la Empresa Familiar we współpracy z uczelniami po-
siadającymi katedry zajmujące się tą tematyką, a także z hiszpańskiej wersji Barometru 
Firm Rodzinnych. Raport La Empresa Familiar en España złożony jest z dwóch głównych 
części – pierwsza dotyczy statystyki firm rodzinnych w Hiszpanii i ich roli w gospodar-
ce, druga natomiast poświęcona jest charakterystyce tych podmiotów. O ile realizacja 
drugiej części nie nastręczała problemów metodologicznych (oparto ją bowiem o prze-
prowadzone metodą CAWI w okresie maj - czerwiec 2015 przez Sigma Dos badanie 
ankietowe skierowane do 529 dyrektorów losowo wybranych firm rodzinnych), o tyle 
pierwsza część była znacznie bardziej skomplikowana i problematyczna. W celu uzyska-
nia wiarygodnych wyników skorzystano z dwóch baz danych: SABI (Sistema de Análisis 
de Balances Ibéricos) oraz DIRCE (Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional 
de Estadística), a sama procedura została podzielona na kilka etapów, przy czym grupę 
badanych podmiotów ograniczono do spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną od-
powiedzialnością. Badanie przedstawia stan firm rodzinnych na rok 2013, gdyż z tego 
okresu pochodziły najnowsze dostępne wówczas dane. Natomiast w przeprowadzonym 
przez KPMG w okresie maj - czerwiec 2016 r. badaniu pt. Barometr Firm Rodzinnych, 
będącym częścią badania europejskiego, uczestniczyło 288 firm hiszpańskich, z których 
25% było własnością pierwszego pokolenia, 66% drugiego lub trzeciego, a 9% czwarte-
go i kolejnych.

Specyfika firm rodzinnych

Praktycznie od początku zainteresowania tą tematyką, badacze prezentowali bardzo roz-
bieżne poglądy na temat definicji firmy rodzinnej i taki stan rzeczy utrzymuje się do dziś. 
Nadal nie mogą oni zgodzić się co do tego, jakie kryteria należy przyjąć, by sklasyfiko-
wać dany podmiot jako przedsiębiorstwo rodzinne, dlatego też w literaturze przedmiotu 
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można znaleźć wiele odmiennych ujęć. Część autorów opiera swoje definicje jedynie na 
jednym kryterium, którym może być własność [Barnes, Hershon 1976, s. 106, Lansberg, 
Perrol, Rogolsky 1988, s. 2, Stradomski 2010, s. 44], zarządzanie lub kontrola [Barry 1975, 
s. 42, Handler 1989, s. 262, Neubauer, Lank 2003, s. 37 ], czy sukcesja (przeprowadzona 
lub w sferze intencji) [Ward 1987, s. 252, Churchill, Hatten 1987, s. 52, ], inni natomiast 
rozpatrują kilka czynników łącznie, jak choćby: zarządzanie i sukcesję [Chua, Chrisman, 
Sharma 1999, s. 25, Donelly 2002, s. 4], własność i zarządzanie/kontrolę [Davis 1983, s. 47, 
Stern 1986, Gallo, Sven 1991, s. 181, Welsh 1993, s. 40], czy własność, zarządzanie i suk-
cesję [Friskhoff 1995, Venter, Boshoff, Mass 2005, s. 284; Popczyk 2013, s. 9]. Występują 
też definicje mówiące o minimalnej liczbie członków rodziny właścicielskiej zaangażowa-
nych w codzienną działalność przedsiębiorstwa [Lyman 1991, s. 304, Sułkowski, Marjań-
ski 2009, s. 16]. Tak duże rozbieżności wynikają z ogromnej pojemności kategorii firm ro-
dzinnych [Safin 2007, s. 8] i sprawiają, że praktycznie niemożliwe staje się porównywanie 
różnych badań, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Problem ten 
coraz wyraźniej dostrzegają decydenci unijni, którzy postulują stworzenie jednej, wspól-
nej definicji firm rodzinnych i wprowadzenie tej kategorii przedsiębiorstw do statystyki 
europejskiej [Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 2015].

Niezależnie od przyjętej definicji, autorzy są zgodni co do tego, że istotą firmy ro-
dzinnej jest specyficzny związek pomiędzy rodziną właścicielską a firmą, który wpływa 
na wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, determinując jego cele, war-
tości i całokształt podejmowanych działań. Relacja taka niesie ze sobą szereg zarówno 
szans, jak i zagrożeń, przy czym pamiętać należy, iż ma ona oddziaływanie obustronne 
– problemy pojawiające się w rodzinie nie pozostają bez wpływu na działanie firmy, tak 
samo, jak niepowodzenia sfery biznesowej oddziałują na funkcjonowanie rodziny [Rata-
lewska 2016, s. 124].

Połączenie sfery rodziny i biznesu sprawia, że firmy rodzinne w pewnych aspektach 
mają nad przedsiębiorstwami nierodzinnymi przewagę, w innych natomiast ich funk-
cjonowanie jest znacznie trudniejsze. Najważniejszymi zaletami firm rodzinnych są 
[Ministerio de Economía 2003, ss. 19–20, Fuentes, Hernández, Vallejo 2008 s. 21, Mayo, 
Guzmán 2016, ss. 229–231]:

 · wiedza i doświadczenie w branży – zwłaszcza jeśli wiedza jest przekazywana z po-
kolenia na pokolenie;
 · długoterminowa wizja, wspólne przekonania i wartości jednoczące członków rodzi-

ny i pracowników firmy;
 · zaangażowanie i poświęcenie rodziny właścicielskiej;
 · lojalność, zaufanie i skuteczna komunikacja wynikające z więzi rodzinnych;
 · elastyczność i szybkość w podejmowaniu decyzji (będące efektem braku biurokracji);
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 · bliższe kontakty z klientami – zwykle objawiające się większą serdecznością i dba-
łością o jakość usług, co przekłada się na lepszą reputację i większe zaufanie klientów;
 · bardziej entuzjastyczne zachowanie pracowników – generalnie uznaje się, że właści-

ciel będący założycielem ma lepsze relacje z pracownikami i czuje się za nich bardziej 
odpowiedzialny;
 · niski poziom zadłużenia wynikający z samofinansowania działalności przez firmę 

i członków rodziny właścicielskiej;
 · brak nastawienia na osiąganie korzyści krótkoterminowych; 
 · niewielki dostęp konkurencji do informacji wewnętrznych przedsiębiorstwa ro-

dzinnego;
 · lepsza wydajność będąca efektem unifikacji – w firmach rodzinnych własność i za-

rządzanie z reguły znajdują się w tych samych rękach.
Do głównych wad zalicza się natomiast [Ministerio de Economía 2003, ss. 23–25, Fu-

entes, Hernández, Vallejo 2008, s. 21, Mayo, Guzmán 2016, ss. 229–231]:
 · sukcesję i wynikające z niej problemy (m.in. brak jasnych reguł dziedziczenia, nie-

przygotowanie sukcesorów do objęcia władzy w przedsiębiorstwie);
 · nepotyzm;
 · negatywny wpływ waśni rodzinnych na biznes;
 · brak wyraźnych struktur i nakładanie się ról;
 · problemy finansowania (niewielkie środki na dalszy rozwój, trudność w sprzedaży 

akcji własnych, konieczność odkupu akcji od członków rodziny, którzy chcą zrezygno-
wać z udziału w biznesie);
 · autokratyczny i paternalistyczny styl kierowania;
 · przymus moralny potomków do realizacji kariery zawodowej w firmie rodzinnej;
 · obsadzanie nisko wykwalifikowanych osób na stanowiskach zarządczych;
 · odmienne traktowanie pracowników z rodziny i spoza niej;
 · ograniczenia we wprowadzaniu nowych technologii i koncepcji zarządzania (nie-

chęć do zmian);
 · ryzyko różnych priorytetów i odmienności interesów akcjonariuszy;
 · możliwe trudności w relacjach między zarządzającymi i członkami rodziny właści-

cielskiej.
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Firmy rodzinne w Hiszpanii

Hiszpania jest państwem, w którym firmy rodzinne stanowią kluczowy element gospo-
darki. Jest również jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, w których kwestie zwią-
zane z definiowaniem tych przedsiębiorstw zostały podjęte na poziomie organów pań-
stwowych. W roku 2003 hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki (Ministerio de Economía) 
opublikowało przewodnik dla małych i średnich firm rodzinnych (Guía para la pequeña 
y mediana empresa familiar), w którym stwierdzono, że przedsiębiorstwo jest firmą ro-
dzinną, gdy zasadnicza część jego własności znajduje się w rękach jednej lub kilku ro-
dzin, których członkowie odgrywają decydującą rolę w administracji i zarządzaniu tym 
podmiotem. Dlatego też istnieje ścisła relacja pomiędzy własnością i zarządzaniem, lub 
innymi słowy, między życiem firmy i życiem rodziny [Ministerio de Economía 2003, s. 15]. 

Świadomość ogromnego znaczenia firm rodzinnych w gospodarce Hiszpanii spra-
wia, że w kraju tym podejmowanych jest wiele inicjatyw mających na celu z jednej strony 
przebadanie tych podmiotów, a z drugiej stworzenie mechanizmów, regulacji i projektów 
pomagających w ich rozwoju. Niezaprzeczalną rolę odgrywa tu powołany już w 1992 r. In-
stituto de la Empresa Familiar – niezależna, apolityczna, państwowa organizacja mająca na 
celu wspieranie przedsiębiorczości rodzinnej. Jej członkami są główne firmy rodzinne kra-
ju, będące liderami w swoich branżach. Instytut od początku swojego istnienia wydał już 
ponad 100 publikacji z zakresu polityki gospodarczej, finansów oraz kwestii związanych 
z szeroko pojętym zarządzaniem firmami rodzinnymi, ponadto jest on odpowiedzialny za 
organizację corocznych krajowych kongresów firm rodzinnych (w roku 2016 odbyła się XIX 
edycja tego kongresu). Działanie Instituto de la Empresa Familiar wspierane jest przez 18 
Związków Terytorialnych (Las Asociaciones Territoriales), które jednoczą i wspierają firmy 
rodzinne ze swoich Wspólnot Autonomicznych [Instituto de la Empresa Familiar 2017]. 

Dla rozwoju firm rodzinnych w Hiszpanii bardzo ważne jest również wsparcie uni-
wersyteckie. Katedry Firm Rodzinnych funkcjonują aż w 37 ośrodkach akademickich, 
oferując studia z zakresu działalności firm rodzinnych, a także różnego rodzaju szkolenia 
i wsparcie dla członków rodzin właścicielskich oraz menedżerów spoza rodziny pracu-
jących w tych przedsiębiorstwach. Katedry te, we współpracy z Instituto de la Empresa 
Familiar, stworzyły Sieć Katedr Firm Rodzinnych (Red de Cátedras de Empresa Familiar), 
w ramach której następuje wymiana doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów 
[Instituto de la Empresa Familiar 2017].

Jedną z ważniejszych inicjatyw Instituto de la Empresa Familiar ostatnich lat było 
przeprowadzenie szczegółowych badań dotyczących statystyki firm rodzinnych w Hisz-
panii oraz stworzenie profilu przedsiębiorstwa rodzinnego działającego w tym kraju. 
Najważniejsze wyniki tego badania, dotyczące roli odgrywanej przez firmy rodzinne 
w gospodarce Hiszpanii, przedstawione zostały w tabelach 1-3 oraz na wykresie 1.
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Tabela 1. Podstawowe dane ukazujące miejsce firm rodzinnych w gospodarce Hiszpanii

Ujęcie wartościowe Ujęcie procentowe

Liczba firm rodzinnych 1 084 617 88,8%

Wartość dodana brutto [EUR] 262 461 604 57,1%

Liczba pracowników 6 577 510 66,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Instituto de la Empresa Familiar 2015, ss. 37–43.

Firmy rodzinne stanowią w Hiszpanii prawie 89% ogółu wszystkich przedsiębiorstw 
działających w formie spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Generują one ponad 57% wartości dodanej brutto i zapewniają prawie 67% wszystkich 
miejsc pracy w tym kraju. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że ponad połowa przed-
siębiorstw w Hiszpanii prowadzona jest jako działalność osób fizycznych, a te z kolei 
w ogromnej większości ze swej natury są firmami rodzinnymi, z całą pewnością uznać 
można, iż ten rodzaj przedsiębiorczości odgrywa w hiszpańskiej gospodarce kluczowe 
znaczenie. 

Warto przy tym dodać, że w sektorach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, hodowla i ry-
bołówstwo, produkcja, budownictwo, handel oraz hotelarstwo firmy rodzinne stanowią 
ponad 80% wszystkich podmiotów. Najsłabiej reprezentowane są natomiast w takich 
dziedzinach, jak usługi finansowe, nieruchomości i ubezpieczenia oraz działalność arty-
styczna, rekreacyjna i artystyczna, gdzie ich udział nie przekracza 60%.

Tabela 2. Pokolenia właścicielskie i zarządzające w hiszpańskich firmach rodzinnych

Zarządzanie

W
ła

sn
oś

ć

1 P (46,1%) 2 P (44,6%) 3 P (7,2%) 4 P (1,0%) 5 P + (1,1%)

1 P (53,6%) 83,3% 16,7%

2 P (37,3%) 4% 93,4% 2,6%

3 P (7,2%) 10,6% 86,8% 2,6%

4 P (1,0%) 80% 20%

5 P + (1,0%) 100%

P – pokolenie
Źródło: Instituto de la Empresa Familiar 2015, s. 62.

Ponad połowa firm rodzinnych biorących udział w badaniu znajduje się w posiada-
niu pierwszego pokolenia. Istotne znacznie mają również przedsiębiorstwa, w których 
już raz dokonał się proces sukcesji (37,3% firm). Wielopokoleniowe (będące własnością 
co najmniej trzeciego pokolenia) firmy rodzinne stanowią mniej niż 10%. Podobnie 
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sytuacja wygląda w przypadku analizy pokolenia zarządzającego przedsiębiorstwem. 
Najwięcej badanych podmiotów kierowanych jest przez pierwsze pokolenie, niewiele 
mniejszy odsetek stanowią firmy, w których role zarządcze sprawuje druga generacja. 

W przypadku wielu firm rodzinnych mamy do czynienia z rozdzieleniem własności 
i zarządzania pomiędzy różne pokolenia. Co ciekawe, możemy zaobserwować zarówno 
sytuacje, w których firmą zarządza generacja, która dopiero przejmie jego własność (na-
stąpiła sukcesja zarządzania), jak i sytuacje, w których zarządzanie pozostaje w rękach 
pokolenia, które przekazało już własność następcom (nastąpiła jedynie sukcesja własno-
ści). Najlepiej widać to na przykładach firm, których właścicielami są druga i trzecia ge-
neracja – większość z nich zarządzana jest przez pokolenie właścicielskie, jednak w czę-
ści przypadków funkcje kierownicze sprawują następcy (2,6% w obu wariantach) bądź 
poprzednicy (4%, gdy własność znajduje się w rękach drugiego pokolenia i aż 10,6%, 
gdy została ona już przekazana trzeciej generacji). 

By jednak firma mogła zostać przekazana następnemu pokoleniu, musi przede 
wszystkim kontynuować swoją działalność przez dłuższy czas. Tymczasem okazuje się, 
że przedsiębiorstwa rodzinne charakteryzują się dość dużą śmiertelnością. Na wykresie 
1 przedstawiono dane dotyczące tego zjawiska w okresie 2007–2013.

Wykres 1. Śmiertelność firm rodzinnych w okresie 2007–2013
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Instituto de la Empresa Familiar 2015, ss. 45–46.

Firmy rodzinne w Hiszpanii charakteryzują się dużo większą śmiertelnością niż firmy 
nierodzinne. Aż 18% przedsiębiorstw rodzinnych działających w roku 2007 nie poradzi-
ło sobie ze światowym kryzysem gospodarczym i zakończyło swoją działalność przed 
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2013 rokiem, podczas gdy wśród podmiotów nierodzinnych odsetek ten był znacznie 
niższy i wyniósł nieco ponad 6,5%. Wśród oby typów firm zdecydowanie najniższą 
śmiertelność odnotowano w przypadku tych największych, zatrudniających powyżej 
100 pracowników. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż wśród przedsiębiorstw ro-
dzinnych największe problemy z przetrwaniem mają te zatrudniające od 50 do 99 pra-
cowników, natomiast wśród spółek nierodzinnych problem ten dotyczy podmiotów 
najmniejszych, zatrudniających poniżej 25 osób. Właśnie w grupie tych najmniejszych 
firm różnica w śmiertelności pomiędzy przedsiębiorstwami rodzinnymi i nierodzinnymi 
jest najmniejsza. Można przy tym pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie w tej grupie 
przedsiębiorstw wpływ rodziny jest najbardziej pozytywny – spółki rodzinne charakte-
ryzują się niższym od średniej współczynnikiem śmiertelności, podczas gdy wśród spół-
ek nierodzinnych jest on wyższy od średniej.

Tabela 3. Porównanie wybranych wskaźników osiąganych przez firmy rodzinne i nie-
rodzinne

Firmy rodzinne Firmy nierodzinne

2007 r. 2013 r. 2007 r. 2013 r.

Zyski z działalności operacyjnej (mln EUR) 646 035 642 869 639 362 753 521

Produktywność (tys. EUR na 1 pracownika) 211 209 326 364

Rentowność majątku 6,3% -0,5% 5,5% -0,4%

Rentowność finansowa 7,3% -2,4% 8,7% -1,9%

Wskaźnik zadłużenia 67,2% 73,0% 68,7% 92,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Instituto de la Empresa Familiar 2015, ss. 47–55.

Firmy rodzinne w Hiszpanii bardzo boleśnie odczuły skutki światowego kryzysu go-
spodarczego z 2008 roku. Wszystkie uwzględnione w tabeli wskaźniki osiągnęły w 2013 
roku gorsze wartości niż w 2007 r. Zmniejszyły się osiągane przez firmy rodzinne zyski 
z działalności operacyjnej, spadła produktywność, pogorszyły się również wskaźniki 
rentowności i zadłużenia. Natomiast przedsiębiorstwa nierodzinne, pomimo pogorsze-
nia rentowności i wzrostu zadłużenia, potrafiły w tym okresie zwiększyć zarówno zyski, 
jak i produktywność. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w roku 2007 firmy rodzinne generowały większe 
zyski, niż przedsiębiorstwa nierodzinne, miały również lepszą rentowność majątku oraz 
wskaźnik zadłużenia. W roku 2013 jedynie poziom wskaźnika zadłużenia przemawiał na 
korzyść podmiotów rodzinnych, gdyż był znacznie niższy od analogicznego wskaźnika 
w grupie firm nierodzinnych. Z łatwością można zauważyć, iż przedsiębiorstwa rodzinne 
znacznie ostrożniej podchodziły w czasach kryzysu do zwiększania swojego zadłużenia, 
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co jest zgodne z ogólną tezą, że podmioty te w mniejszym stopniu korzystają z finan-
sowania obcego. Uwagę przykuwa również fakt, iż firmy rodzinne charakteryzują się 
znacznie gorszą produktywnością, niż firmy nierodzinne i to niezależnie, czy przeanali-
zujemy dane dotyczące okresu sprzed, czy po kryzysie.

Nieco więcej informacji o tym, jak firmy rodzinne w Hiszpanii obecnie radzą sobie 
ze skutkami kryzysu i spowolnienia gospodarczego oraz jak widzą swoją przyszłość do-
starczają wyniki hiszpańskiej edycji Barometru firm rodzinnych, opracowanej przez KPMG 
we współpracy z Instituto de la Empresa Familar. Najważniejsze dane dotyczące tych 
zagadnień przedstawiono na wykresach 2–3 oraz w tabeli 4.

Wykres 2. Obroty, zatrudnienie i działalność firm rodzinnych w okresie maj 2015 – 
kwiecień 2016

11% 14% 75%

7% 32% 61%

7% 26% 67%

obroty

zatrudnienie

działalność zagraniczna

spadek brak zmian wzrost

Źródło: opracowanie własne na podstawie: KPMG 2016, s. 5.

Okres od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r. był dla firm rodzinnych czasem pozytyw-
nym. Większość z nich zwiększyła swoje obroty, zatrudniła nowych pracowników oraz 
rozwinęła działalność zagraniczną. Pokazuje to, że firmy rodzinne w Hiszpanii coraz lepiej 
radzą sobie ze skutkami niedawnego spowolnienia gospodarczego i wychodzą z recesji, 
w którą spora część z nich wpadła na skutek kryzysu zapoczątkowanego w 2008 roku. 
Nadal istnieje dość spora grupa przedsiębiorstw (11%), które odnotowały w ostatnim 
okresie spadek obrotów, jednak jest to sytuacja normalna w każdej gospodarce i w każ-
dej grupie podmiotów, gdyż nie każda firma potrafi się rozwijać i przetrwać na rynku.
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Wykres 3. Odczucia firm rodzinnych dotyczące ich sytuacji w ciągu najbliższych 12 
miesięcy (czerwiec 2016–maj 2017)

70%

6%
24%

pozytywne neutralne negatywne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: KPMG 2016, s. 3.

Zdecydowana większość przedsiębiorstw rodzinnych w Hiszpanii z optymizmem 
patrzy w przyszłość. Ponad 70% respondentów wierzyło, że okres od czerwca 2016 r. 
do maja 2017 r. przyniesie poprawę ich sytuacji. Przeciwnego zdania było jedynie 6% 
firm, przy czym można przypuszczać, że są to podmioty, którym do tej pory nie udało 
się przezwyciężyć skutków kryzysu i które mają coraz większe trudności z funkcjonowa-
niem na rynku. 

Tabela 4. Priorytety firm rodzinnych na lata 2017–2018 
Priorytet % wskazań

Poprawa zyskowności 55%

Zwiększenie przychodów 52%

Zwiększenie innowacyjności 21%

Oferowanie nowych produktów/usług 20%

Wejście na nowe rynki 18%

Przyciągnięcie nowych, utalentowanych pracowników 17%

Szkolenie pracowników 8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: KPMG 2016, s. 13

Zdecydowanie najbardziej priorytetowymi celami firm rodzinnych w Hiszpanii są po-
prawa zyskowności oraz zwiększenie przychodów – wskazało na nie ponad 50% bada-
nych. Bardzo wyraźnie pokazuje to, iż przedsiębiorstwa te są obecnie najmocniej nasta-
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wione na cele ekonomiczne. Może to wynikać z konieczności odbudowy finansów firmy 
po kryzysie oraz nadal niepewnej sytuacji ekonomicznej. Dopiero w dalszej kolejności 
firmy rodzinne wskazują na takie cele, jak: zwiększenie innowacyjności, wprowadzenie 
nowych produktów i usług, czy wejście na nowe rynki. Wszystkie te działania wymagają 
bowiem nakładów finansowych, na które respondenci prawdopodobnie nie mogą sobie 
w tej chwili pozwolić. 

Odpowiedzi udzielone na to pytanie wskazują również na to, że większość firm ro-
dzinnych niewielki nacisk kładzie na rozwój zasobów ludzkich – szkolenia pracowników 
stanowią jeden z priorytetów jedynie dla 8% respondentów, natomiast przyciągnięcie 
nowych, utalentowanych pracowników – dla 17% badanych przedsiębiorstw. 

Podsumowanie

Przedsiębiorczość w Hiszpanii ma zdecydowanie rodzinny charakter. Wyniki raportu opu-
blikowanego przez Instituto de la Empresa Familar w 2015 roku ukazują ogromną rolę, 
jaką firmy rodzinne odgrywają w gospodarce tego kraju. Prawie 90% przedsiębiorstw 
działających w Hiszpanii to podmioty będące własnością rodzin. Generują one 57% PKB 
i dają pracę ponad 66% wszystkich zatrudnionych w tym kraju. 

Hiszpania jest jednym z niewielu państw Europy, w których znaczenie firm rodzin-
nych w gospodarce jest już od dłuższego czasu dobrze znane i rozumiane. To sprawia, 
że przedsiębiorstwa tego typu mogą liczyć na szeroką pomoc zarówno organizacji pań-
stwowych, jak i środowiska akademickiego. Przykładem inicjatyw wspierających działal-
ność firm rodzinnych w Hiszpanii jest powołany do życia już w 1992 roku Instituto de la 
Empresa Familiar, który organizuje krajowe kongresy firm rodzinnych oraz wydaje cały 
szereg publikacji dotyczących funkcjonowania tych przedsiębiorstw oraz zarządzania 
nimi. Wsparcie akademickie realizowane jest natomiast przez największą na świecie Red 
de Cátedras de Empresa Familiar – czyli sieć katedr najważniejszych hiszpańskich uczelni 
zajmujących się właśnie tą tematyką.

Pomimo tak dużego wsparcia dla firm rodzinnych w Hiszpanii, przedsiębiorstwa te 
bardzo mocno odczuły skutki ostatniego kryzysu gospodarczego. Cały kraj pogrążył się 
w tym czasie w recesji i nie inaczej było z firmami rodzinnymi. Spadły generowane przez 
nie zyski z działalności operacyjnej, zmniejszyła się produktywność, pogorszyła rentow-
ność i wzrosło zadłużenie. Prawie 20% przedsiębiorstw, które były aktywne w 2007 roku, 
do roku 2013 zakończyło swoją działalność. Zmiany te były znacznie bardziej drastyczne 
niż w przypadku firm nierodzinnych, na które kryzys wpłynął w mniejszym stopniu.

Ostatnie badania wskazują jednak, że sytuacja firm rodzinnych w Hiszpanii ulega 
poprawie. Coraz więcej z nich może pochwalić się wzrostem obrotów, zwiększeniem 
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zatrudnienia oraz większą aktywnością na rynkach zagranicznych. Same firmy patrzą 
w przyszłość coraz bardziej optymistycznie i wierzą, że nadchodzą dla nich lepsze czasy, 
w których będą mogły zwiększyć przychody i zyskowność, a w konsekwencji poprawić 
sytuację finansową – wprowadzić innowacje czy wejść na nowe rynki. Można zatem 
z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że firmy rodzinne jeszcze przez długi czas 
będą w Hiszpanii dominującą formą działalności i będą odgrywały w jej gospodarce klu-
czową rolę.

Hiszpania może dla innych krajów stanowić wzór pod względem badania i wsparcia 
firm rodzinnych. Wiele aspektów funkcjonowania tych podmiotów nie zostało w niej 
jeszcze dogłębnie przebadanych i przeanalizowanych, jednak znajomość tego tematu 
jest znacznie lepsza, niż w większości państw Unii Europejskiej. Badania z serii Barometr 
firm rodzinnych prowadzone są co prawda w 23 europejskich krajach, jednak niewiele 
z nich może pochwalić się tak starannie oszacowaną statystyką przedsiębiorstw rodzin-
nych jak Hiszpania. Nie ulega przy tym wątpliwości, że firmy rodzinne również w innych 
państwach odgrywają w gospodarce bardzo ważną rolę i z tego względu powinny być 
przedmiotem licznych analiz. Podstawę metodologiczną do badań w tych krajach (oczy-
wiście z uwzględnieniem ich specyfiki i dostępnych danych statystycznych) może stano-
wić raport przygotowany przez Instituto de la Empresa Familiar w 2015 roku. Z pewnością 
możliwe jest również wykorzystanie hiszpańskich doświadczeń współpracy z ośrodkami 
akademickimi, które zaowocują pogłębieniem znajomości tematyki firm rodzinnych za-
równo na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym. 
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Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie porusza problematykę współpracy firm rodzinnych z organiza-
cjami studenckimi na przykładzie studenckiego Koła Naukowego „Progress” działające-
go na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Autorzy artykułu bazują 
na przykładzie konkretnego Koła, ponieważ są jego czynnymi członkami i biorą udział 
w licznych projektach realizowanych przez KN „Progress”. 
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Mając na uwadze praktyczną wiedzę, jaką studenci Wydziału Inżynierii Zarządzania, 
mogą nabyć we wspomnianym kole naukowym, autorzy postanowili przybliżyć czy-
telnikom istotę organizacji naukowych działających na danej uczelni i korzyści, jakie ze 
współpracy z kołem naukowym może wynieść firma rodzinna. Całość metodyki badaw-
czej w niniejszym artykule bazuje na studium przypadku i doświadczeniach autorów. 

Działalność kół naukowych

Koło naukowe jest to grupa jednocząca studentów, która działa na danej uczelni. Celem 
koła naukowego jest przede wszystkim aktywność naukowa oraz samorozwój osób, któ-
re są członkami koła. Uczestnikiem spotkań koła może być każdy student, studiujący na 
danej uczelni, niekoniecznie z tego samego wydziału, na którym koło działa. 

Dodatkowymi profitami z działalności w kole naukowym są:
 · zdobywanie cennego doświadczenia praktycznego z danej branży;
 · możliwość uczestniczenia w konferencjach i organizowania konferencji;
 · współpraca z wydziałem;
 · poznawanie wybitnych uczonych różnych nauk;
 · możliwość brania udziału w szkoleniach oraz organizowania szkoleń;
 · rozwijanie swoich zainteresowań;
 · współpraca z przedsiębiorstwami oraz możliwość odbycia praktyk studenckich;
 · szansa ubiegania się o granty na badania naukowe;
 · możliwość tworzenia wspólnoty ludzi o podobnych zainteresowaniach;
 · przygotowanie wystąpień o tematyce badawczej;
 · organizowanie warsztatów dla innych studentów;
 · organizowanie kursów poszerzających wiedzę z wybranej dziedziny;
 · publikowanie artykułów;
 · a także dodatkowe punkty przy ubieganiu się o stypendium.

Podstawy działalności Koła Naukowego „Progress”

„Progress” zajmuje się szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa pracy oraz ergonomii. 
Współpracując z firmami, Koło Naukowe „Progress” działa w sposób 3-etapowy:

 · przeprowadza obserwację warunków pracy w danej firmie;
 · analizuje wyniki obserwacji oraz wyciąga wnioski, co należy poprawić na danym sta-

nowisku pracy;
 · wykorzystuje dostępne metody do projektowania optymalnych warunków pracy.

Szczegółowe zadania, jakie podejmuje Koło, zostały przedstawione na rys. 1.
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Rysunek 1. Zadania podejmowane przez KN Progress

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://progress.put.poznan.pl/dzialalnosc.php

Analiza biomechaniczna procesu pracy polega na wyznaczeniu sił wewnętrznych, 
zewnętrznych oraz ich rozkładu, występujących podczas wykonywania zadań na kon-
kretnym stanowisku pracy. Następnie osoba prowadząca badanie ma za zadanie okre-
ślić skutki, jakie te siły mogą mieć dla organizmu człowieka.

Opracowanie metod ograniczania obciążeń dynamicznych oraz statycznych wiąże 
się z wnikliwą obserwacją stanowiska pracy, określeniem, jakie obciążenia na nim wy-
stępują, a następnie zaproponowaniem czynności, jakie można podjąć, aby zmniejszyć 
te obciążenia.

Tworzenie optymalnych warunków pracy dla indywidualnego pracownika łączy się    
z nawiązaniem relacji z pracownikiem, przeprowadzeniem ankiety, aby zdobyć jego su-
biektywną opinię na temat ciężkości pracy, a następnie zbadaniem rzeczywistych źródeł 
uciążliwości, które mogą powodować dyskomfort pracy.

Analiza wydatku energetycznego pracownika zostaje przeprowadzona na stanowi-
skach pracy, gdzie należy określić ilość energii zużywanej przez pracownika w trakcie 
8-godzinnego dnia pracy. Do analizy tej zwykle wykorzystywane są metody pomiaru 
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wydatku energetycznego, takie jak metoda chronometrażowo-tabelaryczna wg Le-
hmanna czy też pomiar miernikiem MWE. Na podstawie wydatku można zapropono-
wać zmiany, jakie należałoby wprowadzić na danym stanowisku, aby pracownik mniej 
się męczył.

Analiza materialnych parametrów środowiska pracy, czyli hałasu, oświetlenia, mikro-
klimatu, substancji szkodliwych, promieniowania szkodliwego oraz drgań mechanicz-
nych w zależności od parametru, pomiaru dokonuje się przeznaczonym do tego przy-
rządem. Przed przeprowadzeniem analizy warto jest określić, które z tych parametrów 
są szkodliwe w badanym miejscu pracy.

Korekta antropometryczna stanowisk pracy opiera się na dokładnym zwymiarowa-
niu pracownika oraz określeniu, czy jego stanowisko pracy jest odpowiednio dostoso-
wane. W przypadku konieczności korekty proponowane są zmiany, jakie mogą zostać 
wprowadzone z uwzględnieniem wymiarów antropometrycznych pracownika.

Ocena ryzyka zawodowego polega na sprawdzeniu, co w danym środowisku pracy 
może być szkodliwe dla pracownika lub spowodować zagrożenie dla jego życia bądź 
zdrowia. Określanie dostosowania przedmiotu pracy do indywidualnych cech pracow-
nika polega na projektowaniu stanowiska z uwzględnieniem cech antropometrycznych 
oraz potrzeb indywidualnych zatrudnionego.

Obszar działalności Koła Naukowego „Progress” jest bardzo szeroki, dlatego każda 
firma może zwrócić się z prośbą o rozwiązanie problemu dotyczącego wielu aspektów 
bezpieczeństwa oraz ergonomii. Dzięki temu członkowie Koła:

 · zyskują kontakt z firmami z różnych branży;
 · zdobywają cenne doświadczenie;
 · mają możliwość odbycia praktyk bądź staży w wybranej firmie, z szansą na później-

sze zatrudnienie;
 · zdobywają niezbędny materiał badawczy do napisania pracy inżynierskiej i magi-

sterskiej;
 · mogą przedstawiać wyniki przeprowadzonych badań na konferencjach oraz publi-

kować je w artykułach naukowych;
 · przyczyniają się do rozwoju bezpieczeństwa oraz ergonomii.

Korzyści dla firm wynikające ze współpracy z Kołem

Dzięki podejmowaniu współpracy z Kołem firmy rodzinne mają szansę na rozwój i nie-
ustanne wprowadzanie innowacji w procesie pracy. Firmy z krótkim stażem na rynku 
pracy nie mają środków na zlecenie badań przedsiębiorstwom zajmującym się bezpie-
czeństwem czy ergonomią. Dodatkowo na rynku polskim nie ma zbyt wielu firm prze-
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prowadzających szczegółową analizę ergonomiczną. Młoda firma ma szansę na wprowa-
dzenie zmian dzięki podjęciu współpracy z Kołem Naukowym, również ze względu na to, 
że nie poniesie w związku z tym żadnych kosztów. 

Członkami Koła są studenci, a więc osoby młode, mające świeże spojrzenie na spra-
wy, którymi się zajmują. Mimo że w danym projekcie nie biorą udziału wszyscy czynni 
członkowie Koła, to jednak rozwiązania dotyczące stanowisk pracy są poruszane wspól-
nie na każdym spotkaniu, a twórcza atmosfera i przeprowadzanie tak zwanej „burzy mó-
zgów” sprawia, że wypracowane rozwiązania są innowacyjne. 

Firmy rodzinne nie muszą się obawiać, że powierzone Kołu zadanie zostanie wyko-
nane nierzetelnie. Ponieważ członkom Koła zależy na tym, żeby wykorzystywać w prak-
tyce wiedzę zdobytą na studiach, w pełni angażują się w każdy projekt. Śledzą również 
na bieżąco wszystkie zmiany związane z bezpieczeństwem pracy w firmach, tak aby ich 
wiedza zawsze była aktualna.

Koło Naukowe „Progress” oferuje zainteresowanym firmom nieodpłatne audyty er-
gonomiczne, których celem jest: 

 · optymalne kształtowanie systemu pracy;
 · zwiększenie wydajności pracy poprzez wykonywanie jej w warunkach bezpieczeń-

stwa oraz komfortu fizycznego i psychicznego;
 · zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych poprzez dostosowanie środo-

wiska pracy do pracownika.
Ponadto Koło Naukowe „Progress” oferuje pomoc w dostosowaniu firmy do wymo-

gów prawnych oraz nawiązanie współpracy z renomowaną uczelnią techniczną [http://
progress.put.poznan.pl/korzysci.php].

Przykłady projektów realizowanych przez KN „Progress”

Koło Naukowe „Progress” realizuje wiele projektów badawczych z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz ergonomii. Kilka z najciekawszych projektów zrealizowanych 
w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach, głównie produkcyjnych zamieszczo-
no w tabeli 1. 
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Tabela 1. Projekty realizowane przez KN „Progress”
Rodzaj firmy Wykonywane prace 

Producent sprzętu 
gospodarstwa domowego 

 ogólna charakterystyka wybranych stanowisk pracy 
 ocena ergonomiczna na wybranych stanowiskach pracy 
 wizja lokalna w zakresie działań po audycie 
 pomiar wydatku energetycznego na stanowiska operatora wózka widłowego metodą 

chronometrażowo-tabelaryczną oraz miernikiem MWE 
 pomiary podometryczne 
 przeprowadzenie ankiet dotyczących odczuwanych dolegliwości na stanowiskach pracy 
 badanie obciążeń ciała na stanowiskach pracy metodą REBA 
 usprawnienie wybranych stanowisk pracy 
 ocena ryzyka ergonomicznego przy pracach powtarzalnych na podstawie autorskiej 

metody opracowanej na bazie ISO 11226 
 ocena ryzyka ergonomicznego z wykorzystaniem metody EAWS 
 opracowanie systemu doboru najbardziej uciążliwych stanowisk 
 ocena materialnego środowiska pracy 
 opis proponowanych zmian i usprawnień 

Prywatny przedsiębiorca z 
branży BHP, projekt dla 
firmy produkcyjnej 
starającej się o 
dofinansowanie z ZUS 

 charakterystyka stanowiska pracy 
 analiza ergonomiczna na wybranych stanowiskach pracy 
 badanie obciążeń ciała na stanowiskach pracy metodami REBA, RULA, OWAS 
 ocena antropometryczna środowiska pracy 
 ocena materialnego środowiska pracy  
 diagnoza dolegliwości odczuwanych przez pracowników 
 ocena skutków wprowadzanych zmian w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy 
 opis proponowanych zmian i usprawnień 

Producent opon  charakterystyka stanowiska pracy 
 ergonomiczna analiza stanowiska pracy osoby układającej opony 
 analiza podometryczna 
 przeprowadzenie ankiet dotyczących odczuwanych dolegliwości na stanowiskach pracy 
 badanie obciążeń ciała na stanowiskach pracy metodą REBA 
 opis proponowanych zmian i usprawnień 

Producent łożysk  charakterystyka stanowiska pracy 
 przeprowadzenie analizy ergonomicznej na stanowisku pakowania łożysk 
 wizualizacja proponowanych zmian 
 badanie obciążeń ciała na stanowiskach pracy metodą REBA 
 ocena ryzyka ergonomicznego za pomocą metody EAWS 
 pomiar wydatku energetycznego na stanowisko operatora wózka widłowego metodą 

chronometrażowo-tabelaryczną 
 opis proponowanych zmian i usprawnień 

Firma działająca w branży 
spożywczej 

 charakterystyka stanowiska pracy 
 przeprowadzenie analizy ergonomicznej na stanowisku pracy 
 badanie obciążeń ciała na stanowiskach pracy metodami REBA, RULA, OWAS 
 analiza biomechaniczna w programie 3DSSPP 
 opis proponowanych zmian i usprawnień. 

 Źródło: opracowanie własne.

Przykładowe metody analizy ergonomicznej 
wykorzystywane przez Koło Naukowe „Progress” 

Najczęstszymi metodami stosowanymi przez członków Koła do analizy ergonomicznej 
na stanowisku pracy są REBA, RULA oraz OWAS. REBA, Szybka Całościowa Ocena Ciała, 
jest szybką metodą ukierunkowaną na ocenę obciążenia segmentów układu ruchu pod-
czas pracy z podziałem na kończyny górne, głowę i szyję, tułów i kończyny dolne. Ponad-
to jest bardziej przydatna dla oceny obciążeń całego ciała. Przykładowy arkusz oceny 
zamieszczono na rys. 2. Kryteria oceny kończyny górnej zamieszczono z prawej strony 
arkusza, a tułowia, szyi i kończyn dolnych – z lewej.
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Rysunek 2. Arkusz oceny ryzyka ergonomicznego wg metody REBA

 

 

Źródło: http://www.physio-pedia.com/images/a/a6/REBA.png.

Procedura oceny składa się z 14 kroków. Obserwując pozycję przy pracy, identyfi-
kujemy położenia kątowe segmentów układu ruchu, a następnie przyporządkowujemy 
im wartości punktowe widoczne na rys. 1 arkusza REBA. Krok I dotyczy szyi, II – pleców, 
III – kończyn dolnych. W kroku IV dokonujemy odczytu wartości punktowej z tabeli A na 
podstawie wartości z kroków od I do III. Kolejno wybieramy wartości punktowe zależ-
ne od obciążenia lub siły, jaką pracownik musi włożyć w wykonanie zadania. W kroku 
VI sumujemy wartości z tabeli A oraz z kroku V. Analogicznie postępujemy w krokach 
od VII do X. Dodatkowo w kroku XI określamy dodatek związany z rodzajem chwytu 
ręki. W kroku XIII wybieramy dodatki punktowe za pracę statyczną powyżej 1 minuty, 
powtarzalną (powyżej 4 razy na minutę) lub za zadania wymagające bardzo szybkich 
i obszernych zmian pozycji (lub przy braku stabilnego podparcia). Ocena może osiągnąć 
maksymalnie 15 punktów, a jej przedziały zmienności zaprezentowano przy wynikach 
w końcowej wersji opracowania.

Ocena ryzyka zawodowego metodą RULA (Rapid Upper Limb Assessment) uwzględ-
nia obciążenie całego układu mięśniowo-szkieletowego, związane zarówno z użyciem 
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siły dla potrzeb wykonania określonego zadania, jak i z koniecznością utrzymania nie-
zbędnej (często wymuszonej konstrukcją stanowiska) pozycji ciała (obciążenie postu-
ralne). Ukierunkowana jest jednak szczególnie na obciążenie szyi, tułowia i kończyn 
górnych; sprawdza się doskonale w przypadku pracy wykonywanej w pozycji siedzącej 
(np. przy komputerze) [https://www.bhpex.pl/bhp/obciazenie-miesniowo-szkieletowe/
ryzyko-zawodowe-metoda-rula/]. Przykładowy arkusz oceny zamieszczono na rys. 3.

Rysunek 3. Arkusz oceny ryzyka ergonomicznego wg metody RULA

Źródło: http://www.physio-pedia.com/images/e/e6/RULA.png.

Ocena za pomocą RULA dokonywana jest w 16 krokach. W pierwszych ośmiu etapach 
oceniane jest obciążenie kończyny górnej, prawej oraz lewej. Następnie od kroku 9 do 15 
oceniane jest obciążenie tułowia, szyi oraz oparcia na podłożu. Ostatni krok to odczyta-
nie wyniku końcowego, czyli oceny obciążenia, oraz jego zinterpretowanie.
Metoda OWAS (Ovako Working Posture Analysis System) jest oparta na obserwacji oraz 
rejestracji pozycji zajmowanych podczas pracy i obciążeń zewnętrznych. Ocena ryzyka 
z zastosowaniem metody OWAS przeprowadzana jest na bazie kodów opisujących 
położenie pozycji ciała (pleców, ramion i kończyn dolnych) oraz kodu siły zewnętrznej. 
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Kombinacja tych czterech kodów odpowiada kategorii oceny obciążenia. Kategoria ob-
ciążenia w połączeniu z czasem występowania tej kategorii wskazuje na ryzyko duże, 
średnie lub małe.

Rysunek 4. Arkusz oceny ryzyka ergonomicznego wg metody OWAS

Źródło: http://www.fao.org/docrep/X0197E/P67.gif

Wyniki metody OWAS umożliwiają ocenę obciążenia układu mięśniowo- szkieleto-
wego, wskazanie niezbędnego poziomu działań zmierzających do eliminacji lub ograni-
czenia uwzględnianych w metodzie czynników ryzyka.
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Współpraca z Kołem Naukowym „Progress” szansą na 
rozwój firm rodzinnych

Osoby decydujące się na założenie firmy rodzinnej niejednokrotnie nie zdają sobie spra-
wy z zakresu obowiązków i przeszkód, jakie mogą napotkać na swojej drodze. Zwykle 
są to ludzie młodzi, pełni zapału i ambicji, tak samo jak nowi członkowie przychodzący 
na pierwsze spotkanie Koła Naukowego „Progress”. W związku z tym istnieje już przynaj-
mniej jedna cecha wspólna, łącząca właścicieli firm rodzinnych oraz osoby chcące posze-
rzać swoje horyzonty poprzez działalność w Kole Naukowym. 

Nie jest to jednak jedyne spoiwo tych dwóch światów – zarówno dla firm rodzinnych, 
jak i Koła Naukowego „Progress” zadaniem priorytetowym jest zapewnienie takich wa-
runków pracy, w których będzie się dobrze i bezpiecznie pracować. Oczywiście bardzo 
często zdarza się, że firmy zwracają uwagę na bezpieczeństwo dopiero, gdy jest to ko-
nieczne, niemniej jest to niewątpliwie ważny temat dla obu stron. 

Firmy rodzinne często nie mają tak dużych zasobów finansowych jak duże przedsię-
biorstwa, co powoduje, że zakup nowych maszyn, urządzeń czy środków niezbędnych do 
bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku jest odwlekany w czasie. Koło 
Naukowe „Progress” może dla takich firm przeprowadzić bezpłatną analizę ergonomiczną 
zastanego stanowiska pracy oraz naukowo udokumentować poprawę bezpieczeństwa 
i ergonomii dzięki zastosowaniu nowych maszyn. Gdy firma rodzinna posiada taką do-
kumentację, może starać się o dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 
zakup nowych maszyn i środków potrzebnych do bezpiecznego wykonywania pracy. Co 
więcej, dzięki realizacji przez Koło projektów w przedsiębiorstwie firma może pozyskać 
praktykantów, którzy będą pasjonatami tego, co robią, a gdy sprawdzą się w tej roli, przed-
siębiorstwo może pozyskać doświadczonego, sprawdzonego pracownika.

Koło Naukowe zajmuje się działaniami związanymi z ergonomią, które nie są jesz-
cze tak popularne w polskich przedsiębiorstwach. Firma, która podejmuje współpracę, 
zdobywa nową wiedzę oraz innowacyjne rozwiązania z mało znanej dziedziny. Wycho-
dzi niejako krok do przodu w stosunku do innych przedsiębiorstw, inwestując w jakość 
pracy swoich pracowników i dbając o to, co najważniejsze. Dzięki temu pracownicy będą 
bardziej zadowoleni ze swojej pracy, będą ją chętniej wykonywać i w konsekwencji 
przynosić firmie większe zyski.

Na rys. 3 zostały w przedstawione skrócone korzyści, jakie firma rodzinna może uzy-
skać w związku ze współpracą z Kołem Naukowym „Progress”.

Wiktoria Czernecka, Anna Zywert, Marcin Butlewski



157

Rysunek 5. Korzyści firm rodzinnych ze współpracy z KN „Progress”

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie 

Koła naukowe są wielką szansą nie tylko dla studentów, ale także dla przedsiębiorstw. 
Kooperacja firm rodzinnych z kołami naukowymi wiąże się z dużą liczbą obopólnych ko-
rzyści. Szeroki zakres działań, jakie oferuje Koło Naukowe „Progress”, sprawia, że współ-
pracę z nim mogą podejmować firmy z różnych branż. Opis przykładowo realizowanych 
projektów miał za zadanie zachęcenie firm rodzinnych do korzystania z doświadczenia 
oraz zasobów ludzkich Koła. Szanse, jakie otwierają się przed firmami rodzinnymi dzięki 
współpracy z Kołem, są bardzo duże, jednak potrzeba jeszcze chęci. Gdy te dwa czynniki 
się połączą, zarówno firmy rodzinne, jak i Koło Naukowe osiągną niewymierne benefity.
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Abstract: One of the great problems of Mexican family microenterprises is the insufficient 

growth and diversification that leads to closure. There are several factors that explain the 

failure: one is because they are all related to the economic situation of the country, inse-

curity, insufficient government support and the lack of promotion of an entrepreneurial 

culture and, on the other hand, there is a lack of knowledge And the implementation of 

a commercial diversification that allows them to increase revenues and take advantage 

of their investment. The objective of the study is to analyze commercial diversification as 

a model of permanence in the market. It was addressed with a case study using secondary 

sources and the application of questionnaires, semi-structured interviews in depth, review 

of documents and participant observation with the community and the group. The units 

of analysis were the owner, the employees and the competition. Finding that introducing 

additional products to the corn tortilla and using the infrastructure of the point of sale alre-

ady established, would seek to increase revenue and increase the profitability of the point 

of sale. They would get extra profits from what their tortillera gives them, since during the 

evening-night the sale of tortillas is scarce and the infrastructure is wasted.
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Introducción

En la actualidad uno de los grandes problemas de las empresas mexicanas es el poco 
o nulo crecimiento que presentan a lo largo de su vida y que inclusive lleva al cierre de 
las mismas.

Existen varios factores que influyen para que tengan pocas posibilidades de éxi-
to. Por una parte, están las relacionadas con la situación económica del país, el escaso 
apoyo gubernamental y el insuficiente fomento de una cultura emprendedora. Por otra 
parte, están la falta de conocimiento capacitación e implementación de un sistema ad-
ministrativo y que representa en la mayoría de los casos el elemento fundamental por el 
cual se deja de crecer y lleve al fracaso.

Las micro y pequeñas empresas que llegan a ser exitosas, por lo general empiezan 
con una buena idea, la logran desarrollar de forma artesanal, aplican eficientes métodos 
administrativos y obtienen buenos resultados. Esto sucede en un principio, pero una vez 
alcanzando cierto nivel toda empresa llega a un tope y es donde empieza una etapa de 
estancamiento, ya sea por sus limitaciones de infraestructura o de capacidad adminis-
trativa. 

Toda empresa nace de una serie de condicionantes que permiten el desarrollo de 
una idea inicial, una de estas, es la zona en la que se establece. Por lo general, cuando se 
inicia una empresa micro o pequeña no siempre se busca la zona más adecuada para su 
desarrollo, ya que al principio no se cuentan con los recursos necesarios para escoger la 
zona ideal, por lo que se realiza una selección adecuándose a los espacios con los que 
se cuentan, muy comúnmente las empresas inician en terrenos con los que ya contaba 
el dueño antes de su planeación. Sin embargo una vez que se desarrolla la idea y tiene 
éxito, para dar el salto al siguiente nivel de crecimiento y la diversificación se estancan 
y se dedican a producir el mismo producto y no buscan nuevos segmentos.

López y Martínez [2008] aseguran que las microempresas han tenido que superar 
diversos obstáculos como la falta de una estructura productiva, el acceso a los cré-
ditos, la falta de una cultura de conocimiento, la poca innovación hacia los clientes 
y proveedores, el acceso e utilización de la tecnología y la falta de certificaciones de 
calidad entre otras. 

Del total de empresas consideradas en la Encuesta Nacional sobre Productividad 
y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas [ENAPROCE 2015]. El 97.6% 
son microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las em-
presas pequeñas, que son un 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado. Las medianas 
representan 0.4% de las unidades económicas y tienen poco más del 11% de los ocupados.
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Empresa familiar

Donelly [1964] define a la empresa familiar como aquella que incluye dos o más miem-
bros de la familia teniendo control financiero sobre ella. Se suele asociar a estas empresas 
con las pequeñas y poco profesionalizadas; pero en realidad lo que las define no es su 
tamaño ni calidad de gestión directiva, sino el hecho de que la propiedad y la dirección 
estén en manos de uno o más miembros de un mismo grupo familiar y que existe inten-
ción de que la empresa siga en sus manos [Dodero 2002]. Según Ginebra [1997], el fin 
de un negocio es hacer dinero, significa valor económico y productividad. La familia en 
cambio, tiene como finalidad la convivencia y por consecuencia el desarrollo y madura-
ción de sus miembros individual y socialmente. Este núcleo es un bien superior por ello 
no puede nunca, en nombre del negocio, romper los lazos que los une, ya que si esto 
sucede se acaba rompiendo todo.

La empresa constituye una sociedad y la familia una comunidad, la empresa consi-
dera a cada uno por lo que hace y en la familia cada uno es considerado por ser quien 
es, en la empresa cada uno es un puesto, en la familia la individualidad es irreductible 
[Ginebra 1997]. Lo que hace especialmente compleja a la empresa familiar son estos 
vínculos entre sus miembros, la propiedad y la empresa que causan un problema de 
roles. Esta situación provoca no sólo que no exista una clara separación entre el ámbito 
familiar y el de la empresa sino que sean la historia familiar, los valores y las pautas de 
comportamiento y relación interpersonal de la familia los que puedan llegar a ser los 
predominantes en la empresa.

Existen datos que indican que de cada 100 empresas familiares solo el 30% de éstas 
llegan o se acercan a la segunda generación y de las cuales el 50% llegan a la tercera 
generación [Gallo 1998].

La problemática que enfrenta en la actualidad la Empresa Familiar Mexicana, está 
condicionada por factores económicos, políticos fiscales, y de seguridad social, esto au-
nado a los problemas que hacia el interior de las familias se gesta. En la mayoría de los 
casos propiciando un divisionismo entre las familias que forman parte de la empresa, 
haciéndose más palpable al momento de la sucesión del negocio.

La alimentación en México

El maíz es parte importante de la cultura de los pueblos del Continente Americano. Pue-
blos como los Siux y los Hopis en el norte de América, consumían el maíz recolectado en 
forma silvestre [Murray 1992].
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Para los Olmecas (6 000 a.C.) la domesticación del maíz fue un acto sagrado, cuidan-
do no agotar las tierras de cultivo” [Piña 1994].

Los teotihuacanos, en sus mercados, intercambiaron productos llegados de múlti-
ples regiones, lo que hizo más variada la alimentación de sus pobladores. Estos merca-
dos prehispánicos fueron centros importantes por la gran variedad de mercancías que 
se intercambian en ellos. El propio Hernán Cortés los consideró superiores a los de Egip-
to y Constantinopla [Murray 1992].

Con la invasión española, se introdujo en la dieta del mexicano el consumo de car-
nes derivadas de la vaca y el cerdo. Así mismo, especies como el amaranto y el maíz 
modificaron la alimentación de los españoles en América, los que encontraron una gran 
variedad de productos alimenticios para ellos desconocidos

En la época virreinal en la Nueva España, la comida mexicana se vio enriquecida por 
la influencia comercial con China. “La influencia francesa en la comida mexicana debió 
darse, principalmente en el siglo XVIII, con la introducción de fondas, cafés y tiendas 
donde se vendían toda clase de refrescos y bebidas heladas, lo que vino a enriquecerla 
más” [Miranda 1979].

Descripción del producto

Los cereales son básicos para la alimentación de los pueblos del mundo. El trigo, el arroz 
y el maíz son los de mayor consumo, seguidos del centeno, cebada, avena y el alforfón. 
El maíz, junto con el trigo y el arroz, son las gramíneas más empleadas para elaborar 
alimentos de consumo diario. En México, el maíz es, hoy por hoy, la base alimenticia de 
la población [Bassols 1980]. De los alimentos elaborados con maíz sin duda es la tortilla 
la de mayor consumo.

En el mercado nacional del maíz se comercializan distintas variedades, entre las que 
se encuentran el maíz blanco y maíz amarillo. El maíz blanco es utilizado principalmente 
para consumo humano, en diversos alimentos tradicionales desde tortillas hasta atole.

Cuando el salario familiar alcanza para comprar otro tipo de comida, la tortilla acom-
paña, envuelve, revuelve y prensa otros alimentos: es la única cuchara que se puede 
comer después de usarla [Novelo 1987]. Es considerada el alimento principal de los 
mexicanos. Este producto provee energía por su contenido alto de carbohidratos; ade-
más, aporta calcio, potasio, fósforo, fibra, proteínas y algunas vitaminas como tiamina, 
riboflabina y niacina [México Produce 2012].

La industria de la masa y la tortilla está dispersa por todo el país con 85,111 estable-
cimientos entre molinos y tortillerías o ambas modalidades; 94.0 % de estos estableci-
mientos ocupan entre 1 y 5 empleados. El 53 % de las unidades económicas de produc-
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ción de masa o tortilla se encuentran en el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, 
Veracruz, Michoacán, Guanajuato y Puebla; en estos estados se genera al 51.0 % de la 
producción y el empleo [SE 2012]. En Flores [2007] se indica que en 2005 la tercera parte 
del maíz que se usaba en México era para producir 8, 775,000 toneladas de tortillas.

La palabra tortilla – llamada tlaxcalli por los indígenas nahuas-- se españolizó como 
diminutivo de torta (“pan de maíz”), según las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún 
y de Bernal Díaz del Castillo [Figueroa 2008]. Es el alimento más característico e impor-
tante de México, y algunos países de Centroamérica.Se remonta al origen de nuestras 
raíces indígenas, y las etapas básicas para la preparación de tortillas han permanecido 
inalteradas desde aquellas épocas [Figueroa y González-Hernández 2001].

Este producto alimenticio puede clasificarse “como un pan aplanado, con apariencia 
de disco delgado, elaborado de masa, con 160 a 250 mm de diámetro y uno a 2 mm de 
grueso” [Figueroa et al. 2000], aunque puede haber otras formas y otros tamaños [Figue-
roa et al. 2008].

La tortilla es un alimento antiguo y tradicional de la dieta de la familia mexicana. Es 
un platillo común en el desayuno, comida o cena. Es también un antojito de la cocina 
mexicana. El que gusta de este producto alimenticio elaborado con maíz, disfruta de 
una extensa gama de formas de preparación.

Se emplea como producto básico para la elaboración de innumerables alimentos 
tradicionales, como son: botanas, totopos, tostadas, enchiladas, nachos, sopes, chilaqui-
les, entre otros muchos más. Hay tortillas gruesa y endulzadas (gorditas), tortillas grue-
sas rellenas con frijoles fritos formando un rombo (tlacoyo). Las famosas ‘quesadillas’ 
(tortillas dobladas con queso o con guisado) y los tacos que no son más que una tortilla 
enrollada con sal o con guisado, por mencionar sólo algunas. Se come caliente o fría, 
acompañada de carne, pollo, salsa, queso, crema y es el complemento de casi cualquier 
comida mexicana, además de ser parte de la dieta de todos los estratos sociales.

La tortilla ofrece un importante valor nutricional al ser baja en grasas totales y grasas 
saturadas, libre de colesterol, libre de azúcar, baja en sodio y con un alto contenido de 
calcio, magnesio, potasio, fósforo y fibra. Algunas harineras adicionan vitaminas B1, B2, 
y niacina y un mayor porcentaje de ácido fólico y minerales como hierro y zinc.

En México, en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán [Muñoz y Chávez 
1998] demostraron la importancia de la tortilla como un alimento mayoritario (65%) en 
la dieta de los mexicanos, que representa un excelente vehículo para incrementar la 
calidad nutricional de la dieta ya que es el producto más consumido por su población, 
además de ser uno de los alimentos de menor costo [Figueroa et al. 1999].

La tortilla como alimento popular ampliamente difundido, presenta las siguientes 
ventajas sobre otros alimentos: su precio es accesible a los consumidores, se puede co-
mer a cualquier hora del día y además, satisface el apetito. 
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En la actualidad los habitantes de las ciudades en México, están cambiando sus há-
bitos alimenticios ante la necesidad de comer fuera de sus hogares, de hacerlo de forma 
rápida y barata, el segmento tradicional de la comida mexicana, en las principales ciu-
dades de la República se compone de fondas, merenderos, cocinas económicas, ostio-
nerías, loncherías y taquerías; agreguemos a estos establecimientos a los vendedores 
ambulantes de comida que forman parte de la economía informal [Flores 1991].

Las características culturales del consumo de tortilla por los mexicanos, los cuales 
demandan un producto caliente y recién elaborado, implican una cercanía estrecha con 
los consumidores, lo cual no ha permitido hasta ahora la implementación de empresas 
grandes, salvo en la industria harinera; más bien predominan los pequeños estableci-
mientos en zonas urbanas de elevada densidad demográfica [Torres et al. 1996]. En la 
tabla 1 se presentan los datos relativos a la evolución de la cadena maíz-tortilla.

Tabla 1. Evolución de la cadena maíz-tortilla en México

Época (siglo XX) Descripción de la cadena maíz-tortilla

Principios del siglo Las familias producen su maíz o lo compran, ponen el 
nixtamal, lo muelen en metate o molino manual y “echan” 
las tortillas en comal de barro, con leña.

Decenio de los años 40 
y 50

Las señoras ponen el nixtamal y lo llevan (a las 4 o 5 de la 
mañana) al Molino de motor de gasolina o eléctrico en el 
pueblo y se regresan con la masa a “echar” las tortillas.

Decenio de los 60 Las señoras concurren al molino del pueblo o la ciudad, 
compran masa y “echan” las tortillas en casa

Decenio de los años 70 
y 80

Las señoras concurren a la tortillería del pueblo o de la 
colonia o con señoras que hacen tortillas a mano y las 
adquieren.

Decenio de los años 90 En los centros comerciales de las grandes cadenas se 
expenden tortillas de varios tamaños: normales, taquera, 
(más chicas), de colores (blancas y azules), además de 
sopes, etcétera.

Años 2000-2007 Aparecen las tortillerías de los centros comerciales y algu-
nas tortillerías especializadas, las de tortilla con harina de 
nopal, o de nopal y linaza, con zanahoria o chile en polvo 
(para enchiladas), etcétera.

Fuente: Elaboración con base en Flores [2007].
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El proceso para la elaboración de tortillas de maíz 

Flores [2007] indica que el proceso de elaboración de tortillas es en dos formas: El tradi-
cional, urbano y rural (maíz, nixtamal, masa, tortilla). Se considera que en el país existen 
entre 10 mil y 12 mil molinos de nixtamal, y a base de harina de maíz nixtamalizado.

En México, el maíz para consumo humano se procesa siguiendo una técnica preco-
lombina conocida con el nombre de nixtamalización (del náhuatl nextli, cal de cenizas, 
y tamalli, masa cocida de maíz [Figueroa et al. 1994].

Los implementos empleados en la preparación de la tortilla eran: un metate, sobre 
el que se molía el nixtamal para transformarlo en masa; la mano de piedra del metate, 
y el comal sobre el que se cocinaban al fuego las tortillas. Pudiera pensarse que esa tec-
nología denixtamalización utilizada por sociedades altamente consumidoras de maíz se 
trata de un método sin mucha importancia, pues aparte de servir para suavizar el grano 
de maíz, no pareciera tener otra función. Sin embargo este simple cocimiento alcalino 
ha tenido implicaciones muy importantes como base del desarrollo de las culturas me-
soamericanas

Descripción de una tortillería

La tortillería es un local con un cuarto o dos donde se instalan una o más máquinas torti-
lladoras, que forman y cuecen las tortillas en una banda de tiras de metal que se calienta 
con flama de gas (muy ineficiente, porque pierde mucho calor).

Si la tortillería compra la masa ya hecha, entonces funciona con dos a cinco emplea-
dos (si tiene dos máquinas); en cambio, si adquiere el maíz, entonces en el segundo cuar-
to cuenta con uno o más recipientes que se calientan generalmente con flama de gas (no 
con vapor, por no tener caldera), para cocer el maíz y obtener nixtamal; también dispone 
de un molino de piedra que funciona con motor eléctrico, para moler el nixtamal y obte-
ner la masa (para hacer nixtamal y masa requiere generalmente de dos empleados más) 
[Flores et al. 2007].

Las tortillerías cuentan con una báscula para pesar las tortillas y un mostrador que 
da a la banqueta de la calle donde se forman los compradores para adquirir las tortillas.

La gran mayoría de las tortillerías funcionan con mínima sanidad e inocuidad en la 
manipulación de la masa y la tortilla, además de no impedir la entrada de moscas ni de 
personal enfermo; las tortillas generalmente se envuelven en papel de estrasa, elabora-
do con papel y trapos recolectados de la basura, por lo que puede llevar bacterias y otros 
microorganismos dañinos para el consumidor [Flores et al. 2007].
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En México, durante muchos años el maíz tuvo precio de garantía, un precio mínimo 
al que los productores vendían, para lo cual el gobierno contaba con la CONASUPO (Co-
misión Nacional de Subsistencias Populares), que compraba maíz a los productores y te-
nía a los ferrocarriles nacionales para transportar el grano, y los almacenes BORUCONSA 
(Bodegas Rurales CONASUPO S.A.) para almacenarlo; además, contaba con la industria-
lizadora MICONSA (Maíz Industrializado CONASUPO, S.A.), que fabricaba harina de maíz 
y evitaba que la empresa privada productora de la harina MASECA subiera demasiado 
el precio de la harina. Entonces, la tortilla tenía precio controlado (un precio máximo al 
que se podía vender) y como el gobierno controlaba el abastecimiento de maíz para 
nixtamal y de harina de maíz para hacer tortillas.

Desarrollo tecnológico de la industria de la tortilla

Hace 100 años se inventó la tortilladora de aplastón, que sustituyó el tradicionaltorteado 
manual, y esta máquina aún se emplea en donde se exige la tortilla hecha en casa [Figue-
roa et al. 1997; 2000]. En ese periodo, a iniciativa del gobierno federal, se convocó asus-
tituir el metate por un equipo más eficiente para moler el nixtamal. Entonces se inventó 
elmolino de nixtamal, que utiliza piedras volcánicas [Figueroa et al. 2000].

En el año 1947 aparece la primera máquina “Celorio”, que reproducía mecánicamen-
te elcocimiento tradicional de la tortilla, aunque aún persistía el uso de rodillos (que tien-
den aproducir una tortilla áspera), de alambres despegadores (que producen una tortilla 
rasposa) y deltroquelado (que produce una tortilla de reborde duro), características de 
la primera máquinainventada en 1910 [Figueroa et al. 1994].

De 1903 a 1910 se expidieron 78 patentes de molinosde nixtamal, sustituyendo así 
al tradicional metate. Actualmente hay unos 25,000 molinos denixtamal que, conjunta-
mente con la harina instantánea nixtamalizada, producen unas 14 millonesde toneladas 
anuales de tortillas, que consume el mercado mexicano.

Tortillería Alameda

La apertura de la tortillería Alameda se da en el mes de julio de 2010 en honor a la colo-
nia en donde se ubicó en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. Se inicia con la renta del local 
por parte de su actual propietaria Mireya Martínez Domínguez, la cual contaba en ese 
entonces con un año de experiencia en el ramo comercial y que con esa confianza deci-
dió emprender el negocio apoyada por su gusto por las ventas y su motivación por salir 
adelante. La idea surge cuando se da cuenta de la necesidad de los vecinos del lugar de 
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contar con una tortillería en la colonia, debido a que la más cercana se encontraba a un 
kilómetro de distancia, por lo tanto, era muy común que las familias de esa zona se que-
daran sin dicho alimento después que pasaba el repartidor de otras colonias cercanas.

La tortillería inicia operaciones con tres empleados, actualmente cuenta con seis ya 
que ha diversificado sus servicios incluyendo la entrega a domicilio y a diversos nego-
cios que adquieren la tortilla como un completo El cambio tuvo muy buena aceptación, 
por parte de los consumidores, ya que no tenían que acudir personalmente al estableci-
miento. Además, esto le permitió a la señora Mireya introducir nuevos productos como 
son; totopos y tostadas y con ello amplió su mercado.

Martínez Domínguez, al igual que otros microempresarios realiza todo tipo de fun-
ciones y se encarga de realizar los pedidos de harina y maseca, supervisar la producción, 
atender a los clientes entre otras tareas más.

En la figura 1, se muestra el organigrama del negocio cuya organización está integra-
da por familiares.

Figura 1. Organigrama de la tortillería Alameda

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la entrevista.

En la colonia, la tortillería no tiene competencia, ésta se encuentra en los alrededores de 
la colonia, en la Tabla 2 se muestran los datos de estos negocios. 
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Tabla 2. Análisis De Competencia

NOMBRE UBICACION PRECIOS

Tortillería Maiber Calle 16 de Septiembre 116, Colonia Santa Cruz, 
CP: 86560. Cárdenas, Tabasco, Tabasco

$13.50

Tortillería la Flor del 
Maíz

Calle Benito Juárez S/N, El Pueblito, CP: 86460. Cárdenas, 
Tabasco, Tabasco

$14.00

Tortillería Tileca Calle Benito Juárez 14, Centro, CP: 86460. Cárdenas, Tabas-
co, Tabasco

$15.00

Tortillería la Victoria Calle Francisco I. Madero 817, Centro, CP: 86500. Cárdenas, 
Tabasco, Tabasco

$13.00

Tortillería el Maizal Calle Andrés Sánchez Magallanes 151, Colonia Centro, 
CP: 86500. Cárdenas, Tabasco, Tabasco

$14.50

Tortillería la Gloria 2 Calle Pijije 147, Colonia Csat, CP: 86550. Cárdenas, Tabas-
co, Tabasco

$13.50

Tortillería san Judas 
Tadeo

Calle Adolfo López Mateos S/N, Colonia el Palmar, 
CP: 86504. Cárdenas, Tabasco, Tabasco

$13.50

Tortillería Pelusa Calle Leandro Adriano 214, Colonia Centro, CP: 86500. Cárde-
nas, Tabasco, Tabasco

$13.00

Tortillería la Flor Calle Miguel Orrico de los Llanos 218, Centro, CP: 86500. Cár-
denas, Tabasco, Tabasco

$14.50

Tortillería Córdova Calle Cunduacán 9, Centro, CP: 86400. Cárdenas, Tabasco, Ta-
basco

$15.00

Tortillería Nueva 
Esperanza

Calle Frontera 17, Centro, CP: 86480. Cárdenas, Tabasco, Ta-
basco

$14.00

Tortillería Martita Calle Aquiles Serdán 128, Centro, CP: 86460. Cárdenas, Tabas-
co, Tabasco

$14.00

Tortillería la Norteña Calle Rogelio Ruiz y Rojas S/N, Colonia Centro, 
CP: 86500. Cárdenas, Tabasco, Tabasco

$14.00

Tortillería Calle Francisco I. Madero S/N, Centro, CP: 86500. Cárdenas, 
Tabasco, Tabasco

$17.00

Tortillería el Botija Calle Moctezuma 248, Centro, CP: 86500. Cárdenas, Tabas-
co, Tabasco

$17.00

Tortillería el Arenal Calle Arabia I 46, Jacinto López, CP: 86500. Cárdenas, Tabas-
co, Tabasco

$17.00

Tortillería el Fo-
vissste

Calle Jalapa S/N, Colonia Sección Cuarenta, CP: 86500. Cárde-
nas, Tabasco, Tabasco.

$16.50

Tortillería Joloche II Calle Santos Degollado S/N, El Toloque, CP: 86532. Cárdenas, 
Tabasco, Tabasco

$16.00

Tortillería la Bajadita 
del Mercado

Calle Abraham Bandala 123, CP: 22222. Cárdenas, Tabas-
co, Tabasco

$14.50
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Tortillería la Fron-
tera

Avenida Frontera S/N, Colonia Loma Bonita, CP: 86500. Cár-
denas, Tabasco, Tabasco

$15.00

Tortillería la Vereda Prolongación Periférico S/N, Colonia Calzada, CP: 86500. Cár-
denas, Tabasco, Tabasco

$15.00

Tortillería Mari Avenida del Cañaverales S/N, Cañales 1, CP: 86500. Cárdenas, 
Tabasco, Tabasco

$15.00 

Tortillería Torre Calle Leandro Adriano 23, El Toloque, CP: 86532. Cárdenas, 
Tabasco, Tabasco

$13.00

Fuente: Elaboración propia.

Problemática 

Desde hace algún tiempo la propietaria ha tenido una disminución de sus ingresos por 
diversas pérdidas en el proceso de producción, tortillas rotas e incompletas, además de 
la falta de capacitación de sus empleados y la creciente necesidad de mantenimiento de 
su maquinaría, la cual no ha podido realizar oportunamente por la falta de recursos. Por 
otro lado la actividad del negocio termina al medio día.Se realizó un análisis FODA que 
se presenta en la figura 2.

Figura 2. Análisis Foda

 

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

Introduciendo productos adicionales a la tortilla de maíz y utilizando la infraestructura 
del punto de venta ya establecido, se buscaría aumentar los ingresos e incrementar la 
rentabilidad del punto de venta. Se obtendrían ganancias extras a lo que su tortillería 
les otorga, ya que durante la tarde-noche la venta de tortillas es escasa, casi nula y la 
infraestructura se desaprovecha.

Se propone que se vendan alimentos tales como: antojitos calientes utilizando la 
infraestructura del negocio ya establecido. Entre los productos que manejarían serian: 
papas fritas, salchichas asadas, pizzas, y esquites, tortas, tacos, además de una varie-
dad de antojitos calientes. Con ello, se podrá contar con ingresos extras y renovar la 
maquinaría.

Es necesario capacitar al personal y lograr que cumplan una jornada completa de 
trabajo, ya que son trabajadores de medio tiempo que además estudian. Otra opción 
sería contratar personal de tiempo completo.

Es recomendable mantener las áreas de trabajo y de tránsito libres de obstáculos. 
Limpiar de inmediato el piso ante cualquier derrame de líquidos o residuos de masa.
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Wybrane obszary wykorzystania TIK w działalności 
przedsiębiorstw rodzinnych

Selected Areas of ICT Use in the Activity of Family Businesses

Abstract: The aim of the study is a literature review concerning the use of ICT in business 

activities and analysis of the use of ICT in the current business activities from the SME sec-

tor. The inference is based on the results of own study on a group of 134 family businesses. 

It turns out that of the small and medium-sized companies see the need of intensification 

the activities within the use of ICT, especially in the area of cooperation with customers, 

marketing activities and sales of products and services. Internet in the current activities of 

family businesses allows using the new distribution channels, as well as undertakes busi-

ness actions within social media.

Key words: ICT use, ICT in business activity, family business, SME sector

Wprowadzenie

Wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) przez przedsiębiorstwa 
jest jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój przedsiębiorstw [Lemań-
ska-Majdzik 2015], dotyczy to zarówno firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. 
Zwiększone działania w ramach wykorzystania nowoczesnych technologii są koniecz-
ne w dobie wysokiego poziomu konkurencyjności i turbulentnym otoczeniu. Jednymi 
z działań w ramach wykorzystania nowoczesnych technologii są działania w przedsię-
biorstwie polegające na wykorzystaniu Internetu w biznesie. Upowszechnianie korzysta-
nia z Internetu wpływa nie tylko na sposoby komunikacji pomiędzy ludźmi, ale również 
na sposoby komunikacji w obrębie działalności biznesowej. Przedsiębiorstwa, chcąc być 
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konkurencyjnymi na rynkach, muszą wziąć pod uwagę rozwój technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych, w tym media społecznościowe, które stają się ważnym narzę-
dziem w rękach przedsiębiorców. Bez wątpienia faktem jest, że korzystanie z Internetu 
w ramach działań biznesowych, wykorzystanie mediów społecznościowych do budo-
wania marki, promocji produktów i usług wpływa na wzrost konkurencyjności przed-
siębiorstw, ich rozwój oraz sukces rynkowy. Na podstawie przeglądu literatury można 
stwierdzić, że przedsiębiorcy sektora MŚP dostrzegają potrzebę wykorzystania TIK 
w działalności firm i coraz częściej wykorzystują nowe technologie informacyjne w pro-
cesie konkurowania na rynku [Okręglicka, Lemańska-Majdzik 2016]. Dużą grupę sektora 
MŚP stanowią przedsiębiorstwa rodzinne, pojawia się zatem pytanie, czy firmy rodzinne 
równie chętnie wykorzystują TIK w swojej działalności, co cały sektor MŚP. Specyfika firm 
rodzinnych pokazuje, że są to przedsiębiorstwa często małe o niskim poziomie zasobów, 
ale o wysokim poziomie przedsiębiorczości [Safin 2007, s. 108; Spychała, Więcek-Janka 
2016], warto zatem podejmować badania przedsiębiorstw rodzinnych w zakresie wyko-
rzystania TIK w bieżącej działalności gospodarczej.

Celem niniejszego opracowania jest analiza wykorzystania technologii informacyj-
no-komunikacyjnych w bieżącej działalności przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza opie-
ra się o wyniki badań ankietowych w grupie 134 przedsiębiorstw rodzinnych, według 
deklaracji respondentów, zaliczanych do sektora MŚP. Badanie przeprowadzone zostało 
w 2016 roku w grupie przedsiębiorstw prowadzących działalność w południowej Polsce.

Technologie informacyjne i komunikacyjne w działalności 
przedsiębiorstw

Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) są szeroko wykorzystywane w wielu 
organizacjach, zarówno zaliczanych do sektora MŚP, jak i w dużych przedsiębiorstwach. 
Wynika to z faktu, iż TIK pozwalają na nowe sposoby zarządzania organizacjami, w tym 
przyczyniają się do nowoczesnego przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i wy-
miany informacji z zainteresowanymi stronami (klientami, kontrahentami, partnerami), 
jak i wewnątrz organizacji, czyli pomiędzy pracownikami różnego szczebla [Kollberg, 
Dreyer 2006]. Również Bayo-Moriones, Billon i Lera-Lopez [2013] podkreślają, że TIK mają 
znaczący wpływ na poprawę komunikacji, która wpływa na osiąganie lepszych wyników 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wykorzystanie TIK w bieżącej działalności przed-
siębiorstw prowadzi, zdaniem Ashrafi i Murtaza [2008] nie tylko do cięcia kosztów działal-
ności firmy i poprawy jej efektywności, ale również wpływa na poprawę obsługi klientów. 
Badania potwierdzają, że wykorzystanie nowoczesnych technologii w obrębie informa-
tyki wpływa pozytywnie na różnorodne wskaźniki określające rozwój przedsiębiorczości. 
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Na uwagę zasługuje fakt, iż działania wykorzystujące nowoczesne technologie wpływają 
na wzrost innowacyjności produktów i procesów, jak również wpływają pozytywnie na 
innowacje organizacyjne [Higón 2012]. Niestety przedsiębiorstwa z sektora MŚP nie są 
w stanie w pełni wykorzystać potencjału TIK tak jak duże firmy. Wynika to z faktu, że małe 
i średnie przedsiębiorstwa mają ograniczone zasoby i możliwości technologiczne, jed-
nak ze względu na mniej skomplikowaną strukturę, mniejsze przedsiębiorstwa posiadają 
większą elastyczność i szybciej dostosowują się do na zmiany [Al-Qirim 2004]. Ponadto 
firmy sektora MŚP charakteryzują się silnym poziomem przedsiębiorczości, który często 
odgrywa znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorstwa [Puto 2016]. Dlatego też, małe i śred-
nie firmy mają większe szanse w porównaniu do dużych na dostosowanie się do nowych 
wymagań rynku związanych z wykorzystaniem TIK, mimo ograniczoności zasobów.

Działania w obrębie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do-
tyczą m.in. obszaru marketingu w działalności przedsiębiorstw. Vilaseca-Requena, Tor-
rent-Sellens i Jimenez-Zarco [2007] podkreślają, że intensywne wykorzystanie nowocze-
snych technologii zmniejsza bariery innowacji, co prowadzi do przyspieszenia procesów 
innowacyjnych w firmie. Działania takie, szczególnie w obszarze marketingu, zachęcają 
do współpracy i integracji środowiska biznesowego oraz poprawiają adaptację nowych 
produktów dla potrzeb rynku oraz zmniejszają poziom ryzyka związanego z rozwojem 
nowych produktów. Zwiększone możliwości marketingowe przedsiębiorstw wyrażać się 
mogą w wykorzystaniu Internetu w bieżącej działalności przedsiębiorstw. Badania w za-
kresie marketingu potwierdzają relację, iż zwiększone możliwości marketingowe wpły-
wają na wzrost wydajności firm [Moorman i Slotegraaf 1999]. Moore i Fairhurst [2003] 
w swoich badaniach stwierdzili, że najbardziej efektywne możliwości marketingowe 
przedsiębiorstw, wpływające na wydajność firmy dotyczą m.in. działań promocyjnych. 
Z kolei Qureishi i Mian [2010] opisują, że działania marketingowe w firmach przedsię-
biorczych powinny obejmować wszelkie obszary, w tym badania marketingowe, nowe 
kanały dystrybucji, czy promocję produktów/usług. Podejmowane działania są ściśle 
związane z wydajnością firmy i powinny być wykorzystywane i rozwijane w bieżącej 
działalności.

Raport GUS [2016] pokazuje, że w bieżącej działalności gospodarczej przeważają-
ca część przedsiębiorstw wykorzystuje Internet w m.in. w działalności marketingowej. 
W 2015 roku udział podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do Internetu wy-
niósł 92,7%. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w przedsiębiorstwach dużych 
(99,5%), natomiast w 2015 roku dostęp małych firm wynosił 91,4%. Zakładane przez 
przedsiębiorstwa strony internetowe www służyły najczęściej do: 

 · prezentacji katalogów wyrobów i usług, 
 · zapewnienia ochrony danych osobowych, 
 · zamawiania produktów według własnej specyfikacji przez klientów, 
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 · prezentacji informacji o wolnych stanowiskach pracy i umożliwienie przesyłania do-
kumentów aplikacyjnych, 
 · zamówień lub rezerwacji on-line, 
 · personalizacji zawartości strony dla stałych użytkowników.

Przedsiębiorstwa prowadzące handel za pośrednictwem sieci komputerowych czę-
ściej dokonywały zakupów niż sprzedaży. W 2014 roku odsetek firm składających zamó-
wienia przez Internet był prawie dwukrotnie wyższy niż firm, które je otrzymywały. 

Coraz bardziej znaczącymi elementami wpływającymi na rozwój Internetu są media 
społecznościowe, które wykreowały dostępność nowych rozwiązań dla biznesu w bie-
żącej działalności przedsiębiorstw [Tomski 2016, s. 187]. Istotną zaletą mediów społecz-
nościowych jest możliwość budowanie relacji wokół społeczności kreowanej w ramach 
prezentowanej marki poprzez wykorzystanie dialogu [Smoląg 2016].Według badań 
okazuje się, że już w 2010 roku aż 79% przedsiębiorstw deklarowało swoją obecność 
w mediach społecznościowych, wykorzystując swoje umiejętności w działaniach bizne-
sowych [Baird, Parasnis 2011]. Jak podkreślają Kopera i Wszendybył-Skulska [2014], do 
najchętniej wykorzystywanych mediów społecznościowych należą serwisy społeczno-
ściowe, z uwagi na swoją popularność wśród użytkowników, dając przedsiębiorstwom 
dostęp do dużej liczby obecnych i potencjalnych klientów. Jednym z przykładów może 
być Facebook, który stanowi dla przedsiębiorstw znaczący potencjał do budowania mar-
ki w Internecie oraz kształtowania właściwych relacji między firmą a klientami. Przema-
wia za tym fakt, iż Facebook gromadzi wysoką liczbę aktywnych użytkowników, którzy 
w ramach swoich profili udostępniają dane osobowe, stwarzając możliwość prowadze-
nia ukierunkowanych kampanii marketingowych w oparciu o preferencje demograficz-
ne i społeczne. Facebook to popularne narzędzie do realizacji strategii marketingowej 
[Štefko, Bačik, Fedorko 2014] i niebywała okazja do zbudowania silnej marki. W ramach 
Facebooka firmy mogą tworzyć oficjalną stronę (fanpage), dzięki której mogą budować 
własny profil w sieci. Funkcjonalność fanpage jest skierowana na uruchomienie różnych 
działań marketingowych i promocyjnych. Fanpage może również funkcjonować, jako 
“miejsce” szybkiej obsługi klienta [Polańska 2012; Parveen, Jaafar, Aininet 2015]. Korzyści 
dla firm wynikają z faktu, iż informacje na Facebooku mogą trafić do największej liczby 
użytkowników.

Ciekawe są również badania GUS (2016) dotyczące wykorzystania mediów społecz-
nościowych, gdyż pokazują, że małe, średnie i duże przedsiębiorstwa wykorzystują co-
raz częściej media społecznościowe jako narzędzie w działalności biznesowej (Wykres 1).
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Wykres 1. Udział przedsiębiorstw wykorzystujących media społecznościowe  
w 2015 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 roku[online], do-

stęp: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczen-

stwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2015-r-,2,5.html [29.01.2017].

Reasumując wykorzystanie Internetu w działalności przedsiębiorstw, zdaniem Talar 
i Kos-Łabędowicz [2014] wpływa ono na sprawniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstw, 
przyczyniając się do wzrostu efektywności i sprawności działania. Internet w bieżącej 
działalności firm m.in.: 

 · wpływa na ograniczenie kosztów związanych z produkcją i poprawia jej efektywność, 
 · zwiększa konkurencyjność firmy na rynku, 
 · poprawia przepływ informacji w organizacji i z otoczeniem zewnętrznym,
 · oraz zwiększa elastyczność pracowników firmy.

Metodyka badań i charakterystyka grupy badawczej

Badanie przeprowadzone zostało w grupie 250 przedsiębiorstw sektora MŚP, z których 
wyłoniono, na podstawie deklaracji respondentów, 134 przedsiębiorstwa rodzinne. Dla 
potrzeb badania przyjęto, że firma rodzinna to przedsiębiorstwo, w którym pracuje co 
najmniej dwóch członków rodziny, przy czym przynajmniej jeden z nich jest w zarządzie 
firmy lub jest jej właścicielem. 

Badanie przeprowadzone zostało w 2016 roku wśród przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w południowej Polsce. Dobór próby badawczej miał charakter celowy, któ-
ry jest najbardziej typowym sposobem doboru nielosowego. Narzędziem badawczym 
podczas badań był anonimowy kwestionariusz ankiety, składający się w większości z py-
tań zamkniętych oraz metryczki, który wypełniali właściciele lub menadżerowie przed-
siębiorstw.
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Celem niniejszego opracowania jest analiza wykorzystania technologii informacyj-
no-komunikacyjnych w bieżącej działalności przedsiębiorstw rodzinnych. Dla potrzeb 
realizacji celu opracowania postawiono następujące pytania badawcze:

1. Czy firmy rodzinne widzą konieczność wykorzystania TIK w bieżącej działalności go-
spodarczej?
2. Czy Internet pomaga, i w jakim stopniu, promować działalność firm rodzinnych?
3. Czy firmy rodzinne podejmują działania w ramach mediów społecznościowych w za-
kresie funkcjonowania firmy?
Prezentowane w niniejszym artykule wyniki badań własnych stanowią jedynie frag-

ment przeprowadzonych badań empirycznych, których ogólnym celem była identyfika-
cja i ocena rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność 
gospodarczą w zmiennym otoczeniu.

Struktura badanej grupy przedsiębiorstw rodzinnych odzwierciedla strukturę sekto-
ra MŚP w Polsce, gdyż wyróżniono 96 mikro przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pra-
cowników, 26 małych przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników oraz 
12 średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników najemnych. 
Wśród firm rodzinnych dominują firmy dojrzałe, funkcjonujące na rynku powyżej 10 lat 
(59,7% wskazań). Drugą grupę stanowią przedsiębiorstwa, które funkcjonują od 5 do 
10 lat (29 wskazań). Młode firmy wchodzące na rynek oraz funkcjonujące na nim do 5 
lat stanowią 18,6% wszystkich badanych. Wśród badanych przedsiębiorstw największą 
grupę stanowią firmy usługowe (35,8% wskazań), kolejno przedsiębiorstwa zajmujące 
się handlem (17,2% wskazań) oraz sprzedażą (14,9% wskazań). Mieszany profil działalno-
ści deklarowało 32 przedsiębiorców rodzinnych.

Wyniki badań własnych

Badania sektora małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych pokazały, że znaczna 
większość przedsiębiorców, bo aż 85,8% respondentów dostrzega, że wykorzystanie 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest w przedsiębiorstwach konieczne 
i wzmacnia pozycję firmy na rynku. Zaledwie 4 badanych uznało, że powyższe działania 
nie są konieczne w bieżącej działalności firmy. Natomiast 15 badanych (11,2% wskazań) 
deklaruje, że nie ma zdania na ten temat, dotyczyć to z pewnością mogło firm najmniej-
szych, wśród których dominują ograniczone zasoby (Wykres 2). Przedstawione wyniki 
potwierdzają tendencję w całym sektorze MŚP, który wskazuje na konieczność wykorzy-
stania TIK w bieżącej działalności gospodarczej.
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Wykres 2. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmach 
rodzinnych (n=134)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Wyniki badań w grupie firm rodzinnych pokazały ponadto, że w ostatnich latach (od 
3 do 5 lat) wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych powiększyło 
się w przypadku aż 84,3% firm. Zwiększenie wykorzystanie TIK zauważono w takich ob-
szarach jak: współpraca z klientami (22% wskazań), marketing (13% wskazań) oraz sprze-
daż produktów/usług (11 % wskazań). Działania polegające na zintensyfikowaniu wyko-
rzystania nowoczesnych technologii zadeklarowano również w przypadku współpracy 
z partnerami biznesowymi, choć dotyczyło to 9% badanych przedsiębiorstw rodzinnych 
(Wykres 3).

Wykres 3. Obszary zwiększonego wykorzystania TIK w firmach rodzinnych (n=134)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Przeprowadzone badania pokazały, że 81 firm rodzinnych (60,4% wszystkich bada-
nych) posiada swoją stronę internetową www, gdzie umieszcza informację o produk-
tach i usługach swojej firmy. Wśród kanałów dystrybucji produktów i usług ważną rolę 
odgrywa Internet, ponieważ prawie 40% respondentów deklaruje, że sprzedaje swoje 
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produkty/usługi w ten właśnie sposób, w tym 32 firmy poprzez swoją stronę www, 9 
firm przez stronę allegro.pl oraz 12 firm w inny sposób, w tym poprzez komunikator 
w ramach Facebook. Ponad 69% (93 wskazania) przedsiębiorstw rodzinnych deklaruje 
natomiast, iż korzysta z tradycyjnych kanałów dystrybucji (Wykres 4). 

Wykres 4. Kanały dystrybucji produktów/usług firm rodzinnych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Jednocześnie 61 przedsiębiorców bądź menadżerów firm rodzinnych deklaruje, że 
ich firma jest aktywna w mediach społecznościowych. Ponad 45% badanych posiada 
swój profil w serwisie społecznościowym i jest to profil na Facebooku. Średni czas, od 
jakiego badane firmy rodzinne funkcjonują w ramach swojego profilu w mediach spo-
łecznościowych, to ponad 2 i pół roku.

Badane przedsiębiorstwa rodzinne deklarują, że w ramach profilu przedsiębiorstwa 
na swoim fanpage najczęściej informują o nowych produktach i usługach (46 wskazań), 
natomiast dość rzadko organizują inne akcje, takie jak na przykład konkursy z nagrodami 
(7 wskazań) (Wykres 5).

Wykres 5. Działania firm rodzinnych w ramach profilu firmy na Facebooku

 
 

46

7 8

0

10

20

30

40

50

informowanie o nowych
produktach/usługach

konkursy z nagrodami inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Działania i aktywność badanych przedsiębiorstw w mediach społecznościowych 
są dość nowym zjawiskiem, jednak bardzo szybko rozpowszechniającym się. Zdaniem 
przedsiębiorców rodzinnych możliwości, jakie daje im Internet, w tym szansa zaistnie-
nia w mediach społecznościowych, wpływa na wzrost ich konkurencyjności i dotarcie 
do większej liczby odbiorców-potencjalnych klientów, jak i pozwala na pojawienie się 
na nowych rynkach. Wyniki te pokazują, że przedsiębiorstwa rodzinne zachowują się 
na rynku mediów społecznościowych podobnie jak cały sektor MŚP, bez podziału na 
przedsiębiorstwa rodzinne i nierodzinne. Ważnym jednak elementem, decydującym 
o tego typu działaniach, jest przedsiębiorczość, która w przypadku firm rodzinnych 
jest bardzo silna.

Podsumowanie

Celem opracowania była analiza wykorzystania TIK w bieżącej działalności przedsię-
biorstw rodzinnych. Przeprowadzone badania w grupie 134 przedsiębiorstw rodzinnych 
zaliczanych do sektora MŚP prowadzących działalność w południowej Polsce pozwoliły 
odpowiedzieć na postawione pytania badawcze:

1. Tak, firmy rodzinne widzą konieczność wykorzystania TIK w działalności gospodarczej.
Okazuje się, że prawie 86% przedsiębiorców dostrzega, że wykorzystanie techno-

logii informacyjnych i komunikacyjnych jest w przedsiębiorstwach konieczne, wpływa 
bowiem na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy. Zintensyfikowane działania 
w ramach wykorzystania TIK w badanych firma dotyczyły współpracy z klientami, mar-
ketingu firmy, sprzedaży produktów/usług oraz współpracy z partnerami biznesowymi.

2. Tak, Internet pomaga promować działalność firm rodzinnych.
W bieżącej działalności przedsiębiorstw rodzinnych wykorzystanie Internetu poma-

ga w budowaniu marki firmy, poprzez wykorzystanie własnej strony www, gdzie moż-
na umieścić informacje, np. o firmie, o jej celach, jak również informacje o produktach 
i usługach. Ponadto Internet pozwala na wykorzystanie nowych kanałów dystrybucji 
produktów i usług firmy.

3. Tak, firmy rodzinne podejmują działania w ramach mediów społecznościowych.
Blisko połowa badanych przedsiębiorstw rodzinnych deklaruje, że posiada swój pro-

fil w serwisie społecznościowym od średnio ponad 2,5 roku. Na swoim fanpage przed-
siębiorstwa najczęściej informują o nowych produktach i usługach.

Przeprowadzone badania empiryczne nie pozwalają na generalizowanie wyników, 
ale potwierdzają wyniki badań innych autorów w kwestii wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w bieżącej działalności przedsiębiorstw. Ponadto prze-
prowadzone badania nie pokazują rozbieżności w wykorzystaniu TIK w działalności go-
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spodarczej przedsiębiorstw rodzinnych w porównaniu do całego sektora MŚ. Badana 
grupa przedsiębiorstw nie była w pełni reprezentatywna, stąd badanie należy traktować 
jako badanie wstępne, które powinno być zweryfikowane na podstawie badań właści-
wych (reprezentatywnych).

Anna Lemańska-Majdzik



185

Bibliografia

Al-Qirim, N.A.Y. (2004), Electronic commerce in small to medium-sized enterprises: frameworks, 

issues and implications, Hershey PA, Idea Group Pub.

Ashrafi R., Murtaza M. (2008), Use and impact of ICT on SMEs in Oman, “The Electronic Journal 

Information Systems Evaluation”, Vol. 11(3), pp. 125–138.

Bayo-Moriones A., Billon M., Lera-Lopez F. (2013), Perceived performance effects of ICT in ma-

nufacturing SMEs, “Industrial Management & Data Systems”, Vol. 113, No.1, pp. 117-135.

Baird C.H., Parasnis G. (2011), From social media to Social CRM. What customers want, Part 1, IBM 

Institute for Business Value, p. 4.

Higón D.A. (2012), The Impact of ICT on Innovation Activities: Evidence for UK SMEs, “International 

Small Business Journal”, Vol. 30(6), pp. 684-99.

Kollberg M., Dreyer H. (2006), Exploring the impact of ICT on integration in supply chain control: 

a research model, Department of Production and Quality Engineering, Norwegian University of 

Science and Technology, Norway.

Kopera S., Wszendybył-Skulska E. (2014), Kierunki wykorzystania mediów społecznościowych 

w przedsiębiorstwach turystycznych [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu 

wyzwań gospodarki globalnej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 

261–270.

Lemańska-Majdzik A. (2015), Wybrane aspekty i uwarunkowania sukcesu organizacji – prze-

gląd literatury przedmiotu [w:] A. Lemańska-Majdzik (red.), Determinanty efektywnego zarzą-

dzania organizacjami, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 

Częstochowa, ss. 7–16.

Moore M., Fairhurst A. (2003), Marketing capabilities and firm performance in fashion retailing, 

“Journal of Fashion Marketing and Management”, Vol. 7(3), pp. 386–397.

Moorman C., Slotegraaf R.J. (1999), The contingency value of complementary capabilities in pro-

duct development, “Journal of Marketing Research”, Vol. 36(2), pp. 239–257.

Wybrane obszary wykorzystania TIK w działalności przedsiębiorstw rodzinnych



186

Okręglicka M., Lemańska-Majdzik A. (2016), The ICT Adoption and the Development of Small 

and Medium-Sized Enterprises [in:] Lecture Notes in Management Science nr 58, Singapore Ma-

nagement and Sports Science Institute, 3rd International Conference on Management Innovation 

and Business Innovation (ICMIBI 2016), Manila, Philippines, 1–2 June 2016, pp. 42–48.

Polańska K. (2012), Business models and social media in the electronic economy, “Information Sys-

tems in Management”, Vol. 1(3), pp. 223–232.

Parveen F., Jaafar N.I., Aininet S. (2015), Social media usage and organizational performance: 

Reflections of Malaysian social media managers, “Telematics and Informatics”, Vol. 32, pp. 67–78.

Puto A. (2016), Przedsiębiorczość pracowników stymulantą rozwoju przedsiębiorstwa, „Prace Na-

ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 419, ss. 158–166.

Quresi S., Mian S.A. (2010), Antecedents and outcomes of entrepreneurial firms marketing capa-

bilities: an empirical investigation of small technology based firms, “Journal of Strategic Innovation 

and Sustainability”, Vol. 6(4), pp. 28–45.

Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Smoląg K. (2016), Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności przedsiębiorstw [w:] 

E. Kulej-Dudek, P. Kobis, (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Przedsiębior-

stwa w erze nowych technologii, działań innowacyjnych i społecznie odpowiedzialnych, Wydawnic-

two Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ss. 9–19.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 5015 roku [online], dostęp: http://stat.gov.pl/obszary-te-

matyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spole-

czenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2015-r-,2,5.html [29.01.2017].

Spychała M., Więcek-Janka E. (2016), Kompetencje przedsiębiorczych menedżerów przyszłości 

w firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII, Z. 6, Cz. II, ss. 415–428.

Štefko R., Bačik R., Fedorko I. (2014), Facebook content analysis of banks operating on Slovak 

market, “Polish Journal of Management Studies”, Vol. 10, No 1, pp. 145–152.

Talar S., Kos-Łabędowicz J. (2014), Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, „Studia Eko-

nomiczne”, Nr 184, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ss. 134–152.

Anna Lemańska-Majdzik



187

Tomski P. (2016), Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą, Wydaw-

nictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Vilaseca-Requena J., Torrent-Sellens J.,Jimenez-Zarco A.I. (2007), ICT use in marketing as in-

novating success factor: Enhancing cooperation in new product development processes, “European 

Journal of Innovation Management”, Vol. 10(2). Doi:10.118/14601060710745297.

Wybrane obszary wykorzystania TIK w działalności przedsiębiorstw rodzinnych





Ilona Petryk | ilonapetryk@yahoo.co.uk

Społeczna Akademia Nauk 

Demand of Logistics Supply Chain Management  
in Family Firms

Abstract: The article presents the main characteristics of the supply chain, its structural ele-

ments. Characteristics of participants in the supply chain and their main task were formed. 

Basic features of the data in the supply chain between a family firm and other members of 

the network were described. The basic advantages of the transformation of family firms in 

the supply chain were analyzed. The purpose of this article is to highlight the main aspects 

of the use of supply chain and the role of its members in the family firms as well as ways to 

improve the efficiency of related companies as a structural unit of the supply chain.

Key words: family firms, supply chain, logistic chain, logistics management, data transmission.

Introduction

In modern conditions of market functioning, family firms play a significant role. This 
concept can be associated with many small firms, in which all managerial and executive 
functions are performed by members of the same family. The concept of ‘family firm’ is 
much broader and all companies, including large corporations, found in the market can 
be called like this. It is enough that most of the capital and managerial functions belong 
to the members of one family [Sułkowski 2011, p. 10]. Examples of such family compa-
nies are firms such as Walmart, Roche, Nike, Volkswagen, Samsung and many others. In 
these large firms supply chain logistics management was established at a high level and 
functions perfectly, but such a high level of work is rare in small family firms. Unfortuna-
tely, small family firms do not create supply chain and logistics management is not used 
in the work although it would significantly improve their level of activity. Supply chains 
are one or more companies or individuals involved in the movement of goods and servi-
ces from the manufacturer or vendor resources to the end user or consumer. The main 
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aspect of the supply chain is its flexible interaction and coordination. Equally important 
is the role of members in the family firms as well as ways to improve the efficiency of 
related companies, as a structural unit of the supply chain.

Supply Chain: How does it work?

Logistics together with networks of intermediaries involved in the transmission, storage, 
processing, communication and other functions that facilitate the efficient movement of 
goods form the supply chain. As part of the network or creating their own network, family 
firms can more effectively manage transactions occurring directly in their firm, conduct 
a transparent policy of cooperation with external companies with whom they collaborate, 
better plan their activities to avoid crisis situations or be better prepared for them.

Simple supply chains that exist in family firms are increasingly being replaced by 
organizational structures in which the flow of materials and information takes a much 
more complex form. With the increasing number of operators in different phases of the 
flow of material and information logistics connections that occur between members 
of the supply chain, simple chains take the form of multiple relationships. The need to 
optimize the overall flow in the supply chain network creates links with a variety of cir-
cuits that should be considered as a ‘body’ of material and information flows, consisting 
of several streams.

Formation of the supply chain is associated with the progress that has been made 
in the technology of processing and data relating to the phenomenon of the Internet, 
which makes it possible to quickly respond to the needs and preferences of the custo-
mer. Increasingly, operations taking place in small family firms require rapid response 
that in the time of the rapid development of information technology is ensured thanks 
to the Internet. Nevertheless, one can still find companies that do not have a website or 
do not carry out orders via the Internet [The family business, p. 21].

The trend towards the growth of the complexity of relations between the companies 
operating on the market has existed for many years. As a result, family firms, which have 
their own private interests, are increasingly involved in one or more supply chains at 
a time. Flows between enterprises usually take place between several manufacturers 
and distributors, which may be different elements of the supply chain. These chains, ho-
wever, are still independent of each other in the planning, organization, implementation 
and control of material flow.

The question of the supply chain seems to be more complicated than the concept 
of supply chain. Supply chain formed by the merger of independent supply chains 
through which the products and services flow from the sources to the places of the-
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ir consumption. Accordingly, the amount of such optimization is much wider and the 
problems of decision-making more complex. Supply chain can be defined as a set of 
interdependent supply chains that share relevant information and take joint decisions 
in order to better coordinate and synchronize the overall flow [Albright,. Hudgens, Juras 
and Petty 2015, p. 72].

Supply chain can be interpreted in both simple and complex ways. Figure 1 shows 
a simple network in which the manufacturer works directly with the end buyer of its pro-
ducts. Such networks are most often found among family firms. Managing the network 
is relatively simple. One manufacturer, often the owner of the family firm, controls the 
flow of logistics, since he is the one that maintains the direct contact with the customer.

Figure 1. Simple supply chain 
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Source: Chopra and Sodhi 2014, p. 82.

The company manufacturer cooperates with one or more suppliers of raw mate-
rials or materials can meet the owner. In turn, the owner of the material is working with 
several manufacturers, which in this case are the market. The manufacturer is working 
with one or more markets, which in turn can be represented by the end user or the 
manufacturer.

Figure 2 shows a multi-level complex network of distribution warehouses and distri-
butors retailers. In this case, the network control is complex because of the need for 
additional storage and transportation. Such supply chain is more effective to related 
companies but requires more effort and more complex forms of cooperation with fore-
ign firms. In this case it is difficult for the owner of the company to coordinate or inde-
pendently perform all processes in the network. This causes the need to involve other 
family members or hire employees.
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Figure 2. Complex Supply Chain

Source: Chopra and Sodhi 2014, p. 84.

The situation is complicated when family firms belong to more than one network. 
They must adapt their warehouses, industrial areas and logistics to various needs. Trying 
to solve these problems, companies use different strategies. Some do vertical integra-
tion to gain control over the flow of product through several levels of logistics channels. 
Other, more powerful companies fully assume the overall control of the network.

Each network is characterized by a combination of companies, each of which per-
forms a certain role. Companies may be manufacturers, distributors, wholesale or retail 
salespeople or customers in the form of businesses and individuals or final goods consu-
mers. Other companies support the activities of these companies as suppliers of a wide 
range of needed services.

System manufacturer, producing products includes companies that produce raw 
materials and is engaged in the production of finished products. Companies that produ-
ce raw materials can be mining companies, a company engaged in oil and gas drilling, 
cutting down trees and timber, agricultural companies engaged in farming, animal hus-
bandry and fisheries. Companies that produce finished products use their raw materials.

Distributors are the companies that buy from manufacturers large numbers of raw 
materials and provide their customers with an assortment of products. Typically, they 
sell them to other companies in larger amounts than it would be for an individual client. 
Distributors are protecting producers from fluctuations in the demand for products 
through the purchase of inventory and sales support in terms of involvement and cu-
stomer service. They supply products to customers exactly where the customer needs 
them and just when they need it. For this system they have developed extensive coope-
ration with the client and use techniques and strategies for effective customer service.
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Retailers collect raw materials and sell them in smaller quantities for a wide range 
of customers. These organizations are also involved in tracking and analyzing the pre-
ferences and demand among clients who sell the product. They use different kinds of 
marketing tools, often using a combination of flexible prices and stocks a wide selection 
of products and services for the comfort of the buyer so as to attract more customers 
to the products they sell. They also create a wide network of discount stores that attract 
customers by offering attractive prices and a wide range of products. Exclusive specialty 
stores offer a unique range of products and excellent customer service.

Customers and consumers are organizations that buy or use products. The customer 
can buy products in order to turn it into another product that is the subject of the sale 
to other customers. The client can also be end-user product when he buys a product for 
consumption.

Service providers are organizations that provide services to manufacturers, distribu-
tors, retailers and consumers. These are companies that have achieved high specializa-
tion within a certain area of activities necessary for the functioning of the supply chain. 
For this reason, they can be more effective than manufacturers, distributors, retailers 
and consumers to provide services in this area. Their specialty is to improve the supply 
chain as a whole and each of the parts separately.

There are several types of service providers. A common type of participants of each 
supply chain is a supplier of transport services and storage. Such shipping companies 
and warehouses are often called logistics operators. This type is the most widespread 
and used in each complex network. Another type is the financial service providers that 
provide services such as the provision of loans and guarantee credit analyses. These 
are banks and credit agencies, collection firms. Other vendors provide services market 
analysis, advertising, design, production, maintenance, accounting and legal support, 
access to information technology and data management. All are integrated to a greater 
or lesser extent, under the current activities of producers, distributors, retailers and con-
sumers within the supply chain.

All the above mentioned complex supply chain participants may be different for fa-
mily firms working together in cooperation, outsourcing, or one big family firm.

Network delivery types.

Supply chain can be divided into three types of networks according to network level 
intensity criteria [Chang, Cheng and Trotman 2013, p. 95]:

 · wide network of relationships characterized by greater propensity of enterprises to 
benefit from participation in the network than the contribution they have made. It is 
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characterized by a lack of a sense of community. These members of the network are 
mainly intermediaries and do not bear great responsibility for their actions in crisis 
situations;
 · cooperation concept - more formal (usually written agreement), the type of network 

organizational and legally independent companies. Such companies have a wide ran-
ge of rights and obligations, but concentrate only on some of them or leave their co-
operation only at the formal level;
 · hierarchical network. One of the subjects assumes a dominant position and may im-

pose conditions for cooperation for other members of the network; an administrative 
channel, which is the most formalized form of collaboration between the company 
and other entities.

Available relationship between the nodes is important for the flexibility of complex 
network systems within which companies cooperate as it reduces the burden and re-
sponsibility of each subject, but with time increases the complexity of the system to an 
extent that makes it difficult to understand. Creating a broad network leads to changes 
in the internal and external environment of the company and further adaptation.

There are three types of network forms of organization agreements [Oliveira, A. and 
Gimeno, A.   2014, p. 34] markets, integrated organizations and hybrid deals. The mar-
ket, hybrid and hierarchy are different, especially in terms of relationships within the 
network. Depending on the types of contracts that underpin their economic activities, 
which are carried out transactions entered into different types of contracts. Each of the 
three types of contracts has its own management structure.

The market is a traditional type of business relationship. The integration of compa-
nies into a single management structure creates a hierarchy that is used after failure 
of traditional market mechanism. For more efficient use hybrid relationship agreement, 
partnership, franchise agreements, long-term agreements, alliances and so on.

Supply Chain Management should be seen as an important component of long-
term competitiveness of the business of family firms. The efficiency of the supply ne-
twork is the ability to cope with the uncertainty that arises during the implementation 
of the agreements. Another important element is the flexibility in decision-making 
and speed of change. Thus, the management of network supply is an important orga-
nizational process that can be a key to strategic success of family firms, if they decide 
to use a network manager to achieve their goals in the market environment [Chopra 
and Sodhi 2014, p. 74].

Customers are becoming more demanding and their expectations reach higher le-
vels of service with a high level of quality products and services. Increasing profitability 
of driven work is an effective lever in managing customer orders. Planning profitability 
of the network is usually in the long term, but these forecasts can be fixed in the short 
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term. Vulnerability to customer needs, and rapid response to changes helps them retain 
customers and increase their income. This ensures long-term profitability and profits for 
family businesses. 

Logistics supply chain management can be difficult by great interest of the parties 
and limits the participating companies. The more participants in the network, the more 
difficult it becomes to control it and the harder it is to respond to the major issues and 
challenges. In many cases, different departments or divisions within the various compa-
nies are involved in problems, because the link between the structures is not always cle-
ar or consistent, and everyone can try to manage without the consent of others. These 
results could significantly affect profitability. 

To achieve increased productivity and production services, all business processes 
should be agreed between all members of the network. This form of external integration 
process, namely the coordination of the supply chain is central to modern management 
network. E-commerce and information technology help businesses to stay in constant 
contact with customers and other members of the network. To improve the business 
processes, all processes must be coordinated at all levels of the network responsible 
for these firms. The integration of business processes should be established taking into 
account all technical, operational, strategic, political and legal issues. 

Constant information exchange between the members of the supply chain is essen-
tial. The ability to freely communicate with customers, partners and employees is vital 
to business success of involved companies. Most companies store their data in different 
formats of electronic media and electronic repositories online. The contents of all data 
elements must be clear and accessible to members of the network who use them. Also 
important is their quality, timeliness, accuracy and relevance. [Chang, Cheng and Trot-
man 2013, p. 100]

For the proper organization of the data, it should be divided into four key manage-
ment processes that include: planning, obtaining raw materials, implementation of ma-
nufacturing process and delivery. Figure 3 shows the structure of the data supply chain.

Planning includes processes that balance aggregate supply and demand for the 
development of action towards a network that meets desired business projects of the 
involved companies. The action plan includes all aspects of the planning of supply and 
demand. Specific issues covered by the plan, include resource assessment; aggrega-
ting and prioritizing requirements of the demand; inventory planning and distribution 
requirements; estimates of production, materials and capacity for all products and chan-
nels. The plan also includes infrastructure management planning, purchasing decisions, 
long-term potential, resource planning and business planning.

Getting raw materials covers processes for the procurement of goods and services to 
meet the planned and actual needs. This includes infrastructure management sources, 
that is, qualified suppliers and opinions about them, contracts and payments to suppliers.

Demand of Logistics Supply Chain Management in Family Firms



196

Figure 3. Company organization data
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Planning of supply and 
demand: 
- resource estimate 
proposals; 
- requirements of 
aggregate demand and 
prioritization; 
- planning requirements 
for inventory and 
distribution; 
- production plan for the 
purchase of materials and 
containers for all products 
and channels. 

Getting the source: 
- selecting the 
manufacturer and contract 
terms; 
- the order, receiving, 
inspection, and delivery 
of materials. 

Infrastructure planning: 
- decision to purchase or 
produce; 
- configuration of the 
supply chain; 
- long-term capacity and 
resource planning, 
business planning; 
- product Lifecycle 
Management. 

Infrastructure source: 
- certification of suppliers 
and performance 
monitoring; 
- quality control; 
- payment processing 
providers. 

Management of transport: 
- logistics management; 
- management of goods; 
- coordination of import / 
export. 

Warehouse Management: 
- maintenance and storage 
of finished products; 
- acquisition and 
packaging; 
- transporting products; 
- creation of labeling and 
packaging of individual 
orders; 
- formation of orders for 
delivery. 

Order Management: 
- introduction and 
maintenance of order; 
- control price; 
- product management; 
- creation and support of 
customer orders; 
- distribution 
management; 
- management of accounts 
payable and products. 

Demand Management: 
- forecasting; 
- planning and sales of the 
company; 
- planning design; 
- collection and analysis 
of demand; 
- price; 
- measurement of 
customer satisfaction; 
- efficiency of reporting 
to the client. 

Infrastructure steps: 
- implementation of 
engineering changes; 
- monitoring and control 
of the production process 
- equipment maintenance; 
- quality assurance; 
- production planning and 
capacity analysis. 

Production: 
- ordering and receiving 
materials; 
- manufacturing and 
testing of the product; 
- packaging and 
maintenance or 
transportation. 

Source: Habermann, Blackhurst and Metcalf 2015, 505.

Implementation of the production process covers all processes that convert raw ma-
terials into the final product and are able to satisfy planned or actual demand. They inc-
lude the management of resources, processing resources and infrastructure.

Delivery includes all processes that ensure the creation of finished products and 
services to satisfy planned or actual demand. It includes order management, wareho-
use management, transportation and equipment management, delivery management, 
inventory management and software quality. Presented four categories are universal 
and each supply chain can be combined, separated or replaced by other processes.

Ilona Petryk
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Conclusions

Characteristic features of the network can be considered as follows:
 · Creating trust relationships between network members, the development of a ne-

twork of corporate culture;
 · The desire for coherence of the network;
 · Availability of general network information space for operational data exchange;
 · Precise details of the business processes related to customer service, decision ma-

king, information processing, innovation, etc;
Logistical challenges that arise from the need to coordinate processes in the com-

pany, require from the company, its suppliers and customers agreed mutual activity im-
plemented through which the processes should take place regularly and which is useful 
for both, the manufacturer and the end-user of market made products. Reconciliation 
should lead to lower costs of logistics, improving logistics services to be more useful for 
partners. More apparent is the need for system solutions that implement certain stan-
dard approvals. The introduction of the concept of supply chain management and inte-
gration processes under control, provides greater opportunities for specialization, redu-
cing costs, improving the efficiency, the speed and flexibility to respond to the needs of 
end customers than it would have been possible in the activities of a single enterprise.

The attraction of related companies to integrate its operations with suppliers, custo-
mers and intermediaries, accompanied by a transformation of traditional forms of busi-
ness networking and dissemination of integrated supply chains is associated primarily 
with the desire to make the most and best adapt to market requirements of customers, 
increasing competition, rapid development information technology.

As a result, the modern concept of network of supplies allows family firms to:
 · expanding customer base through multi-network structure;
 · reduce costs and improve management efficiency by transforming existing type of 

management activity in the supply chain;
 · reduce the time duration of network flows by close cooperation in planning, motiva-

tion, organization and control throughout the supply chain;
 · improve the quality of products and level of customer service in the family firm;
 · tncreasing social and environmental responsibility.

Demand of Logistics Supply Chain Management in Family Firms



198

References

Albright T., Hudgens B., Juras P.E., Petty B. (2015). Jenny’s Cycle Components: Managing a lean 

supply chain, 2016 Student Case Competition. Strategic Finance: 70–77.

Chang L.J., Cheng M.M., Trotman K.T. (2013), The effect of outcome and process accountability 

on customer-supplier negotiations, “Accounting, Organizations and Society”,  38(2): 93–107.

Chopra S., Sodhi M.S. (2014), Reducing the risk of supply chain disruptions, MIT Sloan Manage-

ment Review, 55(3), 73–80.

Dekker H.C., Sakaguchi J., Kawai T. (2013), Beyond the contract: Managing risk in supply chain 

relations, “Management Accounting Research”, 24, 122–139.

Habermann M., Blackhurst J., Metcalf A.Y. (2015), Keep your friends close? Supply chain design 

and disruption risk, “Decision Sciences” 46(3), 491–526.

Family Businesses: Successes and Failures: [online]: http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/

MicroSites/family-business/pdfs/Family%20Businesses%20%20Successes%20and%20Failures.

pdf [21 March 2013].

Oliveira A., Gimeno A.  (2014), Customer Service Supply Chain Management: Models for Achieving 

Customer Satisfaction, Supply Chain Performance, and Shareholder Value, New York: Pearson.

Sułkowski Ł. (2012), Definicje i typologie małych firm rodzinnych – wnioski z badań,. „Przedsię-

biorczość i zarządzanie”, Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju, Wydawnictwo 

Społecznej Akademii Nauk. Tom XII, zeszyt 6, Łódź-Warszawa.

The Family Business, [online]: http://www2.ivcc.edu/aleksy/Fall14/05_SBM16e_IM_Ch05.pdf 

[23 February 2012].

Ilona Petryk



Anna K. Stasiuk-Piekarska | anna.stasiuk-piekarska@put.poznan.pl

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania,  

Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości

Zarządzanie ryzykiem działalności w firmach rodzinnych

Activity Risk Management in Family Businesses

Abstract: Risk is visable in every element of human existence. It is also present in business’ 

activity which are run in the atmosphere of market uncertainty. Nowadays, the proactive 

risk management, based on predicting the possible events and establishing reactions to 

potential distortions, is a condition for a company to be certified with ISO 9001 and ISO 

14001 standards. It is a requirement which will cause the need for enterpreneurs to analyse 

the possible events to take place. Accordingly, the family owned companies will need to 

proove the skill of identyfying and managing the activity risk. In the article, the specifics 

of family-run business and their influence on the company’s activity risk management has 

been discussed. The chances and risks for the process of risk management determined by 

fact of being run by a family have been defined. The article also presents a secondary re-

search which presents the attitude that owners of that type of business have towards risk. 

Key words: risk, risk management, the activity risk management, family business, the family 
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Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa rodzinne mają duży wkład w tworzenie PKB Polski. Szacuje się, że, przy 
nieuwzględnieniu przedsiębiorstw jednoosobowych, firmy rodzinne wytwarzają prawie 
50% PKB, zatrudniając prawie 1,5 miliona pracowników i stanowiąc 90% przedsiębiorstw 
w Polsce (w zależności od przyjętej definicji) [PWC 2016, s. 6]. Ich specyfika związana jest 
z istnieniem więzi rodzinnych, co może stanowić ich zaletę, ale też rodzić ograniczenia. 

Tom XVIII | Zeszyt 6 | Część III | ss. 199–212
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Przedsiębiorstwa rodzinne, chcąc być konkurencyjne, powinny zdecydować się na 
wdrażanie i certyfikację Systemów Zarządzania Jakością. Zmiany wprowadzane w roku 
2015 w normach ISO (PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015) stawiają przed firma-
mi wdrażającymi ich wymagania konieczność identyfikowania ryzyka i szans [PN-ISO 
9001:2015, s. 6; Pochyluk 2015, s. 3]. Generuje to potrzebę bycia proaktywnym w zakresie 
zarządzania ryzykiem związanym z działalnością organizacji. Jest to nowość dotycząca 
zarządzania organizacjami (zarówno rodzinnymi, jak i nierodzinnymi), które często dzia-
łają dopiero w trakcie występowania zakłócenia.

Celem artykułu jest wstępna próba przedstawienia specyfiki zarządzania ryzykiem 
w firmach rodzinnych oraz określenie mocnych i słabych stron tego procesu realizowa-
nego w takich podmiotach. W tym celu autorka najpierw przedstawiła pojęcie ryzyka 
i zarządzania nim, a następnie skupiła się na cechach charakteryzujących przedsiębior-
stwa rodzinne i na ich specyfice, mogącej mieć wpływ na zarządzanie ryzykiem.

Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa

Ryzyko jest obecne w każdej dziedzinie życia – jest efektem braku pewności doty-
czącej zdarzeń w przyszłości. Początki rozważań w obszarze ryzyka sięgają roku 1725, 
kiedy to R. Cantillon wprowadził pojęcie ryzyka i niepewności do myśli ekonomicznej. 
Efektem był rozwój teorii ekonomii oraz jej zbliżenie do rzeczywistości gospodarczej. 
Dopiero jednak Knight w 1921 r. szczegółowo przeanalizował wpływ ryzyka na świat 
klasycznej ekonomii [Klimczak 2008, s. 65; Bochenek 2012, s. 46]. W 1974 roku Galbraith 
sformułował Teorię Przetwarzania Informacji Organizacyjnych (skr. ToIP), w ramach któ-
rej zasugerowano, że podstawowym zadaniem organizacji jest przetwarzanie informacji 
związanych z niepewnością w środowisku i podejmowanie decyzji w zakresie radzenia 
sobie z nią [Tian, Xin Xu 2015, s. 40].

Ryzyko można uznać za iloczyn wielkości następstw (w wymiarze strat czasu lub fi-
nansowych) i prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia, które ma 
przełożenie na zaistnienie zakłócenia oraz jego skutki w badanym systemie. W świetle 
normy PN-ISO 31000:2012 dotyczącej zasad i wytycznych zarządzania ryzykiem jest ono 
rozumiane jako „wpływ niepewności na cele”. Może ono spowodować odchylenie od 
oczekiwań – nie tylko w sposób negatywny, ale i pozytywny. Powiązana jest z tym „nie-
pewność, czyli stan, również częściowy, braku informacji związanej ze zrozumieniem 
lub wiedzą na temat zdarzenia, jego następstw lub prawdopodobieństwa” wystąpienia 
zdarzeń/ sytuacji nieprzewidzianych [PN-ISO 31000:2012, s. 15]. Odnosząc się do pozio-
mu ryzyka, określanego nawet w sposób wymierny, nie sposób pominąć zagadnienia 
subiektywności jego oceny. 

Anna K. Stasiuk-Piekarska
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Akceptowalność (lub nie) dotycząca zarządzania zdarzeniem związanym z występowa-
niem zakłócenia w działalności jest ściśle połączona nie tylko z kompetencjami osób zar-
ządzających, lecz również z wcześniejszym opracowaniem scenariuszy reagowania na 
pojawiający się problem. W praktyce gospodarczej identyfikuje się dwa1 podstawowe 
podejścia do ryzyka: klasyczne (ex post, ocena po fakcie; podejście reaktywne) oraz 
proaktywne (łączące analizy ex post i ex ante).

Jeśli chodzi o działalność przedsiębiorstwa (i nie tylko), to można uznać, że im więcej 
decyzji ma charakter niepowtarzalny, tym większy jest stopień niepewności z nimi związany. 
W kontekście funkcjonowania organizacji zapobieganie następstwom sytuacji niepożąda-
nych – związanych z podjętym ryzykiem – powinno być oparte na planowaniu, organizowa-
niu, koordynowaniu i kontrolowaniu. Ważne jest więc zarządzanie ryzykiem w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa organizacji na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. 
Zagwarantowanie bezpieczeństwa, które stanowi moralny obowiązek kadry zarządzającej, 
powinno mieć oparcie w prawnych aspektach działalności organizacji i sieciach powiązań 
z innymi przedsiębiorstwami (dostawcami i klientami) [Stasiuk-Piekarska i in. 2014, s. 18].

Każde przedsiębiorstwo stanowi system otwarty, z powodu pozostawania w inte-
rakcji z otoczeniem, dlatego chcąc zarządzać ryzykiem, należy wyodrębnić strategiczne 
czynniki i trendy oddziałujące na cele organizacji, a także powiązania z zewnętrznymi 
interesariuszami (np. dostawcami, klientami, lokalnym otoczeniem) oraz ich sposób 
postrzegania i wartości. Dopiero bazując na znajomości mikro- i makrootoczenia (oto-
czenia społeczno-kulturowego, polityczno-prawnego, finansowego, technologicznego, 
ekonomicznego oraz naturalnego, a także na relacjach z kontrahentami i konkurentami), 
można zdefiniować szanse i zagrożenia dotyczące działalności przedsiębiorstwa oraz 
osiągania postawionych przed zarządzającymi celów [PN-ISO 31000:2012, s. 9]. W efekcie 
dąży się do uzyskania systemowego (całościowego) podejścia do działań eliminujących 
lub (jeśli to niemożliwe lub nieekonomicznie uzasadnione) minimalizujących wpływ za-
kłócenia, a także do usprawniania komunikacji wewnątrz organizacji. 

Podejmując się analizy ryzyka, można je zidentyfikować i ocenić, a następnie zade-
cydować, w jaki sposób postąpić z poszczególnymi grupami potencjalnych zagrożeń. 
Wyróżnia się trzy postawy w stosunku do ryzyka [Jajuga 2007, s. 14]:

 · awersję do ryzyka (ang. risk aversion), objawiającą się niechęcia do podejmowania 
ryzyka, chyba że oczekiwane zyski stanowić będą znaczną rekompensatę w postaci 
premii za ryzyko;
 · obojętność wobec ryzyka (ang. risk neutrality), gdzie wielkość podejmowanego ryzy-

ka nie ma kluczowego znaczenia;
 · skłonność do ryzyka (ang. risk seeking), objawiającą się możliwością poniesienia nawet 

dodatkowych nakładów w celu podjęcia decyzji nacechowanej wyższym ryzykiem.

1 W praktyce spotyka się jeszcze podejście pasywne do ryzyka, bazujące na opinii, że ryzykiem nie da się zarzą-
dzać. Wynika ono z deterministycznego postrzegania rzeczywistości [Adamska 2009, s. 15].

Zarządzanie ryzykiem działalności w firmach rodzinnych
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W obszarze nowoczesnej ekonomii pojęciem zbliżonym do ryzyka operacyjnego 
jest jakość. Obecnie w ramach międzynarodowej normy ISO 9001 podkreślono rolę ry-
zyka w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Po raz pierwszy w 2015 roku doda-
no punkt (6.1) wskazujący na konieczność wprowadzenia działań odnoszących się do 
ryzyka (i szans). Podkreślono również konieczność patrzenia przez pryzmat kontekstu 
i postawionych przed przedsiębiorstwem celów. Wszystko po to, aby określić czynniki, 
które mogą mieć wpływ na odchylenia od przewidywanego stanu oraz na tej podsta-
wie wprowadzić środki nadzoru. W efekcie powinno się uzyskać minimalizację strat (lub 
maksymalizację szans) [PN-EN ISO 9001:2015, s. 2, 6].

Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa
Zarządzanie ryzykiem, wg normy PKN-ISO Guide 73:2012, składa się ze skoordynowanych 
działań skoncentrowanych na kierowaniu i nadzorowaniu organizacją w odniesieniu do 
ryzyka. Proces ten powinien uwzględniać „systematyczne stosowanie polityk, procedur 
i praktyk zarządzania do działań w zakresie komunikacji, konsultacji, ustalenia kontekstu, 
oraz identyfikowania, analizowania, ewaluacji, postępowania z ryzykiem, monitorowania 
i przeglądu ryzyka” [PKN-ISO Guide 73:2012, s. 11, 13].

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie może odbywać się niezależnie od istnie-
jących standardów z tego zakresu. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie 
różnych podejść z wytycznych i norm dopasowanych do wymagań przedsiębiorstwa 
stawianych w obszarze zarządzania ryzykiem [Bugdol, Jedynak 2012, s. 135]. W standar-
dzie FERMA (ang. Federation of European Risk Management Associations) stanowi ono 
proces, który wspiera organizacje w sposób metodyczny w rozwiązywaniu problema-
tycznych kwestii stanowiących pochodne zagrożeń związanych z ich działalnością. Za-
rządzanie ryzykiem powinno przynosić trwałe korzyści dla funkcjonowania organizacji 
[Raport Polrisk 2013, s. 10]. 

Na stany, jakie zaistnieją w organizacji, wpływają przyszłe zewnętrzne i wewnętrzne 
uwarunkowania działalności oraz skutki wcześniejszych decyzji i działań. Zarządzanie 
ryzykiem powinno upraszczać świadome kreowanie przyszłością, w jakiej przedsiębior-
stwu przyjdzie funkcjonować [Urbanowska-Sojkin 2013, s. 10].

Wyróżnia się dwa podejścia do zarządzania ryzykiem [Wieteska 2011, ss. 23–24]:
 · pierwsze (rozwinięte w USA), bazujące na ochronie ubezpieczeniowej i prowadzeniu 

działań, mogących wpływać na obniżenie wysokości składki ubezpieczeniowej;
 · drugie (tzw. niemieckie), rozpatrujące ryzyko jako pochodną decyzji, w wyniku której 

dąży się do obniżenia jego poziomu za pomocą środków organizacyjnych i technicznych.
Poszczególne podejścia w pewnym stopniu rozpatrują ryzyko jako element koszto-

wy (straty) dla organizacji, przed którym należy chronić przedsiębiorstwo.

Anna K. Stasiuk-Piekarska
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Zarządzając ryzykiem w sposób proaktywny, bazuje się na poszczególnych jego eta-
pach, wśród których można wyróżnić [PN-ISO 31000:2012, s. 13]:

 · ustalenie stanu obecnego oraz relacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 · identyfikowanie ryzyka,
 · ewaluację ryzyka,
 · analizę ryzyka,
 · ustalenie sposobu postępowania z ryzykiem
 · oraz trwające w trakcie powyższych etapów:
 · komunikację i konsultacje,
 · monitorowanie i przegląd.

Poszczególne etapy związane są ze sobą sprzężeniami zwrotnymi, które mają umoż-
liwiać pełne spojrzenie na analizowaną problematykę. Liczba etapów oraz ich nazew-
nictwo mogą się różnić, w zależności od standardu, na którym opiera się zarządzanie 
ryzykiem.

Specyfika firm rodzinnych i jej wpływ na zarządzanie 
ryzykiem działalności organizacji

W zależności od źródła za firmę rodzinną uznaje się przedsiębiorstwo (bez względu na 
jego rozmiar), w którym [http://www.ibrpolska.pl/statystyka-firm-rodzinnych/, za: Eu-
ropean Commission Enterprise And Industry Directorate-General,  Final Report Of The 
Expert Group Overview Of Family–Business–Relevant Issues: Research, Networks, Policy Me-
asures And Existing Studies]:

 · większość głosów posiada osoba (osoby) fizyczna, która założyła firmę lub nabyła 
udziały w firmie, bądź udziały są w posiadaniu jej małżonka, rodziców, dzieci albo bez-
pośrednich spadkobierców dzieci;
 · głosy większościowe mogą być bezpośrednie lub pośrednie;
 · minimum jeden przedstawiciel rodziny albo krewny jest zaangażowany w zarządza-

nie lub administrowanie firmą;
 · w przypadku spółek notowanych na giełdzie – rodzina założyła lub nabyła udzia-

ły w firmie lub jej potomkowie posiadają 25% głosów wynikających z posiadanego 
kapitału. 

Dążąc do dalszego podziału przedsiębiorstw rodzinnych, W. Popczyk wyróżnił trzy 
typy [2016, s. 8]: 

 · typ „A”, w którym rodzina dominuje zarówno w strukturze własności, jak i w zarzą-
dzaniu biznesem; istnieje duży stopień koncentracji własności; 
 · typ „B”, w którym rola rodziny sprowadza się do nadzoru zarządu dzięki dominacji 

w strukturze własności. Założyciele zrezygnowali z aktywnego zarządzania, np. z po-

Zarządzanie ryzykiem działalności w firmach rodzinnych
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wodu istnienia bariery kompetencji w zarządzaniu, wieku, stanu zdrowia, braku sukce-
sora rodzinnego czy przyczyn losowych. Przykładem typu „B” są także firmy przejęte 
własnościowo przez członków rodziny niezałożycielskiej; 
 · typ „C”, w  którym założyciele/przedsiębiorcy rodzinni dominują w zarządzaniu, jednak 

nie mają przewagi bezwzględnej własności. Występuje rozproszona struktura akcjonariatu 
nierodzinnego lub obecność inwestora znaczącego, np. venture capital/private equity.

Dla potrzeb ujednolicenia rozważań za wiodącą w analizie grupę uznano przedsię-
biorstwa należące do typu „A”, jako najlepszego przedstawiciela badanej grupy organi-
zacji – mającego najwięcej cech firm rodzinnych analizowanych w literaturze.

Analizując różnice w podejściu do ryzyka firmy rodzinnych i nierodzinnych, Donckels 
i Frolich wyodrębnili cechy wyróżniające przedsiębiorstwa rodzinne. Cechy te zostały 
przeanalizowane pod względem możliwości generowania zakłóceń w działalności orga-
nizacji. Zostało to przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy świadczące o odrębności firm rodzinnych jako determinanty ryzyka 
działalności

Lp. Cecha firm rodzinnych Ryzyko działalności z tym związane
1. W zachowaniach 

przedsiębiorczych 
dominuje stronniczość 
i tendencja do działań 
organizatorskich nad 
działalnością pionier-
ską;

- uznanie kreatywności i innowacyjności za mniej istotne niż 
w przypadku firm nierodzinnych;
- niechęć do podejmowania ryzyka związanego ze zmianami 
w asortymencie;
- brak rozwoju produktowego;

2. Jednostki organiza-
cyjne rozwijają się 
najczęściej wokół osób, 
w efekcie brak jest 
opisów stanowisk oraz 
obszarów kompetencji;

- niejasność podziału kompetencyjnego, mogąca skutkować cha-
osem informacyjno-zarządczym (podwójność decyzji oraz zakłóce-
nia w działalności operacyjnej);
- jakość działalności jednostki organizacyjnej jest ściśle związana 
z cechami osobistymi jej „kierownika”;
- trudności organizacyjne związane z przenoszeniem problemów 
domowych na trudne obszary decyzyjne związane z działalnością 
przedsiębiorstwa;
- potencjalne trudności w uzyskaniu proaktywnego nastawiania na 
sytuacje potencjalnie problemowe (zagrożenia);

3. Większe zorientowanie 
na siebie. Charaktery-
zowanie firm rodzin-
nych jako zamkniętych 
systemów zdominowa-
nych przez rodziny;

- wiedza członków rodziny oraz relacje między nimi dominują 
w działalności organizacji i kształtują jej funkcjonowanie, co ma 
bezpośredni wpływ na jakość zarządzania firmą oraz oderwanie 
(ignorowanie) sygnałów z otoczenia gospodarczego;
- poziom ryzyka działalności może być zwiększony przez częściowy 
brak informacji (ich ignorowanie) z różnych źródeł mikro- i makro-
otoczenia;

4. Konflikty i zachowania 
w trakcie ich trwania 
naznaczone są logiką 
rodziny, trudną do 
identyfikowania dla 
osób postronnych;

- wewnętrzny niepokój pracowników najemnych o przyszłość 
swojego miejsca pracy oraz ich odchodzenie w wyniku niejasności 
podziału kompetencyjnego wśród zaangażowanych w działalność 
przedsiębiorstwa członków rodziny;
- rozwiązywanie konfliktów związanych z działalnością organizacji 
może być utrudnione ze względu na postrzeganie stron w nią 
zaangażowanych przez pryzmat powiązań i relacji rodzinnych (np. 
ignorowanie opinii dzieci, jako mniej doświadczonych w życiu);
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5. Odczuwanie mniejszej 
potrzeby istnienia 
zaplecza doradczego;

- potencjalna niezależność może skutkować brakiem wiedzy 
i współpracy z otoczeniem gospodarczym, niedostrzeganiem 
możliwości rozwoju oraz czynników zwiastujących zagrożenia 
(potencjalne lekceważenie znaczenia mierników wczesnego reago-
wania, mogących umożliwić zmniejszenie skutków zaistniałego 
zakłócenia);

6. Zaufanie jest ważniej-
sze niż w przedsiębior-
stwach menedżerskich 
– jest efektem powią-
zania systemu rodzin-
nego z systemem 
przedsiębiorstwa;

- patrzenie właścicieli na otoczenie przez pryzmat wyznawanych 
przez siebie wartości może zwiększać ryzyko bycia oszukanym za-
równo przez pracowników, jak i członków otoczenia zewnętrznego;

7. Utrzymująca się ten-
dencja do płacenia 
wyższych wynagro-
dzeń pracownikom 
oraz wyższy poziom 
troski o ich rozwój 
zawodowy. Jednocze-
śnie firmy te są mniej 
postępowe w obszarze 
szerokiego angażo-
wania pracowników 
najemnych w sprawy 
firmy;

- motywacja płacowa jest mniej istotna z punktu widzenia zaan-
gażowania pracowniczego niż motywacja pozapłacowa, dlatego 
dla jednostek ambitnych ograniczone możliwości rozwoju i awan-
sowania z powodu bycia osobą spoza rodziny mogą stanowić 
źródło frustracji, a w konsekwencji mogą spowodować ich odejście 
z organizacji;

8. Zachowanie strate-
giczne ma charakter 
konserwatywny;

- eksport i internacjonalizacja działalności nie są powszechne, co 
może powodować, że w organizacji nie będzie chęci wejścia na 
nowe rynki (zarówno dostawców, jak i zbytu) oraz dokonywania 
zmian w oferowanym asortymencie – nastąpi zamknięcie na in-
nowacje produktowe, jako zbędne działania, a w efekcie zostanie 
zablokowany rozwój przedsiębiorstwa;

9. Najczęściej występują-
ca odpowiedzialność 
całym majątkiem 
osobistym za majątek 
firmowy;

- niechęć do podejmowania decyzji określanych jako ryzykowne 
z powodu wizji braku stabilności finansowej osób najbliższych;
- wewnętrzny stres dla całej rodziny, który może rzutować nie tylko 
na działalność biznesową, ale i sytuacje konfliktowe w rodzinie;

10. Podejmowanie decyzji 
jest związane z intu-
icją i kompetencjami 
przedsiębiorcy-właści-
ciela, który jest najwyż-
szą instancją. W efekcie 
decyzje mogą zapadać 
szybko i w sposób 
niezbiurokratyzowany, 
uwzględniający krót-
koterminowe straty 
w kontekście długoter-
minowych korzyści;

- często spotykane w przypadku właścicieli przedsiębiorstw rodzin-
nych z obszaru MŚP luki wiedzy mogą generować zagrożenia dla 
ciągłości działalności organizacji;
- nadmierne wyeliminowanie biurokracji w procesie podejmowa-
nia decyzji może skutkować nieuwzględnieniem wszystkich czyn-
ników budujących właściwy obraz analizowanego problemu;

11. Dominacja ustnych 
i bezpośrednich ko-
munikatów oraz nie-
formalnych sposobów 
komunikacji;

- problemy komunikacyjne, w szczególności z osobami nieznający-
mi specyfiki relacji rodzinnych i zakłócenia z tym związane;
- występowanie sytuacji konfliktowych, w których następuje sytu-
acja „słowo przeciwko słowu”, a ich rozwiązanie może budzić poczu-
cie braku sprawiedliwości i obiektywności osoby rozsądzającej spór;
- rozluźnienie relacji zawodowych przez poczucie braku formalizacji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk 2004, s. 28; Safin 2007, ss. 

157–158.
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O wyjątkowości problematyki ryzyka działalności firm rodzinnych stanowi występo-
wanie dodatkowego źródła zagrożeń niespotykanego w organizacjach nierodzinnych. 
Zagrożenia powodowane są przez rodzinę i kontakty z jej członkami (oraz związane 
z tym konflikty). Może to generować wiele problemów niespotykanych w organizacjach 
pozarodzinnych, takich jak m.in. problemy obsadzania stanowisk członkami rodzinny 
bez względu na ich kompetencje, różne nastawienie do prowadzonej działalności i am-
bicje członków rodziny czy zagrożenia związane z zapewnieniem sukcesji oraz dalszej 
działalności firmy rodzinnej. 

Zgodnie z wynikami raportu Badanie firm rodzinnych 2015 wykonanego przez PwC [s. 
6] przedsiębiorstwa rodzinne odgrywają znaczącą rolę w budowaniu stabilności gospo-
darczej. Uważa tak aż 93% respondentów. Dodatkowo wyróżnia je podejmowanie decy-
zji opartych na długoterminowym podejściu do prowadzenia biznesu (97% badanych). 
Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem działalności takiej grupy przedsiębiorstw za-
uważa się, z jednej strony możliwą niechęć do podejmowania ryzyka i dążenie do wyso-
kiego poziomu stabilizacji, z drugiej zaś chęć przewidywania możliwych zakłóceń i prze-
ciwdziałania im, co stanowi o proaktywnym podejściu do ryzyka. Ponadto respondenci 
(73% badanych) uważają, że firmy rodzinne ulegają przeobrażeniom z każdym nowym 
pokoleniem (posiadają zdolność do „restartu”). Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem 
nowe, świeże spojrzenie stanowi nie tylko szansę rozwoju, lecz pozwala także na szersze 
widzenie w zakresie rozpoznania możliwych do wystąpienia zakłóceń i sposobów ich 
identyfikowania. Ważny wydaje się także fakt współpracy ze starszym pokoleniem, któ-
re może stopniowo wdrażać następców, przekazując im wiedzę i doświadczenie, a także 
zapewniając ciągłe wsparcie, nawet po przekazaniu steru przedsiębiorstwa. Połączenie 
takie, choć może generować konflikty, stanowi ważny aspekt, którego nie posiadają 
przedsiębiorstwa „nierodzinne”. Ma to związek z kolejnym wskazaniem badanych, któ-
rzy twierdzą, że decyzje w firmach rodzinnych są uproszczone i szybsze niż w firmie 
o innej formie własności. W sytuacji kiedy kadrę zarządzającą stanowią (lub w więk-
szości stanowią) członkowie rodziny, przepływ informacji oraz decyzyjność są bardziej 
zcentralizowane oraz cechuje je szybszy przebieg. Ma to istotne znaczenie w przypadku 
wystąpienia zagrożeń, a nawet przekształcenia się ich z zakłócenia. Szybsza reakcja po-
woduje zazwyczaj zmniejszenie skutków oddziaływania, a co za tym idzie zmniejszenie 
strat. Jeśli dodać do tego osobiste zaangażowanie członków rodziny w rozwiązywanie 
problemów oraz doświadczenie starszego pokolenia i świeże podejście młodszych suk-
cesorów, to wydaje się, że ryzyka związane z działalnością przedsiębiorstwa powinny 
być oceniane na niższym poziomie niż w innych grupach przedsiębiorstw. Kolejną prze-
wagą, jaką zauważają respondenci z grupy przedsiębiorstw rodzinnych, jest zabiega-
nie o utrzymanie pracowników nawet w czasach kryzysowych. Dla potrzeb zarządzania 
ryzykiem zauważa się wynikającą z tego ciągłość wiedzy, która nie odpływa z przed-
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siębiorstwa. Szczepan-Jakubowska formułuje nawet opinię, że w przedsiębiorstwach 
rodzinnych uzyskuje się lepsze warunki rozwoju poziomu kapitału intelektualnego 
i społecznego, co ma przełożenie na skuteczniejsze zarządzanie wiedzą [PARP 2012, s. 
67]. Można uznać, że powinno to przygotować także lepszy grunt dla proaktywnego 
zarządzania ryzykiem, które bazuje na wiedzy uzyskiwanej z różnych źródeł.

Połączenie obszaru zawodowego z prywatnym może powodować konflikty wśród 
członków rodziny zaangażowanych w kierowanie przedsiębiorstwem. Również odpo-
wiedzialność majątkowa i często wizerunkowa (firmowanie marki nazwiskiem) wywołu-
je opór przed podejmowaniem ryzyka. Jak twierdzi Majerska, niepokój związany z no-
wościami jest silniejszy w firmach rodzinnych niż w innych podmiotach gospodarczych. 
Często jest to spowodowane patrzeniem przez pryzmat rodziny (utrudnioną oceną dzia-
łalności), a nie z punktu widzenia wiedzy rynkowej [PARP 2012, s. 87]. Według raportu 
firmy Deloitte [2016, s. 24] większość respondentów w przyszłości, chętniej niż poprzed-
nie pokolenie, będzie podejmowało ryzyko dla osiągnięcia przyspieszenia rozwoju firmy 
i zwiększenia przychodów, przy jednoczesnej ochronie interesów rodziny. 

Tabela 2. Podejście respondentów do ryzyka teraz i w przyszłości (n=92, całość 100%)

Podejście do ryzyka obecnie przewidywane w przyszłości

neutralne 13% 9%

ostrożne 51% 35%

agresywne 29% 51%

nie dotyczy 7% 5%

Źródło: Deloitte 2016, s. 24.

Szczepan-Jakubowska uważa, że wiele podświadomych mechanizmów w systemie 
firmowo-rodzinnym hamuje pęd do gwałtownego rozwoju, który mógłby stanowić 
o zachwianiu równowagi (strach przed opinią o nadmiernym ryzykanctwie).

Zaletą takiego postrzegania jest większy poziom zaufania wśród kontrahentów 
i bliskiego otoczenia, tworzący swego rodzaju „poduszkę bezpieczeństwa” na wypa-
dek wystąpienia zakłócenia (wyrozumiałość kontrahentów/pracowników w przypadku 
wystąpienia zakłóceń). Blikle jest zdania, że może ono skutkować lepszymi warunkami 
kredytowania czy uzyskiwaniem lepszych warunków handlowych. Jest to spowodowa-
ne oceną przedsiębiorstw rodzinnych, które mają przedkładać trwałość i stabilność nad 
krótkoterminową maksymalizację zysku [PARP 2012, s. 46, 67, 87; Andrzejewski 2011, ss. 
27–28]. Dodatkowo zaletą wskazywaną przez Tomskiego jest umiejętność podejmowa-
nia szybkich decyzji w obszarze działalności firmy rodzinnej, dzięki eliminacji w struktu-
rze rodzinnej dodatkowych gremiów decyzyjnych i zbędnej biurokracji. Scentralizowa-
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nie władzy i własności w rękach jednej rodziny powoduje dopasowanie (brak rozdziału) 
w układzie zarządzający-właściciele. Zauważa się również zdolność i efektywność w ob-
szarze integracji pionowej w organizacji [Tomski 2013, s. 124].

Podsumowanie

Połączenie obszaru rodzinnego z zawodowym może skutkować zarówno pozytywny-
mi, jak i negatywnymi następstwami dotyczącymi działalności przedsiębiorstwa. Jest to 
zależne od cech osobistych właścicieli oraz osób zarządzających, wielkości organizacji, 
branży, w jakiej funkcjonuje, i wielu innych zmiennych. Przedsiębiorcy rodzinni, dążąc do 
wymaganego przez normy proaktywnego zarządzania ryzykiem, powinni uwzględniać 
specyficzne cechy wynikające z przynależności do tej grupy firm. Na podstawie literatu-
ry oraz badań wtórnych można dokonać pewnych uogólnień związanych z omawianym 
zagadnieniem. 

Do zalet wynikających ze specyfiki przedsiębiorstw rodzinnych autorka zalicza:
 · ułatwiony przepływ informacji na poziomie zarządczym (szczególnie w przypadku 

firm, w których większość kadry zarządzającej stanowią członkowie rodziny);
 · podejście przedkładające trwałość i stabilność nad krótkoterminowy zysk;
 · możliwość wykorzystania wiedzy kilku pokoleń (większe doświadczenie starszego 

pokolenia);
 · większy poziom zaufania kontrahentów i bliskiego otoczenia;
 · ułatwienie w zakresie zarządzania wiedzą, które wydaje się być niezbędne do proak-

tywnego zarządzania ryzykiem działalności;
 · usprawnienie procesu decyzyjnego dzięki centralizacji obszaru działalności najwyż-

szego kierownictwa.
Do zagrożeń mogących mieć wpływ na właściwe zarządzanie ryzykiem działalności, 

wynikających z omawianego typu przedsiębiorstw, można zaliczyć, m.in.:
 · ograniczenie wiedzy eksperckiej z zewnątrz,
 · trudność z wydzieleniem odpowiedzialności oraz jej oddelegowaniem poza człon-

ków rodziny,
 · przyzwyczajenie do przyjętego modelu biznesowego/niechęć do zmian,
 · utrudnioną ocenę działalności; patrzenie przez pryzmat opinii rodziny, a nie wiedzy 

rynkowej.
Pomocna w zakresie przeciwdziałania powyższym zagrożeniom może okazać się 

znajomość podejścia do ryzyka poszczególnych pracowników-członków rodziny, by na 
jego podstawie podejmować decyzje dotyczące kierunków prowadzenia organizacji 
oraz postępowania z możliwymi do wystąpienia zagrożeniami.
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Podsumowując, można uznać, że cykl życia organizacji jest nierozerwalnie związany 
z cyklem życia rodziny, a nałożenie się obu warstw może skutkować wzmocnieniem or-
ganizacji w zakresie zarządzania ryzykiem działalności bądź osłabiać jej sytuację, zwięk-
szając podatność na zagrożenia.
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pracy zdalnej w firmach rodzinnych

The Communication Tools Used in the Remote Work Model in 
Family Businesses

Abstract: The main goal of this article is to present the popular communication tools used 

in the remote work model in family businesses. The development of technology and easier 

access to technological infrastructure, along with the decrease of telecommunications 

service prices make most entrepreneurs ponder over the implementation of telecommu-

ting in their companies. This article presents the results of research conducted on a group 

of 200 family companies using telecommuting. There is also an analysis of the results of 

external surveys and research concerning remote work among Polish entrepreneurs. The 

author of this work also presents the advantages of introducing the remote work model in 

a business as well as the most popular tools making the management of a team, compa-

ny communication and planning much easier – assigning specific tasks to the employees, 

along with controlling how these tasks are completed in a company applying the telecom-

muting work model.

Key words: telework, remote work, work communication, model of telework

Wprowadzenie

W ostatnich latach, wskutek wzrostu liczby firm rodzinnych, które wprowadziły system 
pracy na odległość, konieczne stało się znalezienie nowych rozwiązań służących uspraw-
nieniu tradycyjnych narzędzi komunikacji między telepracownikami. Poprzez tradycyjne 
narzędzia służące wymianie informacji rozumie się telefon oraz pocztę elektroniczną.
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Celem poznawczym opracowania jest analiza narzędzi wykorzystywanych w trakcie 
realizacji zadań w modelu pracy zdalnej. W artykule postawiono tezę, że korzystanie 
z nowych technologii do wypełniania obowiązków pracowniczych poza siedzibą przed-
siębiorstwa, pozwala delegować, kontrolować oraz raportować efekty pracy wykony-
wanej zdalnie w dogodny sposób. Analizie poddano bieżący stan polskiego rynku pracy 
ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych działających w branżach, w których 
najczęściej wykorzystywany jest omawiany tryb realizacji zleceń. 

Wykorzystane metody badawcze to analiza przeprowadzonych badań oraz obser-
wacja. Niniejsza publikacja powstała w oparciu o dane uzyskane po przeprowadzeniu 
badania wśród 200 firm rodzinnych, które wdrożyły tryb pracy zdalnej. Przedsiębiorstwa 
te są klientami firmy hostingowej Cal.pl, która przeprowadziła ankietę. Badanie polegało 
na odpowiedzi na pytania drogą elektroniczną. Punktem wyjścia do napisania artykułu 
były również dane pochodzące z raportów dostępnych w sieci.

Ze względu na przypisywanie istotnego znaczenia informacji oraz technologii tele-
informatycznej w kształtowaniu się nowej wizji społecznej, słuszne wydaje się zastoso-
wanie terminu „społeczeństwo informacyjne”. Przyjęcie tego określenia można uznać za 
zwieńczenie roli, jaką odgrywa informacja w procesie rozwoju życia społecznego [Stro-
ińska 2012, ss. 12–13]. Narzędzia wykorzystywane przez pracowników biura do wymiany 
informacji różnią się od tych, które są niezbędne w pracy zdalnej. W przypadku telepracy 
ważna jest dobra organizacja czasu i dogodna komunikacja z przełożonym. Rozwiąza-
nia proponowane przez twórców nowych technologii wychodzą naprzeciw osobom 
pracującym z domu. Organizowanie pracy grupie ludzi to niełatwe zadanie, zwłaszcza, 
gdy personel rozsiany jest w różnych miejscach. Dlatego właśnie powstały narzędzia, 
które pomagają w rozwiązaniu dylematu kierowników pracy zdalnej związanego z nad-
zorem działań telepracowników. Internet pełen jest serwisów czy aplikacji, za pomocą 
których managerowie mogą starać się zarządzać zasobami ludzkimi. Problem tkwi we 
właściwym doborze i wykorzystaniu dostępnych narzędzi. Ważną kwestią jest również 
intuicyjna obsługa wykorzystywanych programów i rozwiązań. Liczba zawodów mogą-
cych realizować swoje zadania poza siedzibą przedsiębiorstwa jest ograniczona, mimo 
to taka forma zatrudnienia umożliwia firmie rodzinnej ograniczenie kosztów zatrudnie-
nia. Praca w biurze nie jest dobrym rozwiązaniem dla każdego, ponieważ nie wszyscy 
pracownicy są gotowi do realizacji planu od razu po wejściu do biura. Ci, którzy myślą 
o kolejnej filiżance kawy lub rozmowie ze współpracownikami, mają problem ze skupie-
niem się na powierzonym im obowiązkach pracowniczych.
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Przewaga teleworkingu nad pracą w biurze

Z badania przeprowadzonego w 2012 roku przez Fundację Obserwatorium Zarządzania 
wynika, że coraz więcej przedsiębiorstw zatrudnia pracowników w systemie pracy zdal-
nej. W badaniu wykorzystującym metodę CATI wzięło udział 600 osób. CATI (ang. Compu-
ter Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) 
to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej. W ba-
daniach realizowanych tą metodą wywiad z badanym jest prowadzony przez telefon, 
a ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi, korzystając ze skryptu 
komputerowego. Okazało się, że co dziesiąty pracodawca w grupie osób, które do tej 
pory nie zatrudniały pracowników w trybie teleworkingu, planuje w najbliższym czasie 
zaproponować swoim pracownikom taką formę pracy. Niemal 40% respondentów ro-
zumie pracę zdalną jako wykonywanie obowiązków poza siedzibą firmy. 22% uważa, że 
jest to praca z wykorzystaniem narzędzi komunikacji typu internet czy telefon. Przedsię-
biorcy zatrudniający telepracowników wymieniają kilka zalet tej formy współpracy: moż-
liwość wykorzystania potencjału intelektualnego specjalisty z innego miasta niż siedziba 
firmy (73%), ograniczenie powierzchni biurowej (54%) oraz oszczędności na kosztach 
stanowiska pracy (43%). Z kolei wśród przeszkód w zdalnym zatrudnianiu pracowników 
najczęściej wymieniane są problemy z jego udziałem w spotkaniach, naradach czy pro-
cesach decyzyjnych firmy (38%), charakter pracy, który może wiązać się z koniecznością 
obecności pracownika w biurze (36%) oraz brak możliwości kontroli pracownika (30%). 
Do kontaktu z osobami pracującymi zdalnie przedsiębiorcy najczęściej wykorzystują te-
lefon komórkowy (97%), pocztę email (93%), a także telefon stacjonarny (55%) i Skype 
(33%). Według przedsiębiorców praca zdalna powinna być udostępniana przede wszyst-
kim młodym matkom oraz kobietom w ciąży. Uprzywilejowane pod tym względem po-
winny być również grupy pracowników, którym zakres pracy umożliwia pracę zdalną lub 
dojeżdżającym z daleka [Józwiak 2012, online]. Należy spodziewać się, że taka forma pra-
cy będzie wciąż zyskiwała swoich zwolenników. Powodów jest kilka, a chęć oszczędności 
może tylko ten trend przyspieszyć. Wszystko to za sprawą nowych, lepszych narzędzi 
usprawniającym obydwu stronom porozumiewanie się oraz zarządzanie czasem. Nato-
miast same zawody, jak np. specjalista ds. e-reklamy lub e-marketingu oraz wytwory ich 
pracy nabierają wirtualnego charakteru. Rola narzędzi wykorzystywanych w relacji pra-
cowników zdalnych mobilizuje ich do większej samodyscypliny i nastawienia na jakość 
powierzonych im obowiązków.

Telepraca oznacza zmianę organizacji przestrzennej przedsiębiorstwa, umożliwia 
stosowanie elastycznych form czasu pracy w ramach stosunku pracy oraz sprzyja rozwo-
jowi innych form prawnych świadczenia pracy, a także prowadzi do wzrostu wydajności 
pracownika. Wymaga to właściwie dobranych narzędzi, które wspierają użytkowników, 
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aby mogli wspólnie pracować nad projektami i chociaż w niewielkim stopniu poczuć 
się, jakby rozmawiali ze sobą w miejscu pracy. Kolejną zaletą jest poprawienie kontroli 
wyników pracy i możliwość obiektywnej oceny produktywność pracownika. Większa 
swoboda w trakcie wykonywania obowiązków sprawia, że pracownicy stają się bardziej 
zmotywowani.

Do zalet pracy zdalnej należy m.in.:
1. Praca w niepełnym wymiarze etatu,
2. Praca w godzinach wieczorowych,
3. Dzielenie stanowiska pracy, polegające na wspólnym wykonywaniu przez dwie 
osoby pracy w ramach jednego etatu; każda z takich osób świadczy pracę na bezter-
minową umowę o pracę z proporcjonalnym wynagrodzeniem oraz świadczeniami 
i wspólnym opisem stanowiska [Harnik 2007, s. 43].

Przegląd narzędzi wykorzystywanych w pracy zdalnej

Rozmowy telefoniczne są formą komunikacji, która nie spełnia wszystkich oczekiwań 
pracowników zdalnych. Dlatego coraz bardziej popularne są wideokonferencje pozwa-
lające nie tylko usłyszeć kilku rozmówców, ale również widzieć ich bez większej utraty 
jakości obrazu czy dźwięku. W wideokonferencji może brać udział nawet 10 osób.

Poczta e-mail to jedna z najpopularniejszych form komunikacji. Nieodzownym ele-
mentem w przypadku teleworkingu jest raportowanie realizowanych zadań. Efekty 
pracy są zazwyczaj przesyłane w załączniku e-maila. Należy jednak zadbać o to, żeby 
w przejrzysty sposób umożliwiała dostęp do treści wiadomości od wszystkich nadaw-
ców. Istotne jest zatem wybranie programu przeznaczonego dla poczty elektronicznej, 
który usprawni pracę. Z badań przeprowadzonych przez firmę Cal.pl wynika, że najczę-
ściej wybierany jest Outlook (55%), natomiast na drugim miejscu plasuje się Thunderbird 
(32%). Programy te służą nie tylko do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz 
zarządzania nimi, lecz również do zarządzania kalendarzem i kontaktami, na przykład 
informacjami o współpracownikach. Ponadto programy te umożliwiają udostępnianie 
kalendarza współpracownikom przez internet.

Zdarza się, że manager chce zadać pracownikowi kilka pytań, na które oczekuje bły-
skawicznej odpowiedzi. Do prowadzenia dynamicznych rozmów służy komunikator gło-
sowy taki jak Skype. W wielu przedsiębiorstwach wykorzystuje się Google Hangouts, Fa-
cebook Messenger, Google Talk, Slack. W trakcie komunikacji rozmówcy mogą przesyłać 
zdjęcia i emotikony. Widzą, czy ktoś czyta ich wiadomość i jest w trakcie odpisywania. 
Jeśli ktoś próbuje skontaktować się z osobą, która jest offline, otrzyma powiadomienie, 
gdy adresat wiadomości pojawi się online.
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Telepraca wiąże się z dobrą organizacją czasu pracy zsynchronizowaną z pozosta-
łymi członkami zespołu projektowego. Najpopularniejszym kalendarzem dostępnym 
bezpłatnie w sieci jest Google Calendar. Kalendarz Google pozwala łatwo udostępniać 
swoje zasoby innym dzięki funkcji automatycznie akceptowanych zaproszeń. 

Jednym z ważniejszych funkcji kierownika jest delegowanie nowych zadań. Osoby 
pracujące w trybie zdalnym korzystają z wirtualnych tablic, na których pojawiają się 
zlecenia przypisywane poszczególnym pracownikom. Istnieje możliwość dodawania 
zadań, komentarzy czy plików z naszego komputera oraz głosowania, które ma wyłonić 
zwycięską koncepcję realizacji zadania. Jednym z rozwiązań pozwalających zarządzać 
projektami jest usługa webowa Trello, która adresowana jest przede wszystkim do osób, 
które zarządzają niewielkimi zespołami pracowników. Dzięki tej aplikacji mobilnej nie-
mal w dowolnym miejscu można sprawdzić, jak aktualnie wygląda postęp opracowywa-
nego projektu. Innym, bardzo dobrym i bezpłatnym narzędziem jest Asana. Wszystkie 
działania podejmowane przez użytkowników dzieją się w czasie rzeczywistym.

Pracownicy polskich przedsiębiorstw wymieniają się kilkudziesięcioma plikami 
w ciągu jednego dnia pracy. Te, które są tworzone wyłącznie przez  jedną osobę i nie 
wymagają korekty, dodają na  Dropboxa. Jeśli nad dokumentem pracuje grupa osób, 
z pomocą przychodzi Google Drive. Dzięki niemu zlecenie realizowane jest tak sprawnie, 
jakby wszystkie osoby znajdowały się w jednym biurze.

Aplikacja dedykowana telepracownikom

Połączenie najważniejszych funkcji wymienionych narzędzi wykorzystywanych w pracy 
zdalnej, jest w stanie stworzyć jedno narzędzie dedykowane wyłącznie osobom reali-
zującym zadania na odległość. Nie jest to żadna innowacja, ponieważ twórcy nowych 
technologii wyszli naprzeciw potrzebie komunikacji i systemie zdalnego monitorowania 
efektów. Przeanalizujmy tego typu rozwiązanie na przykładzie aplikacji Nozbe. 

Produkt ten jest prosty w obsłudze, a jednocześnie zawiera wiele zaawansowanych 
funkcji. Pomaga zespołom w zarządzaniu czasem oraz zadaniami. Twórcy Nozbe zauwa-
żyli, że e-mail nie jest przystosowany do pracy grupowej. Dzięki aplikacji Nozbe praca 
nad projektami pozwala zespołowi zrealizować więcej zadań oraz informować się na-
wzajem, kto i nad czym obecnie pracuje. Dodatkowo możliwa jest synchronizacja z in-
nymi aplikacjami, tj. Dropbox, Google Calendar. Nozbe pozwala wybrać jedno zadanie, 
które jest najważniejsze w danej chwili i oznaczyć je symboliczną gwiazdką. Pozostałe 
zadania są dostępne w kalendarzu. Co istotne, zadania oznaczone bieżącą datą są auto-
matycznie oznaczane gwiazdką, żeby pracownik pamiętał, że zbliża się deadline. Każdy 
użytkownik Nozbe może stworzyć tyle różnych projektów, ile potrzebuje. Współdzie-
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li je z pozostałymi członkami grup projektowych, aby razem realizować zadania, które 
uprzednio zostały im delegowane. Dla ułatwienia projekty są oznaczane etykietami. 
Ponadto przypisywane są im konteksty, np.: komputer, telefon, dom, biuro. Nowo de-
legowane zadania w mgnieniu oka trafiają na listę najbliższych zadań. Do poszczegól-
nych poleceń można dodać komentarze, m.in. ze wskazówkami realizacji planu działa-
nia. Komentarze mogą zawierać również krótkie listy kontrolne do odznaczania, obrazy, 
zdjęcia, rysunki, dokumenty itp. Zamiast tradycyjnej poczty e-mail lepiej kontaktować 
się poprzez powiadomienia o ostatnich działaniach teamu. Wiadomości są wysyłane cy-
klicznie (co godzinę), ale tylko w przypadku, gdy ktoś zrobił coś w tych projektach, które 
dana osoba współrealizuje. Nozbe działa na wszystkich popularnych przeglądarkach: 
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Należy podkreślić, że 
aplikacja działa również bez internetu. Można zarządzać swoimi projektami bez połą-
czenia z siecią, przeciągać i upuszczać pliki, aby załadować je do Nozbe przez chmurę. 

Aplikacja Nozbe wykorzystuje metodę GTD (Getting Things Done) Davida Allena. 
Jest to sposób organizacji zadań oparty na gromadzeniu zleceń i zarządzaniu listami 
zadań oraz projektów. Celem GTD jest zwolnienie z obowiązku pamiętania o wszystkich 
zobowiązaniach i planach, a jednocześnie zachowanie wysokiej produktywności w pra-
cy i życiu prywatnym. Według Allena dwa kluczowe elementy w zarządzaniu czasem to 
kontrola i perspektywa. Kontrolę nad zobowiązaniami zapewnia szczegółowy proces 
GTD, natomiast na perspektywę pozwala ujęcie bieżących zadań w kontekście sześciu 
poziomów:

1. Bieżące zadania.
2. Bieżące projekty.
3. Obszary odpowiedzialności.
4. Cele roczne.
5. Wizja na 5 lat.
6. Całe życie [Allen 2006, s. 41].
Allen podzielił GTD na pięć procesów:
1. Kolekcjonowanie – proces zbierania wszystkich zobowiązań, notatek, planów 
i pomysłów do jednego miejsca, które Allen nazywa po prostu „koszykiem” (ang. 
Inbox). Może być to półka na dokumenty, skrzynka odbiorcza w programie poczto-
wym, notatnik, lista lub ich dowolna kombinacja. Kolekcjonowanie pozwala na prze-
niesienie wszystkiego z głowy do konkretnego miejsca, a jednocześnie uwolnienie 
z psychicznego obciążenia. Konieczne jest regularne opróżnianie tego koszyka po-
przez proces analizy.
2. Analiza – ścisła procedura decyzyjna, oparta na kilku założeniach, np.: rozpocząć 
analizę od początku koszyka, zajmować się tylko jedną sprawą jednocześnie, nigdy 
nie wstawiać niczego z powrotem do koszyka. Zasadnicza jest reguła dwóch minut: 
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jeśli zrobienie czegoś zajmuje mniej niż 2 minuty, należy to zrobić od razu, a nie prze-
nosić tego zadania do dalszego etapu.
3. Porządkowanie – efekt poprzedniego etapu zapewnia prawidłową organizację 
pracy. Następne zadanie to najmniejsza cząstka pracy gotowa do wykonania na-
tychmiast, nie posiada wewnętrznych kroków. Zadania powinny być zorganizowane 
według kontekstu ich wykonania, tak aby w momencie wykonania jednego zadania, 
mieć pod ręką i inne.
4. Przegląd – to obowiązek codziennej inspekcji list zadań i kalendarza. Przynaj-
mniej raz w tygodniu Allen zaleca wykonanie pełnego przeglądu (weekly review), 
w którym następuje przetwarzanie spraw z koszyka i przeglądanie wszystkich zadań 
i projektów.
5. Realizacja – obejmuje trzy rodzaje aktywności:

 · wykonywanie zaplanowanej pracy,
 · wykonywanie pracy, która się pojawia niespodziewanie,
 · planowanie pracy [Allen 2008, s. 249].

Kluczem do sukcesu GTD ma być odpowiednia równowaga między pracą zaplano-
waną, a niespodziewaną. Wybór zaplanowanych zadań do wykonania w danym mo-
mencie ma być efektem wyboru opartego na 4 kryteriach kontekst, w którym akurat się 
znajdujemy, dostępny czas, dostępna energia oraz priorytet.

Jednym ze źródeł popularności metody Allena jest jej elastyczność – GTD oferuje 
procesy, które można realizować na wiele sposobów. Dlatego metodę wykorzystują 
często zwolennicy lifehackingu, którzy przystosowują do niej istniejące narzędzia (pliki 
tekstowe, klient poczty elektronicznej, strony oparte na wiki, programy do zarządza-
nia czasem) lub tworzą nowe. Niektóre sposoby użycia GTD opierają się wyłącznie na 
materiałach papierowych. Istnieje obecnie wiele programów komputerowych wspoma-
gających pracę metodą GTD [Allen 2008, s. 187]. Opisana metoda idealnie wpisuje się 
w filozofię telepracy, która wymaga od osób zatrudnionych sumiennego wykonywania 
poleceń kierownika, mimo braku jego fizycznego nadzoru. Metoda pozwala uporządko-
wać chaos w planie pracy oraz w najbliższym otoczeniu (na biurku, w plikach na kom-
puterze). 

Zakończenie

Reasumując, korzystanie z narzędzi służących do komunikacji między telepracownikami 
spełnia przede wszystkim trzy główne funkcje: delegowania zadań, kontroli wypełnia-
nych obowiązków pracowniczych poza siedzibą przedsiębiorstwa oraz raportowania 
efektów działań, co stanowi potwierdzenie tezy postawionej na początku pracy. Kontakt 
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pracodawcy z pracownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu to za 
mało, aby uzyskać wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizowanych zadań. In-
nowacyjne narzędzia, o których mowa w artykule, zapobiegają skróceniu rzeczywistego 
czasu pracy i spadku wydajności w porównaniu z pracownikami biurowymi. W związ-
ku z tym korzystanie z programów służących do sprawnej komunikacji z przełożonym 
to rozwiązanie będące motywatorem do wypełniania obowiązków w należyty sposób. 
Niezwykle ważnym aspektem w pracy zdalnej jest wybór odpowiednich narzędzi, które 
usprawnią wymianę informacji, pracę nad projektami czy obieg dokumentów. Korzyścią 
dla pracodawcy jest możliwość kontrolowania efektów pracy na bieżąco, w czasie rze-
czywistym. Ułatwia to wyznaczenie ram czasowych przeznaczonych na dzienne wykony-
wanie zlecenia. Przewaga korzyści wynikających z wprowadzenia omawianych narzędzi 
komunikacji między pracownikami, przemawia za tym, że warto stosować je w firmie 
rodzinnej bez względu na profil działalności.
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Od małej firmy rodzinnej do sieci – strategie rozwoju 
biznesu

From a Small Family Business to the Chain – Strategies for 
Growing Business

Abstract: Family businesses are the subject of intense and growing interest on the part 

of the practice as well as science. The family businesses play a significant role in a market 

economy and that are present in many areas of the economy. Increasingly, entrepreneurs 

come to the conclusion that the cooperation and agreement brings mutual benefits to 

all partners. Family businesses can strengthen their competitive position through chain 

and franchise.

The aim of this paper is to provide family businesses, which have become known chains or 

are developing on the basis of franchising. The paper presents the family businesses from 

different industries whose have achieved success and become well-known brands. 

Key words: family enterprises, management, strategy, franchising, development, chain

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa rodzinne są przedmiotem intensywnego i coraz większego zaintere-
sowania ze strony zarówno praktyki, jak i nauki. Powodem tak dużego zainteresowania 
jest niewątpliwie znacząca rola, jaką przedsiębiorstwa rodzinne spełniają w gospodarce 
rynkowej, jak i to, że występują w wielu dziedzinach gospodarki. Firma rodzinna jest in-
tegralną częścią gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią 2/3 wszyst-
kich przedsiębiorstw na całym świecie. Badania prowadzone w wielu krajach wykazały, 
że firmy rodzinne stanowią przeciętnie od 65 do 90% ogólnej liczby firm w USA, Ameryce 
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Środkowej i Południowej, a także w Europie Zachodniej oraz Azji. W całej Europie około 
70–80% przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa rodzinne [Mandl 2008, s. 3]. 

W literaturze znaleźć można wiele definicji firmy rodzinnej, czy family business, ale 
brak jest takiej, która byłaby akceptowana przez większość badaczy. Klasyczna amery-
kańska teoria family business określa firmę rodzinną jako przedsiębiorstwo o dowolnej 
formie prawnej, którego kapitał w całości lub w decydującej części znajduje się w posia-
daniu rodziny i przynajmniej jeden jej członek wywiera decydujący wpływ na kierow-
nictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą z zamiarem trwałego utrzymania przed-
sięwzięcia w rękach rodziny [Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk 2004, s. 19]. Definicja 
przedsiębiorstwa rodzinnego nie jest wcale tak jednoznaczna, trudność polega na tym, 
że nie ma jednoznacznych kryteriów wyróżniania tej grupy przedsiębiorstw, co sprawia, 
że zalicza się do nich firmy o różnych formach prawnych, własnościowych, o różnych 
wielkościach i metodach zarządzania [Sułkowski, Marjański 2009, s. 13]. Bertrand i Schoar 
podają, że firmy rodzinne cechują się koncentracją własności, kontroli oraz utrzymywa-
niem przez członków rodzin kluczowych pozycji zarządzania nawet po tym, gdy wyco-
fali się założyciele firm [Bertrand, Schoar 2006, s. 73].

Firmy rodzinne stają się coraz ważniejszym uczestnikiem na polu gospodarczym, 
a jednocześnie wspierają lokalną społeczność. Dostrzec można, że firmy rodzinne wy-
różnia autentyczność, bliskość i wiarygodność, dlatego często podkreślają fakt bycia 
rodzinnym biznesem. Badania pokazują, że firmy rodzinne postrzegane są jako lepsze 
jakościowo. Firmy rodzinne wykorzystują tzw. miękkie zasoby, takie jak lojalność i wie-
lopokoleniowe zobowiązanie, co szczególnie odnosi się do firm rodzinnych, których na-
zwa ma związek z rodziną, a sama firma została założona i jest kontrolowana przez tę 
samą rodzinę od kilku pokoleń [Surdej, Wach 2010, s. 26].

Pomimo że firmy rodzinne kojarzone są zazwyczaj z firmami mikro i małymi, to ba-
dania pokazują, że wiele znanych dużych firm o zasięgu światowym rozpoczynało swoją 
działalność właśnie od małej firmy rodzinnej.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie firm rodzinnych, które stały się 
znanymi sieciami własnymi lub rozwijają się w oparciu o franczyzę jako model bizne-
sowy. W pracy przedstawiono firmy rodzinne z różnych branż, które osiągnęły sukces 
i stały się znanymi markami dzięki efektywnym strategiom zarządzania. Materiał badaw-
czy stanowią wtórne źródła informacji o przedsiębiorstwach rodzinnych oraz raporty, 
diagnozy i inne wiadomości na badany temat.

Edyta Gheribi
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Firma rodzinna – definicje i znaczenie w gospodarce

Za przedsiębiorstwo rodzinne uważa się podmiot, którego właścicielami są osoby spo-
krewnione, często rodzice i dzieci. Przedsiębiorstwo takie jest zarządzane przez jednego 
z właścicieli, który zatrudnia członków rodziny. Stąd wśród najczęściej uwzględnianych 
kryteriów definicyjnych dominuje kryterium własności lub zarządzania. Marjański wska-
zuje, że firmy rodzinne cechuje współzależność rodziny właścicielskiej z firmą, udział 
rodziny we własności przedsiębiorstwa, w zarządzaniu i w zatrudnieniu, rodzinny sys-
tem zarządzania zasobami ludzkimi, świadomość rodzinnego charakteru firmy, sukce-
sja, rodzinna kultura organizacyjna czy też połączenie rodziny i biznesu w strategii firmy 
[Marjański 2012, s. 35]. Surdej i Wach [2010, s. 16] podają, że firma jest uznawana za firmę 
rodzinną, jeśli jej założyciel i/lub następcy są wśród jej największych udziałowców i zaj-
mują główne stanowiska w zarządzie firmy lub w radzie nadzorczej.

Według ogólnopolskich badań przeprowadzonych w 2009 roku przez PENTOR Rese-
arch International na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości firmy rodzin-
ne stanowiły 1/3 wszystkich polskich przedsiębiorstw (38% wśród mikroprzedsiębiorstw, 
28% wśród małych przedsiębiorstw, 14% wśród średnich przedsiębiorstw) [Kowalewska 
2009, s. 67]. A. Blikle [2014, s. 7] podaje natomiast, że w Polsce firmy rodzinne stanowią 
78% przedsiębiorstw, co daje liczbę ponad 1,5 miliona aktywnych przedsiębiorstw, któ-
re są firmami rodzinnymi. Rodzinne firmy należą najczęściej do mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw i stanowią dużą część polskiej gospodarki. Według Raportu PARP [2015] 
firmy rodzinne w Polsce stanowią 68% wszystkich przedsiębiorstw, ale jedynie nieco 
ponad 7% z nich to duże podmioty. Polski biznes rodzinny tworzą przede wszystkim 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Dane pokazują, że udział procentowy przedsiębiorstw 
rodzinnych w Polsce i Unii Europejskiej jest podobny.

Od małej firmy rodzinnej do sieci – strategie rozwoju biznesu
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Rysunek 1. Firmy rodzinne w Europie w roku 2013 – procent ogółu firm

Źródło: http://www.europeanfamilybusinesses.eu.

Firmy rodzinne to nie tylko MMSP, z którymi są często kojarzone. Wśród firm rodzinnych 
można wymienić także ogromne koncerny, takie jak Ford, Wal-Mart, Forbes, Hewlett-Pac-
kard, Milton, Mariott czy Levi-Strauss. W Europie duże, znane firmy rodzinne to: Volksva-
gen, BMW, Auchan, Carrefour, Fiat, Heineken, Ikea, Leroy-Merlin czy Michelin. 
W tabeli 1 przedstawiono 10 największych światowych firm rodzinnych. W rankingu zna-
lazło się 500 firm, pośród których nie ma ani jednej firmy z Polski. 
W Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej tylko nieliczne firmy zdołały zachować 
wielopokoleniową ciągłość i silną pozycję rynkową. W Polsce firmy rodzinne są sto-
sunkowo młode, natomiast w krajach o długich tradycjach gospodarki rynkowej firmy ro-
dzinne mają często kilkudziesięcioletnią, a nawet dłuższą historię, a zarządzanie nimi jest 
przekazywane kolejnym pokoleniom. Szczególnie widoczne jest to w USA, we Włoszech 
i w Niemczech. Najdłużej prowadzony rodzinny biznes na świecie to japoński hotel, który 
działa od 1300 lat. Powstał w 718 roku w Awazu w centralnej Japonii. Jest prowadzony 
przez jedną rodzinę od 1300 lat, a kierowało nim już 46 pokoleń ludzi [Morris 2016].

W byłych krajach socjalistycznych, takich jak Polska, sytuacja jest zupełnie odmien-
na. W poprzednim ustroju jedną z głównych idei było zniesienie wszelkiej własności pry-
watnej, dlatego w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Wschodniej, niewiele 
rodzinnych przedsiębiorstw może pochwalić się historią dłuższą niż 20 lat. Znane pol-
skie firmy rodzinne, które również działają na rynkach europejskich, to: Grycan, Wedel, 
Fakro, Solaris Bus, Comarch, Polski Koncern Mięsny Duda, Bracia Urbanek oraz Roleski. 
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Tabela 1. 10 Największych firm rodzinnych na świecie – raport Forbes 2015

Numer 
w rankin-
gu

Nazwa firmy Kraj pocho-
dzenia

Rodzina Rok za-
łożenia

Zatrudnienie Dochody 
w mld $

1 Wal-Mart USA Walton 1962 2200000 476,3

2 Volksvagen Niemcy Porsche 1937 572800 261,6

3 Berkshire Ha-
thaway

USA Buffett 1955 330745 182,2

4 Exor Wlochy Agnelli 1927 301441 151,1

5 Ford USA Ford 1903 181000 146,9

6 Cargill USA MacMillan 1865 143000 136,7

7 Koch Industries USA Koch 1940 100000 115

8 BMW Niemcy Quandt 1916 110351 101

9 Schwarz Grup-
pe

Niemcy Schwarz 1930 335000 89,4

10 Groupe Auchan Francja Mulliez 1961 302500 85,5

Źródło: http://www.forbes.com/sites/chasewithorn/2015/04/20/new-report-reveals-the-500-largest-fa-

mily-owned-companies-in-the-world/#4cc016fb22c4, http://familybusinessindex.com/.

Przedsiębiorstwa rodzinne wpływają na wartość PKB i generują co najmniej 18% 
ogółu polskiego PKB, co również pokazały badania PARP [2015]. W krajach UE wkład firm 
rodzinnych w PKB (GDP) waha się w granicach 35–65% [Szaleniec 2009]. KPMG [2013] 
podaje, że wkład ten stanowi 60%. Firmy rodzinne mają wpływ na liczbę nowych miejsc 
pracy i tworzą ok. 20% miejsc pracy w sektorze MMSP, zatrudniając około 1,3 miliona 
pracowników [Kowalewska 2009, s. 17]. W Europie firmy rodzinne dają około 5 milionów 
miejsc pracy, co stanowi około 40–50% całego zatrudnienia [KPMG 2013].

Blisko 2/5 młodych Polaków w wieku 25–34 lat – jak wynika z raportu Wizerunek firm 
rodzinnych jako pracodawcy [Raport Grupy On Board Think Kong w oparciu o badanie 
zlecone firmie SW Research, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Firm Ro-
dzinnych oraz Instytutem Biznesu Rodzinnego, 2016] – chętniej wybrałoby na swojego 
pracodawcę przedsiębiorstwo rodzinne. Według nich firma rodzinna to dobre miejsce 
pracy ze względu na gwarancję stabilizacji, bezpieczeństwo zatrudnienia oraz mniejsze 
konflikty i niską stopę formalizacji procedur.

Od małej firmy rodzinnej do sieci – strategie rozwoju biznesu
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Od firmy rodzinnej do sieci

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku wiąże się ze znaczną dynamiką. Narażone 
jest na oddziaływanie wielu czynników, które cechują się zmiennością. Duże znaczenie 
dla rozwoju przedsiębiorstw mają najbliższe otoczenie firmy oraz uwarunkowania o cha-
rakterze popytowym. W procesach rozwoju przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać róż-
norodne czynniki, które stanowią przyczynę lub warunek ich rozwoju. Firmy rodzinne, 
poszukując źródeł rozwoju, muszą konfrontować się nie tylko ze złożonymi oczekiwania-
mi, które są do nich kierowane, przez coraz bardziej wymagających klientów, ale także 
z istotnymi zmianami, które zachodzą w bliższym i dalszym otoczeniu, w którym pod-
mioty te prowadzą działalność [Sadkowska 2016, s. 303].

We współczesnej gospodarce w pełni autonomiczna indywidualna działalność 
gospodarcza, czy to rodzinna, czy nierodzinna, traci na znaczeniu, między innymi ze 
względu na ryzyko wyeliminowania z rynku i rosnącą konkurencję. Coraz częściej przed-
siębiorcy dochodzą do przekonania, że współpraca i porozumienie przynosi obopólne 
korzyści wszystkim partnerom. Firmy rodzinne mogą wzmocnić swoją pozycję kon-
kurencyjną poprzez udział w klastrach [Ejsmont, Klemens Moczała 2016, ss. 3–35], jak 
również stać się członkami systemów franczyzowych [Gheribi 2014, ss. 160–169; Gheribi 
2016, ss. 463–475].

Przedsiębiorstwa łączą swoje zasoby i siły, wypracowują wspólne strategie w róż-
nych obszarach, jak dystrybucja, marketing, a także wprowadzają innowacje techniczno
-organizacyjne na wielu płaszczyznach działalności.

Nierzadko z firm rodzinnych powstają globalne marki. Firmy rodzinne, podobnie jak 
firmy nierodzinne, tworzą sieci własne lub rozwijają się w oparciu o umowy franczyzowe 
[Gheribi 2013, s. 136]. 

Format współpracy międzyorganizacyjnej na zasadzie franczyzy jest znany na świe-
cie od dawna. Franczyza, która w sumie ma dość krótką historię, w Polsce staje się coraz 
popularniejsza. Ułatwia ona własny biznes, dlatego przedsiębiorcy coraz częściej korzy-
stają z tej formy rozwoju [Gheribi 2014, s. 167]. Firmom już istniejącym wprowadzenie 
modelu biznesowego, jakim jest franczyza, pozwala na rozwój poprzez sieć i generowa-
nie większych dochodów, pomaga również w ekspansji terytorialnej.

Pierwsze sieci franczyzowe w Polsce pojawiły się po zmianie ustrojowej w latach 
dziewięćdziesiątych i rozwinęły się w zasadzie w kilku dziedzinach działalności, między 
innymi w gastronomii i handlu. W ostatnim czasie mamy do czynienia z prawdziwym 
boomem, co roku rośnie zarówno liczba nowych konceptów franczyzowych, jak i licz-
ba placówek działających pod dotychczasowymi markami. Widoczne jest coraz większe 
zainteresowanie przedsiębiorców współpracą z sieciami w różnych branżach na podsta-
wie umów licencyjnych. Wielu nowych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się wejść 
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na rynek w ostatnim czasie, podjęło właśnie decyzję o otwarciu biznesu w oparciu o taki 
model biznesowy. Według raportu Rynek franczyzy 2016 [Profit System 2016] na polskim 
rynku działa 1  114 systemów franczyzowych, w ramach których funkcjonuje 68,4 tys. 
sklepów i punktów usługowych. Obecnie franczyza jest jedną z głównych dróg rozwoju 
małych firm i daje pracę nawet 460 tys. ludzi [Profit system 2016]. Z ostatnich badań 
wynika, że najwięcej systemów franczyzowych działa w branży gastronomicznej, drugą 
najbardziej popularną branżą jest branża handlowa artykułów spożywczych i przemy-
słowych [ARSS 2016]. 

Franczyza to model biznesowy, który umożliwia franczyzodawcy rozwój sieci 
w oparciu o współpracę z osobami działającymi jako indywidualni przedsiębiorcy, 
którzy są franczyzobiorcami. Franczyza wiąże się z udostępnieniem przez jedną ze 
stron (franczyzodawcę) drugiej (franczyzobiorcy) praw do swojego znaku towarowe-
go lub usługowego oraz nazwy handlowej. Franczyza oznacza zatem cały zakres sto-
sunków ekonomicznych, w ramach których franczyzodawca zezwala innej firmie na 
prowadzenie określonej działalności w zamian za pewną opłatę. Można stwierdzić, 
że franczyza jest zorganizowanym systemem kooperacyjnych powiązań pionowych 
pomiędzy samodzielnymi w sensie prawnym przedsiębiorstwami na bazie umowy 
o charakterze ciągłym. Na świecie od dłuższego czasu, a w Polsce od kilkunastu lat 
coraz częściej przedsiębiorcy podejmują decyzję o podpisaniu umowy franczyzowej 
i prowadzeniu firmy pod znaną marką (franczyzobiorcy), ale również wiele znanych 
marek decyduje się na sprzedaż swojego konceptu innym przedsiębiorcom (franczy-
zodawcy). W trakcie obowiązywania umowy franczyzobiorca płaci franczyzodawcy 
za wprowadzenie w tajniki swojej działalności i w zależności od jej rodzaju uiszcza 
opłaty w postaci określonych transz [Gheribi 2014, s. 161]. 

Aby zrozumieć, skąd bierze się tak duże zainteresowanie franczyzą, należałoby się 
przyjrzeć zaletom i wadom tej formy inwestowania z dwóch stron, ze strony franczyzo-
dawcy i franczyzobiorcy.

Od małej firmy rodzinnej do sieci – strategie rozwoju biznesu
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Tabela 2. Zalety i wady modelu franczyzowego

Wyszczegól-
nienie

Dla franczyzodawcy Dla franczyzobiorcy

Zalety - możliwość ekspansji przedsiębior-
stwa na nowe rynki zbytu,
- możliwość rozbudowania sieci,
- stały dochód z tytułu opłat franczy-
zowych, które są niezależne od tego, 
czy biorca osiąga dochód, 
- brak konieczności angażowania 
własnego kapitału – biorca pokrywa 
koszty związane z uruchamianiem 
placówki,
- łatwość kontroli nad biorcą – dawca 
zachowuje kontrolę nad polityką 
i warunkami sprzedaży,
- dawca pozostaje właścicielem mar-
ki, znaku towarowego, licencji czy 
know-how,
- brak ryzyka związanego z niepowo-
dzeniem placówek franczyzowych 
– biorca bierze na siebie całe ryzyko 
związane z prowadzeniem własnej 
działalności,
- możliwość poznania nowych ryn-
ków zbytu,
- promocja marki na nowych rynkach 
i przy poniesieniu niższych kosztów, 
ponieważ biorcy pokrywają część 
nakładów na działania promocyjne, 
czyli opłaty marketingowe.

- tak zwany gotowy przepis na biznes 
– biorca korzysta z doświadczenia oraz 
posiadanej wiedzy dawcy, otrzymuje 
pomoc w znalezieniu lokalizacji, zorga-
nizowaniu całego cyklu usługowego, 
przeprowadzeniu stosownych szkoleń, 
a także przy zatrudnianiu personelu,
- przewidywalność zysków – działając 
pod znaną marką, mamy większe szanse 
na powodzenie, niż zaczynając z niezna-
ną marką,
- korzystanie z wizerunku firmy, która 
posiada już zazwyczaj mocną i ugrun-
towaną pozycję na rynku (minimalne 
koszty marketingowe, reklamowe),
- możliwość skorzystania z wielu udo-
godnień w realizacji inwestycji – skiero-
wanych do franczyzobiorców,
- minimalne ryzyko porażki,
- większa wiarygodność franczyzobiorcy 
jako partnera dla klientów oraz innych 
instytucji, np. banków,
- możliwość korzystania ze sprawdzo-
nych już przez franczyzodawcę strategii 
marketingowych, promocyjnych, czy 
informacyjnych, stron internetowych,
- dostęp do informacji rynkowych,
- brak konieczności posiadania wyspe-
cjalizowanej wiedzy lub wykształcenia 
w danej dziedzinie.

Wady - ryzyko wykorzystania przekazanej 
know-how przez osoby trzecie,
- biorca jest samodzielnym podmio-
tem, którego dawca nie może w pełni 
kontrolować,
- dawca odpowiada za funkcjonowa-
nie całego systemu franczyzowego, 
co wiąże się z koniecznością dokony-
wania ciągłych modyfikacji/ulepszeń,
- dawca musi dokonywać kontroli 
biorców – co wiąże się z kosztami,
- dawca zobowiązany jest do prze-
prowadzania szkoleń oraz wsparcia 
poprzez udzielanie porad w czasie 
trwania umowy,
- niewłaściwe wykorzystanie wize-
runku firmy, na przykład poprzez 
produkcję towarów gorszej jakości, 
złą obsługę klienta, co może dopro-
wadzić do zepsucia ukształtowanej 
pozycji marki na rynku,
- biorca może świadomie zaniżać 
wielkość sprzedaży, zysków, tak aby 
uiszczać niższe opłaty franczyzowe,
- po zakończeniu umowy franczyzo-
wej biorca może stać się znaczącym 
konkurentem dla dawcy.

- opłaty franczyzowe – stałe koszty, 
często niezależne od zysków,
- brak samodzielności i niezależności,
- brak możliwości kształtowania własnej 
marki,
- duże ryzyko związane z prowadzeniem 
własnej działalności – zyski i straty 
zależą wyłącznie od biorcy.

Źródło: Gheribi 2016, ss. 469–470.
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Jak wynika z tabeli 2, franczyza daje wiele możliwości franczyzodawcy, dlatego też 
wiele firm, które mają ugruntowaną pozycję na rynku lub posiadają nowy ciekawy kon-
cept, decyduje się na tego typu model biznesowy i drogę rozwoju oraz ekspansji na silnie 
konkurencyjnym rynku. Z drugiej strony wiele zalet dla franczyzobiorcy powoduje, że 
przedsiębiorcy decydują się na założenie działalności właśnie w oparciu o umowę fran-
czyzową. Franczyza stanowi atrakcyjny model rozszerzania skali działalności, a z drugiej 
strony cieszy się powodzeniem wśród przyszłych franczyzobiorców, ponieważ znacznie 
obniża ryzyko związane z prowadzeniem firmy. 

Wedlug Profikt System [2016] firmy prowadzone na licencji franczyzowej, to najczę-
ściej małe firmy rodzinne, zatrudniające kilka osób. Z drugiej zaś strony historia pokazuje, 
że wiele firm rodzinnych rozwinęło się poprzez sieci własne i franczyzowe. Warto wspo-
mnieć, że McDonald’s czy Pizza Hut, które obecnie są największymi sieciami w branży 
gastronomicznej, były firmami rodzinnymi. Bracia McDonald założyli swoją firmę w 1940 
roku w San Bernardino w Kalifornii. W roku 1953 zdecydowali się na udzielanie franczyzy. 
W 1961 roku bracia zdecydowali się sprzedać firmę Ray’owi Krok za 2,7 miliona dolarów 
amerykańskich. Pizza Hut natomiast została założona w 1958 roku w Wichita w stanie 
Kansas w USA przez Dana i Franka Carney’ów. Rok później uruchomiono pierwszą pla-
cówkę franczyzową. W 1971 roku Pizza Hut została siecią pizzerii numer jeden na świecie 
zarówno pod względem sprzedaży, jak i liczby restauracji. W 1977 roku Pizza Hut została 
zakupiona przez firmę PepsiCo. Innym przykładem może być Wal-Mart, amerykańska 
sieć supermarketów założona w 1962 roku przez Samuela Moore Waltona. Jak przedsta-
wiono w tabeli 1, jest to firma rodzinna numer 1 w rankingu Forbes 2015. Pierwszy sklep 
Wal-Marta został otwarty jako Wal-Mart Discount City w Rogers w Arkansas. W ciągu 
następnych 5 lat sieć rozrosła się do 24 punktów w całym stanie Arkansas. Firma ma 
placówki na około 30 rynkach świata. Obecnie 39% akcji Wal-Mart posiada trójka dzieci 
Samuela Waltona: Rob, Jim i Alice. Firma nie zdecydowała się na udzielanie franczyzy. 
Pomimo że firmą kieruje Lee Scott, to Waltonowie spotykają się kilka razy w roku, by 
kontrolować, czy firma działa zgodnie z wytycznymi założyciela Sama Waltona. 

Przykładem innej firmy rodzinnej działającej w branży handlowej i również znajdu-
jącej się w dziesiątce największych firm rodzinnych na świecie jest Groupe Auchan SA. 
Pierwszy hipermarket uruchomił Gerard Mulliez w 1961 roku. Jego rodzina w dalszym 
ciągu kontroluje sieć, posiadając 88% akcji firmy. Firma działa w 16 krajach i w przeci-
wieństwie do Wal-Mart oferuje umowy franczyzowe. 

Na uwagę zasługuje również rodzinna firma z branży hotelarskiej założona w 1927 
roku w USA przez Johna Marriotta. Obecnie firma znajduje się na 124 miejscu w rankingu 
firm rodzinnych Forbes. Zatrudnia 123 tys. pracowników i osiąga dochody 12,8 mld $. 
W 2016 roku Marriott International wykupił sieć Starwood za 13 mld dolarów, tworząc 
w ten sposób największą sieć hotelową na świecie. Dzięki temu dysponuje 1,1 mln pokoi 
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hotelowych w 5,8 tys. hoteli w ponad 110 państwach świata [CNBC 2016]. Poza swoimi 
19 brandami dołączyło do niej 11 brandów sieci Starwood Hotels & Resorts, między in-
nymi: Sheraton, Westin, Luxury Collection, Le Meridien, W, Aloft, Elements, Four Points 
by Sheraton, Tribute Portfoli i inne. Marriott International oferuje umowy franczyzowe. 
W Stanach Zjednoczonych tzw. wskaźnik usieciowienia hoteli wynosi 70%, a w krajach 
Unii Europejskiej średnio 30%. Polski franczyzowy rynek hotelowy znajduje się dopiero 
w początkowej fazie rozwoju i w sieciach działa tylko około 15% hoteli. Dlatego duże 
sieci mają w Polsce spore pole do popisu.

W Polsce rodzinną siecią handlową w branży artykułów spożywczych i przemy-
słowych jest Piotr i Paweł. Jest to jedna z największych w Polsce sieci supermarketów, 
stworzona w 1990 roku przez Eleonorę Woś i jej synów, Piotra i Pawła. Według stanu na 
24.10.2016 roku sieć miała 138 sklepów w Polsce. Sieć posiada 63 sklepy własne i około 
71 sklepów działających w oparciu o umowy franczyzowe. 

Z kolei w rodzimej branży gastronomicznej na uwagę zasługuje jedna z najstarszych 
firm rodzinnych, jaką jest A. Blikle, istniejąca od ponad 140 lat. Od 1991 roku A. Blikle 
jako pierwsza polska firma postanowiła rozwijać się poprzez franczyzę. Obecnie firma 
realizuje plan rozwoju ogólnopolskiej sieci cukierni prowadzonych na zasadzie agencji, 
w miastach o populacji ponad 50 tysięcy mieszkańców i poszukuje kandydatów na fran-
czyzobiorców.

A. Blikle jest przykładem jednej z najstarszych firm rodzinnych w Polsce i jedną z nie-
licznych, które istnieją niemal nieprzerwanie od drugiej połowy XIX wieku. Małą rodzin-
ną firmę, która zatrudniała w czasach świetności, przed wojną, maksymalnie 40 osób, 
udało się przekształcić w sieć zatrudniającą ponad 250 osób, której obroty sięgają rocz-
nie ponad 23 miliony złotych [Gheribi 2016, s. 472].

Inną rodzinną polską firmą jest Grycan. Firma Grycan jest firmą rodzinną, nie tylko 
ze względu na tradycję i fakt, że obecnie spora część rodziny Grycan jest zaangażowana 
w jej rozwój, ale również z powodu panującej tam atmosfery. Każdy pracownik, który 
wniósł istotny wkład w powstanie i rozwój firmy, traktowany jest w niej w pewnym stop-
niu jak członek rodziny. Wykorzystując wieloletnie doświadczenia w branży lodziarskiej, 
w 2004 roku Elżbieta i Zbigniew Grycanowie rozpoczęli nowy rozdział w swoim bizne-
sowym życiu i wprowadzili na rynek firmowaną własnym nazwiskiem markę: Grycan 
– Lody od Pokoleń. Dziś pod tym szyldem działa ponad 130 lokali, które tworzą naj-
większą w Polsce i jedną z największych w Europie rodzinnych sieci lodziarnio-kawiarni. 
W oparciu o wartości leżące u podstaw dotychczasowych sukcesów firma planuje dalszy 
rozwój w Polsce oraz poza jej granicami. Strategia rozwoju lodziarni firmowych zakła-
da otwarcia kolejnych punktów, wzmocnienie oferty produktowej oraz ciągłą poprawę 
poziomu obsługi klientów. Celem firmy jest utrzymanie pozycji marki Grycan – Lody od 
Pokoleń jako lidera sieci lodziarnio-kawiarni. Na razie Grycan nie planuje rozwijania fir-
my w oparciu o franczyzę. 
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Franczyza jest niewątpliwie jedną z głównych dróg rozwoju małej przedsiębiorczo-
ści dla potencjalnych franczyzobiorców, jak również daje możliwości rozwoju i ekspansji 
terytorialnej dla franczyzodawcy. 

Na polskim rynku zauważyć można również wzrost udziału sieci w branży aptecznej. 
Zjawisko to dostrzegane jest również na innych rynkach europejskich. Coraz częściej 
niezależni aptekarze rozważają przyłączenie się do konkurencji, za jaką uważają sieci ap-
teczne. Daje im to silne podstawy do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej w lo-
kalnym otoczeniu. Niezależny właściciel apteki nie ma szans na bycie konkurencyjnym, 
a co za tym idzie osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu obrotów. Sieci oferują swoim 
partnerom hurtowe zaopatrzenie w korzystniejszych cenach, a przy tym gwarantują za-
plecze marketingowe. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej aptek decyduje się na przy-
stąpienie do sieci franczyzowych. Taki krok to nie tylko szansa na lepsze warunki zakupu 
leków, ale przede wszystkim możliwość wzmocnienia pozycji rynkowej. Znany szyld nad 
wejściem to wciąż silna dźwignia reklamowa. Wiele rodzinnych aptek zdecydowało się 
dalej funkcjonować pod szyldem znanej sieci. Jedną z największych sieci franczyzowych 
w branży aptecznej jest DOZ. Posiada około 600 własnych placówek i około 400 placó-
wek franczyzowych. 

Podsumowanie

Firmę rodzinną wyróżniają wartości, które stanowią podstawę decydowania o jej rozwo-
ju. Tam, gdzie łączy się biznes i rodzina, powstaje niepowtarzalny potencjał, który z jed-
nej strony jest ryzykowny, ale z drugiej strony stanowi ogromną szansę na stworzenie 
niepowtarzalnej oferty biznesowej. Z marketingowego punktu widzenia jest to jeden 
z wyróżników firmy rodzinnej na rynku. Konsekwencje rodzinności mogą być pozytywne 
lub negatywne. Rodzinna kultura i tożsamość przedsiębiorstwa nie zawsze znajdują swo-
je odzwierciedlenie w wizerunku firmy. 

Odpowiednie wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zarówno rodzinnego, jak 
i nierodzinnego, jest istotne, by stworzyć powiązania sieciowe, które przyczynią się do 
wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie korzyści płynących z zasto-
sowania na przykład franczyzy.

W wielu branżach odnaleźć możemy firmy, które zdecydowały się na rozwój, wybie-
rając franczyzę jako model biznesowy, wśród nich znajdują się zarówno firmy rodzinne, 
które mają długą historię i ugruntowaną pozycję na rynku, jak i młode koncepty, które 
powstały w ostatnich latach. Powodem rosnącej popularności franczyzy jest poszukiwa-
nie bezpiecznych i efektywnych metod prowadzenia działalności. Franczyza przynosi 
korzyści obu stronom współpracy. Sytuacja, w której firma o ustalonej na rynku i wyróż-
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niającej się renomie przyjmuje do współpracy pod swoimi znakami firmowymi i w zakre-
sie swojej działalności inne, mniejsze firmy, gwarantuje im powodzenie przedsięwzięcia 
w stopniu znacznie większym niż w przypadku rozpoczynania niezależnej działalności. 
Franczyza stwarza szansę małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój poprzez włą-
czenie ich do silnych systemów już działających, ale także umożliwia podejmowanie sa-
modzielnych inicjatyw tworzenia sieci. 

Wiele firm o ugruntowanej pozycji na rynku, chcąc rozszerzyć swoją działalność lub 
zdobyć nowe rynki zbytu, równocześnie nie angażując własnego kapitału, przekazuje 
swój pomysł innym osobom, najczęściej małym firmom. 

Wiele firm rodzinnych z różnych branż decyduje się na rozwój i wzrost wartości 
przedsiębiorstwa poprzez budowanie sieci własnej lub franczyzowej. W firmach rodzin-
nych ekonomiczny sukces utożsamiany jest często z trwaniem przedsiębiorstwa, zacho-
waniem tradycji i długofalowym rozwojem, a nie szybkim zyskiem. Budowanie łańcucha 
sieciowego jest jedną z metod wykorzystania kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami 
połączonymi ze sobą w jednym systemie. Budowa systemu poprzez franczyzę przyczy-
nia się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku i jest niejako me-
todą bezkapitałowego rozwoju. Zwiększająca się presja konkurencyjna na rynku coraz 
częściej skłania do przywiązywania większej wagi do pogłębiania współpracy pomiędzy 
partnerami biznesowymi, opierając się właśnie na więzi franczyzowej. 

Nazwa i wizerunek rodziny, jak pokazują historie największych firm rodzinnych na 
świecie, mogą się stać cennym zasobem biznesowym. Relacje rodzinne mogą być źró-
dłem etycznego działania, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, umiejętności 
pracy zespołowej, świadomego przywództwa, a przede wszystkim poczucia wspólnoty 
i odpowiedzialności, co w dzisiejszych czasach jest solidną bazą do budowania dojrzałej 
kultury organizacyjnej firm.
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nies, the services sector does not escape of this reality. The objective of the present work is 

to identify and analyze the Angolan Business Group, an economic group that has invested 

in the commercial branch of health and tourism services as part of its diversification and 

growth strategies, generating a trend towards outsourcing. The methods were used: criti-

cal historical, analytical and descriptive. Results and conclusions: Economic policy based 
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Introducción

En el desarrollo de la economía del país se volvieron más complejas las necesidades de 
capital, tecnología y distribución por tal motivo se inició la tendencia a la organización 
de los grupos económicos. Los grupos facilitaban la captación de grandes recursos finan-
cieros para iniciar la producción de nuevos artículos que requería el mercado, optaron 
por dirigir sus inversiones hacia la integración tanto horizontal como vertical y hacia la 
diversificación de su producción, el Grupo Empresarial Ángeles no es la excepción. 

La industria es la actividad más importante de los grupos, pero el comercio es la 
segunda, primero porque en la sustitución de importaciones las empresas debían pro-
ducir aquello que importaban, luego porque debían crear sus canales de distribución 
y comercialización dentro del mercado; como tercera actividad se registran construc-
ción e inmobiliaria; especulando con las necesidades los grupos se integran a las acti-
vidades que presentan mayor seguridad de obtener altas tasas de ganancia [Cordero 
& Santín 1977].

El contexto económico señala que las variables macroeconómicas sufrieron un 
fuerte retroceso en 1995 por la crisis económica, el crecimiento promedio anual medi-
do por el PIB, se registró de 3.2% y el sector servicios creció 3.1% en promedio anual. El 
promedio de participación en el PIB por sectores fue de 66.3% para el sector servicios; 
28.3% para el sector industrial, y sólo 5.4% para el sector agropecuario. En este sexe-
nio, la rama de transportes, almacenamiento y comunicaciones fue la más dinámica, 
con un crecimiento de 6.01% seguida de comercio, restaurantes y hoteles con 5.3%; la 
de servicios financieros creció 2.9% en promedio anual, y la de servicios comunales, 
1.6% [Méndez 2012].

No obstante, para 1997 la crisis económica había sido superada, la relativa estabili-
dad económica durante el gobierno de Ernesto Zedillo permitió a las grandes empresas 
del sector servicios continuar con sus planes de inversión y la creación de nuevo grupos 
o corporativos tales como el Grupo Empresarial Ángeles.

Una característica de los corporativos es la forma del control familiar en sus operacio-
nes. El origen del Grupo Empresarial Ángeles no es la excepción. La historia de Olegario 
Vásquez Raña se vincula a su padre, fundador de la empresa, y sus hermanos. En 1945 
fundan Almacenes Hermanos Vázquez, firma mueblera. En 1952 Apolinar, Mario, Olegario 
y Abel inician la venta al contado de muebles, línea blanca y artículos electrónicos. En 
1959 Compañía Hermanos Vázquez se convierte en proveedor de Aurrerá. 

En 1976 Mario, se separa y se queda con Organización Editorial Mexicana. En 1983 
Abel vende sus acciones y funda Grupo K2, quedándose en la empresa Olegario y Apoli-
nar, el primero con 66% de las acciones [López Díaz 2009]. 
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Las rutas corporativas del Grupo Empresarial Ángeles combinan capital de distintas 
actividades del sector terciario:

1) La primera ruta es con base en la actividad comercial de la empresa Compañía 
Hermanos Vázquez y el transporte Ómnibus de México (Ojeda, 2000). Las líneas de 
autobuses fueron uno de los activos que impulsó el capital inicial de la familia permi-
tiendo que en 1986 Olegario Vázquez Raña adquiriese el Hospital Humana. 
2) El crecimiento de las empresas se realizó con la reinversión de las utilidades y en 
1998 se constituyó formalmente Grupo Empresarial Ángeles (GEA) con una visión 
integral corporativa: 

1. En 1999 el Grupo logró adjudicarse 12 aeropuertos, que en conjunto confor-
maron el Grupo Aeroportuario del Pacífico, ubicados en: Aguascalientes Baja 
California Norte y Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, y Sonora [Mundo 
Ejecutivo 2000].
2. En 2000 GEA incursionó en el Turismo y adquirió en 255 millones de dólares 
a Grupo Real Turismo, propietaria y operadora de Hoteles Camino Real [Ojeda 2000]. 
3. En 2003 GEA adquiere Grupo Imagen, la plataforma para incursionar en medios 
de comunicación, con dos estaciones de radio en FM en la Ciudad de México, con 
varias repetidoras en el país [Yuste 2005] y 10 estaciones propias; además el grupo 
compró una participación minoritaria del periódico Milenio Diario.
4. En 2006 GEA adquiere Grupo Financiero Multiva, integrado por la casa de bol-
sa, la operadora de fondos de inversión y la arrendadora, además de que concreta 
la compra de la Peninsular de Seguros. Las autoridades financieras otorgan a Ban-
co Multiva la autorización para constituirse y operar (Grupo Empresarial Angeles).

El antecedente de Multiva se remonta a 1980 que marca el inicio en el sistema fi-
nanciero mexicano de Multivalores Casa de Bolsa, asimismo en septiembre de ese año 
inicia la operación de Interamericana Casa de cambio, transformándose en Multiva Casa 
de Cambio a los tres años. En 1991 Multivalores Casa de Bolsa obtiene la autorización 
para conformar Multivalores Grupo financiero, al cual se integran Multiva Arrendadora 
y Multiva Factoring. A finales del 2000 es constituida Multivalores Sociedad Operadora 
de Sociedades de Inversión y al mismo tiempo, la Casa de Cambio es fusionada con el 
Grupo Financiero (Grupo Financiero Multiva). 

El Grupo Empresarial Ángeles considera que la diversificación en múltiples activida-
des dentro del sector Servicios es la mejor manera de crecer, ya que por una parte aten-
der varios mercados aumentará las ventas y aminorará así los riegos por bajas ventas de 
algunas de sus empresas, y por otra, al contar con recursos financieros propios están en 
posibilidad de crecer vía adquisiciones, como lo demuestran las siguientes empresas:
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Hospitales Ángeles

El área más importante del grupo es su cadena de hospitales que creció por esta vía: 
Hospital Ángeles del Pedregal, Mocel, Metropolitano, Hospital México, Hospital Ángeles 
de Querétaro y Ángeles de las Lomas y la adquisición del 47.8% del Hospital Mocel de 
Monterrey. Juntos suman más de 500 millones de dólares. Además, también pertenecen 
al grupo el Hospital del Carmen, ubicado en la ciudad de Guadalajara, y la Clínica Ángeles 
de la Ciudad de México [Mundo Ejecutivo 2000]. 

En 2000 esta red hospitalaria contaba con más de 1,200 camas y empleaba alrede-
dor de 10,000 médicos, y personal administrativo y de servicios. GEA se convierte en la 
red hospitalaria más importante de México y Latinoamérica [Mundo Ejecutivo 2000]. En 
2003 adquirieron la Clinica Londres por la que pagaron más de $ 20 millones de dólares 
a la familia Molina Font. Con la adquisición también se hereda la cartera de clientes tales 
como: Banco de México, Nacional Financiera y Banamex Aegon, una Institución de Segu-
ros Especializadas en Salud, que concentra a los bancos privados.

El crecimiento de la división de salud se desarrolló de forma horizontal por su expan-
sión geográfica, seguida de un crecimiento vertical progresivo a fin de abarcar cada vez 
más segmentos socioeconómicos. Consistió la inclusión gradual de los tres niveles de 
atención médica: 1) consultorios externos, 2) especialidades básicas como ginecología, 
y 3) subespecialidades como neurocirugía. En términos de atención a la salud en México, 
85% de las enfermedades se tratan en el primer nivel, 12% en el segundo y 3% de los 
padecimientos se debería plantear en el tercer nivel [Lezcano 2005].

Entre sus filiales: Ángeles Care brinda en la comodidad de los hogares: cuidado mé-
dico, atención de enfermería y la aplicación de tratamientos prescritos por el médico 
a las personas con problemas de salud de mediana y baja complejidad . (Angeles Care, 
2017); Canal Ángeles informa sobre los eventos relevantes de Hospitales Ángeles y Grupo 
Ángeles Servicios de Salud [Canal Angeles 2017].

La filial Biomédicos Imagen Diagnóstica y Laboratorio realiza estudios de Análisis Clí-
nicos e Imagenología, con avanzada tecnología y regidos bajo las normas de ISO:9001-
2008. Es un laboratorio de referencia para hospitales y clínicas, además de colaborar 
con gran diversidad de empresas, aseguradoras y administradoras de salud [Biomédi-
cos 2016].

Flores y Regalos Ángeles / Farmacia Ángeles, son farmacias y tiendas de regalos que 
ofrecen dentro de los Hospitales de Grupo Ángeles: medicamentos de alta calidad y una 
gran variedad de artículos para los pacientes en recuperación, así como regalos [GEA 
2016]. Grupo Empresarial Ángeles cierra el círculo de oferta con Bestparking, filial que 
administra los estacionamientos y que cuenta con 11 sucursales que en conjunto suman 
más de 3000 cajones de estacionamiento [GEA 2016]. 
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Finalmente, la filial Escuela de Profesionales de la Salud representa la principal pla-
taforma de Grupo Ángeles Servicios de Salud para ofrecer capacitación continua a sus 
colaboradores, en diferentes áreas de especialización [GEA 2016].

Los hospitales del Grupo aumentaron vía adquisiciones, en diciembre de 2016 se 
registraron 28 unidades, con 2,554 habitaciones y 3,324 consultorios. La demanda au-
mentó debido al envejecimiento poblacional y a la mayor penetración del seguro de 
gastos médicos [Corona 2016]. Una compra fallida de GEA, ocurrió en septiembre de 
2014 tras luego de un estudio muy meticuloso que costó 10 millones de dólares, el grupo 
presentó una oferta al Gobierno de Portugal, misma que fue aceptada (ya había un plan 
de liquidación), pero otro empresario ofreció más y fue el que adquirió el Grupo portu-
gués Espírito Santo Saúde que sumaba clínicas médicas, centros de salud y residencias 
para gente de tercera edad. Finalmente GEA consideró que fue lo mejor no comprarlo 
porque la inversión se habría recuperado en 30 años, cuando lo mejor es entre 8 y 12 
años, máximo [Torres 2017].

Grupo Real Turismo

Entre los antecedentes de Grupo Real Turismo se registra que se constituyó en México 
el 9 de junio de 1980 bajo la denominación Casamar, Bienes Raíces y Turismo, S. A. de C. 
V.. El 9 de octubre de 1987 cambió su denominación por la de Grupo Camino Real, S.A. de 
C.V. Se conformó como grupo con socios dueños de hoteles, y con recursos de la Bolsa 
de Valores -$28 888.9 millones de pesos- . Su asociación con Westin Hotel & Resorts [Ex-
pansión 1988]. 

El 31 de octubre de 1988 se transformó en Real Turismo, S. A. de C. V. Es la tenedora 
de las acciones de Hoteles Camino Real, cadena integrada por 16 hoteles, mismos que 
atravesaron un proceso de licitación debido a problemas financieros [López Díaz 2009].

El grupo hotelero de Israel y Pablo Brener y Moisés y Anselmo Cosío, fue renombrado 
Real Turismo, como nueva razón social. Real Turismo controlaría no sólo las cadenas ho-
teleras Camino Real, Calinda y la recién adquirida Fraccionadora y hotelera del Pacífico 
(Frahopa), sino también las empresas relacionadas con otras áreas del sector turístico. 
Todo ello con el fin de conseguir una mejor integración en sus operaciones.

Real Turismo compró al Grupo Industrial Alfa el porcentaje de Frahopa que le corres-
pondía. Por éste pagó un equivalente a $30 millones de dólares en diciembre de 1988 
[Expansión 1989].

Real Turismo, S.A. de C. V., es la compañía tenedora de las acciones de Hoteles Ca-
mino Real, Hoteles Calinda y Fraccionadora y hotelera del Pacífico. Adquirió además 
Hoteles Calinda el Cuernavaca Raquet Club. Real Turismo controlaba sólo el 43% de la 
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acciones de la agencia de viajes Solymex un manejador individual de turismo receptivo, 
el cual podría vender excursiones a terceros, ofreciendo crédito con instrumentos ban-
carios [Expansión 1989].

El 5 de junio del año 2000, la Compañía fue adquirida por Grupo Empresarial Ángeles. 
Las principales subsidiarias de la Compañía tienen como actividad principal la opera-
ción y administración de hoteles; asimismo, con empresas inmobiliarias y de servicios 
complementarios a las actividades comerciales que realizan (Bolsa Mexicana de Valores). 

Figura 1. Estructura Grupo Real Turismo

  

Fuente: elaboración propia.
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En la composición de Grupo Real Turismo se cuenta con tres marcas enfocadas a di-
ferentes mercados:

Quinta Real: fundada en 1992, esta marca está enfocada al sector de Gran Turismo 
con operaciones de hoteles de lujo en inmuebles con relevancia histórica, en las prin-
cipales ciudades de la República Mexicana, ciudades coloniales y los mejores destinos 
de playa.

Camino Real: enfocada al sector de 5 estrellas, es reconocida desde sus inicios en 1959 
por su alta calidad en servicio y hoteles localizados en las ciudades de negocios más im-
portantes, así como en los principales puertos turísticos de la República Mexicana.

Real Inn: cadena de hoteles urbanos creada en 2012 por Grupo Real Turismo, con 
hoteles localizados en los destinos económicos más importantes de México. La marca 
está enfocada en atender las necesidades del sector cuatro estrellas “business class”. En 
2013, anunció la apertura de cinco hoteles más bajo las marcas Camino Real y Real Inn, 
con una inversión de 85 mdd, que también incluyó la remodelación de un restaurante 
en el Camino Real de la Ciudad de México y la inauguración de otro en el Quinta Real 
Guadalajara. 

En 2013 contaba con 24 hoteles propios y 17 hoteles operados, que en total sumaba 
más de 7,138 cuartos en 16 destinos ubicados en las ciudades y playas más codiciadas de 
México y uno en El Paso, Texas, Estados Unidos. Grupo Real Turismo logró convertirse en 
líder de centros de consumo de sus marcas propias tales como: Kyo Grill, La Huerta, María 
Bonita y Token [Grupo Real Turismo 2013].

En el sector de alimentos el Grupo opera una cadena de cafés: Coffee Station, que 
suma alrededor de 70 establecimientos distribuidos en el Distrito Federal, Toluca, Mon-
terrey y Saltillo (Mundo Ejecutivo, 2000). En los Hoteles Camino real incorporaron restau-
rantes famosos como Le Cirque, China Grill, el Centro Castellano, Moon Bar, Morimoto 
y BeefBar y el Bice Bistro [Yuste 2005]. En 2016 se registra que el 40% de sus ingresos 
globales provinieron de alimentos y bebidas [Corona 2016]. 

El grupo es un inversionista patrimonial, puesto que es propietaria del 80% de sus 
hoteles, en comparación con el Grupo Posadas que sólo es dueña del 19% de los hoteles 
que opera. Son dueños de 41 hoteles en México y Estados Unidos. En 2014 Grupo Real 
Turismo, cuenta con 42 Hoteles en todo el territorio Nacional [Corona 2016]. 

Cuadro No. 1 Ventas del Grupo Real Turismo (2000–2006, 2012–2015) (Millones de pesos)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

961.8 918.9 1052.4 1260.7 1476 1447.1
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2006 2012 2013 2014 2015 2016

1744.1 2230.1 2487.2 2823 2843.2

Fuente: elaboración propia con base en números de la Revista Expansión correspondientes a cada año 

que incluyen las 500 Empresas más Importantes de México.

La inscripción a la Bolsa de Valores del Grupo Real Turismo se registró en 1987 (Bolsa 
Mexicana de Valores) y se retiraron en junio de 2016 para volver a ser una firma privada 
como el resto de las empresas del grupo [Corona 2016].

Grupo Imagen Multimedia

En 2007 reiniciaron las trasmisiones del canal de televisión abierta XIHRAE-TV con el 
nombre comercial de Cadena tres. Se crea el canal de televisión de Excélsior TV (Grupo 
Financiero Multiva). 

El Grupo Imagen es el primero en adoptar una reingeniería convergente con base en 
la digitalización de la base material de la producción noticiosa que a finales de la primera 
década del siglo parece ser la tendencia mundial en la industria del periodismo. Esta fu-
sión entre empresas de medios y telecomunicaciones, constituye una alianza estratégica 
provocando la concentración de la producción de contenidos, fenómeno que ha sido fa-
cilitado por las políticas de desregulación económica y apertura comercial en casi todas 
las ramas productivas y que favorece la propiedad de distintos medios [Meneses 2010].

Grupo Imagen Multimedia interviene en el sector deportivo con la compra del equi-
po de futbol Gallos Blancos del Querétaro con una inversión de más de 25 millones de 
dólares para adquirir la franquicia [Herrera 2015].

Cuadro 2. Ventas del Grupo Imagen (Millones de pesos)

2003 2004 2007 2008 2009

454.3 487.3 2600 2870 3304

2010 2012 2013 2014 2015

3742 4109 4312 4522 4702

Fuente: elaboración propia con base en números de la Revista Expansión correspondientes a cada año 

que incluyen las 500 Empresas más Importantes de México. 

Beatriz Pérez Sánchez



245

El 17 de octubre de 2016 salió al aire la tercera cadena de televisión abierta de la 
empresa Imagen Televisión, con este nuevo lanzamiento se amplió la oferta que susten-
taba el duopolio de Televisa y TV Azteca. El grupo pagó 1,808 millones de dólares por la 
concesión del canal 3.1, después de ganar la licitación del gobierno a principio de 2015. 
Además invirtió 10,000 MDP más que asignó a la construcción del nuevo corporativo, el 
diseño y la producción de contenidos y el desarrollo de las redes y la infraestructura que 
permitiría la cobertura nacional de la cadena. Los servicios que ofrece se centran en los 
noticiarios y las series. Además cuenta con el periódico Excélsior, Imagen Radio, Imagen 
Digital e Imagen Deportes. El 20 % de los anuncios del periódico Excélsior son de empre-
sas del Grupo [Corona 2016].

Grupo Financiero Multiva

En 2009 Grupo Financiero Multiva, a dos años del lanzamiento de su Banco, duplicó la 
cartera de crédito y en 2013 el número de sucursales de Banco Multiva, gracias al éxito de 
su estrategia. El Grupo Financiero Multiva es el octavo de 52 bancos del Sistema Finan-
ciero mexicano con 60,000 millones de pesos en activos por el valor de Multiva. En tér-
minos de cartera de crédito también debe ocupar el octavo o noveno lugar del Sistema 
Financiero y en el grupo de medios son el tercero en términos de facturación. El Grupo 
registra 25,800 empleados (Takahashi, 2015). El Grupo Financiero Multiva con 30 años 
de experiencia está conformado por Casa de Bolsa, Operadora de Fondos de inversión, 
Banco y Seguros Multiva, S.A. [MULTIVA 2016]. 

Multiva Casa de Bolsa

Diseñan planes de inversión fundamentados en estrategias profesionales que toman en 
consideración las necesidades y requerimientos de sus clientes en materia de liquidez, 
rendimiento, riesgo y patrimonio [MULTIVA 2016].

Multiva Fondos de Inversión 

Brindan formas de inversión mediante diferentes herramientas y el manejo de fondos 
que le permitan obtener beneficios a través de la diversificación, transparencia y accesi-
bilidad [MULTIVA 2016].
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Multiva Seguros

Ofrece seguros a las personas, familias, bienes, salud, empresa y calidad de vida [MUL-
TIVA 2016]. 

Banco Multiva 

Institución de servicios financieros que busca la innovación en los productos y servicios 
que ofrece [MULTIVA 2016].

Cuadro 3. Ventas del Grupo Financiero Multiva (Millones de pesos)

2006 2007 2008 2009

1616.1 1704 2256.6 2532.4

2011 2013 2014

2426.4 4217.6 5532

Fuente: elaboración propia con base en números de la Revista. Expansión correspondientes a cada año 

que incluyen las 500 Empresas más Importantes de México. 

La competencia que se establece con el capital extranjero fue la razón más impor-
tante por la cual el capital privado industrial se orientó desde los años treinta a la forma-
ción de grupos económicos, y en los años setenta creció en todos los sectores a raíz de 
la crisis cuando se interrumpió el modelo de crecimiento y en repuesta se dio el auge de 
los servicios que se tradujo en un acelerado proceso de tercerización económica y social 
en todo el mundo, por ende, los grupos más poderosos se consolidaron en torno a al-
gunos de los grandes bancos del país, y en comparación el Grupo Empresarial Ángeles 
posee su propio grupo financiero [Puga 1993]. 

México puede considerarse una economía de servicios si se toma en cuenta que en 
1985 registró las mismas cifras que en 2015 el sector servicios generó el 62.5% del Pro-
ducto Interno Bruto y el 62% del empleo [INEGI 2016]. Entre sus planes de crecimiento el 
Grupo Empresarial Ángeles privilegian la cadena de televisión, y piensan destinar inver-
siones en ampliar el grupo hotelero y el de hospitales) [Torres 2017].

La estructura monopólica del Grupo Empresarial Ángeles ejemplifica la diversifica-
ción y centralización del capital nacional, como se observa en la siguiente Figura 2.
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Figura 2. Estructura del Grupo Empresarial Ángeles

 

 

Fuente: Tomado de GEA ratifica confianza en México con inversiones durante 2015, publicado en Dinero 

Imagen el 12 de junio de 2016; http://www.dineroenimagen.com/2015-06-12/47520.

De acuerdo con el ranking de la Revista Mundo Ejecutivo de 2015 el Grupo Empresa-
rial Ángeles se coloca en el lugar No. 118 de las 120 empresas familiares que transforman 
a México, cuya construcción considera tres criterios: año de fundación, familia identifica-
da cuyo control alcance o rebase el 50% de las acciones y el tamaño de la organización 
[Mundo Ejecutivo 2015].

El crecimiento de su ventas se observa en el cuadro 4. y Gráfica 1. :
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Cuadro 4. Ventas del Grupo Empresarial Ángeles (2000–2015) (Millones de pesos)

2000 2001 2002 2003 2004

6123 8112.8 10665 12584 11320

2005 2007 2008 2009 2010

6561 16123 18000 15245.5 16500

2011 2012 2013 2014 2015

21087.4 24589 27549 30070 34000

Fuente: elaboración propia con base en números de la Revista Expansión correspondientes a cada año 

que incluyen las 500 Empresas más Importantes de México. De 2005-2007 Expansión utiliza el Sistema 

Economática, información proporcionada por las empresas y las cifras de la Bolsa Mexicana de Valores, 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). En 2009 y 2010 utilizó el sistema Bloom-

berg, la información proporcionada por las empresas y las cifras de la BMV, CNBV, CNSF y CONSAR.

Grafica 1. Ventas del Grupo Empresarial Ángeles (Millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro No. 1

A diferencia de los grupos industriales que se vieron obligadas ante la crisis a con-
siderar varias tácticas, tales como aprovechar la reducción del mercado interno para 
exportar, cierre, venta, fusión de empresas, y establecer filiales de empresas trasnacio-
nales para aprovechar las ventajas de la mano de obra barata y la cercanía del mercado 
estadounidense [Celso & Pere 1998] el Grupo Empresarial Ángeles buscó su integración 
como Grupo y su expansión en el territorio nacional; la acumulación de buenas prácticas 
fue acompañada de un intensivo de tecnología.
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Conclusiones

 · El proceso de transformación del gran capital que se inició en la década de los no-
venta del siglo pasado es el contexto de la dinámica de crecimiento de los nuevos 
grupos en el conjunto de la economía.
 · El Grupo Empresarial Ángeles de capital nacional se ha desarrollado en un contexto 

de monopolización de la economía interna y con un mercado sostenido por el consu-
mo de la clase media y vínculos con el capital financiero.
 · Continua el fuerte sello de rasgos regionales y familiares que presentan los grupos 

económicos que surgieron desde el siglo XIX en el sector industrial y que también se 
presenta en el sector servicios en su dinámica monopólica. Desde 1960 los grupos 
económicos consideran que los mecanismos más importantes de crecimiento son las 
adquisiciones y el Grupo Empresarial Ángeles se suma a esta estrategia en cada uno 
de sus grupos o subsidiarias.
 · Las redes sociales con base en vínculos familiares se convirtieron en un importante 

arreglo institucional para reunir los recursos que demandaba la rápida expansión que 
experimentaron las empresas en su práctica corporativa, aunada a vínculos con las 
instituciones bancarias y financieras.
 · El Grupo Empresarial Ángeles actualiza su base tecnológica, moderniza su estructura 

corporativa y administrativa demostrando una capacidad de adaptación y que la de-
nomina entre las 120 empresas familiares más importantes de México.
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Kluczowe czynniki sukcesu przedsięwzięć  
kooperacyjnych z perspektywy małych przedsiębiorstw

Key Success Factors of Cooperative Undertakings from the 
Perspective of Small Enterprises

Abstract: There are still very few studies about success factors of cooperative undertakings 

from the perspective of small enterprises. In practice, every company focuses on certain 

aspects which, from its point of view, are the most important. Such approach causes the 

identification and recognition of success factors to be tendentious and subjective. Accor-

dingly, it can be pointed out that further study concerning the problem of success factors, 

is still needed.

The purpose of this research is to present the main success factors of small-sized enterprises 

in cooperative undertakings. The study used both the scientific literature and empirical ob-

servations. The main results of the research indicated that the success of cooperative joint 

undertakings is dependent on: reliability, responsibility, relations, honesty, communication, 

reciprocity, risk, priorities, adaptation and production-technological aspects. 

Key words: cooperation, success factors of cooperative undertaking, small family business;

Wprowadzenie 

W praktyce gospodarczej wychodzi się z założenia, że sukces współczesnego przedsię-
biorstwa w dużej mierze zależy od umiejętności tworzenia, rozwoju i utrzymania odpo-
wiednich relacji ze współpracującymi podmiotami, które współuczestniczą w procesie 
tworzenia wartości. Każdy z nich wnosi do utworzonego układu swoje kluczowe kom-
petencje, które wykorzystywane w działalności podstawowej mogą przyczynić się do 
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budowy trwałej przewagi konkurencyjnej. Podkreśla się, że umiejętna współpraca umoż-
liwia wykorzystanie atutów partnera, w tym absorpcję innowacji, wiedzy, nowatorskich 
technologii, a nawet opanowanie nowych narzędzi służących zarządzaniu zasobami ma-
terialnymi i ludzkimi. Zespołowe wykonywanie określonych zadań przyczynia się rów-
nież do poprawy produktywności i rentowności działania, modelowego wykorzystania 
zdolności produkcyjnych i zasobów, koordynacji procesów, redukcji kosztów itp. Wspól-
ne przedsięwzięcia nie zawsze jednak kończą się spodziewanym efektem. O powodzeniu 
bądź porażce decyduje szereg parametrów, które mogą być zależnie lub niezależne od 
przedsiębiorstwa. Szczególnie istotne są te, które pozostają w gestii organizacji, a które 
są wynikiem postępowania przedsiębiorstwa, jego zaangażowania w realizację wspól-
nych celów, podejścia do procesu rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialności, kultury, 
wyznawanych wartości, komunikacji, planowania, przywództwa itp. Wydaje się jednak, 
że w praktyce brak jest jasno sprecyzowanych kryteriów, które decydowałyby o porażce 
bądź powodzeniu wspólnych przedsięwzięć. Każde przedsiębiorstwo uważa bowiem, że 
jego sukces uwarunkowany jest specyficznymi czynnikami, którym nadaje odpowiednią 
rangę. Można zatem podkreślić, że kryteria sukcesu podawane przez podmioty gospo-
darcze mają zawsze charakter względny.

Analizując powyższą problematykę warto zwrócić uwagę na czynniki sukcesu 
przedsięwzięć kooperacyjnych małych, rodzinnych przedsiębiorstw. Ich specyfika, duży 
udział w rozwoju gospodarczym, dynamiczny rozwój i elastyczność w podejściu do ryn-
ku z jednej strony oraz konieczność dostosowywania się do wymogów dominujących 
partnerów z drugiej, powodują, że istnieje potrzeba identyfikacji tych determinant, któ-
re w mniejszym lub większym stopniu decydują o powodzeniu wspólnych projektów. 
Realizując powyższy cel przeprowadzono w latach 2015–2016 badanie empiryczne na 
próbie 243 przedsiębiorstw, z czego w niniejszym opracowaniu prezentowane są wy-
niki dotyczące 104 podmiotów, klasyfikowanych do grupy małych, przede wszystkim 
rodzinnych przedsiębiorstw. 

Sukces i jego mierniki w ujęciu teoretycznym

Zarówno w dyskursie naukowym, jak i w praktyce gospodarczej uważa się, że przedsiębior-
stwa prowadząc swoją działalność dążą do osiągnięcia sukcesu. Należy jednak podkreślić, 
że w literaturze brak jest kompleksowej koncepcji, która w sposób jednolity definiowała-
by omawiane pojęcie. Sukces dotyczy bowiem wielu aspektów współczesnego życia, leży 
również w gestii zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, takich jak: socjologia, psycho-
logia, zachowania organizacyjne, teoria organizacji, zarządzanie strategiczne itp. Proble-
matyka ta szczególnego znaczenia nabiera na gruncie nauk ekonomicznych, w których 
sukces utożsamia się z realizacją zadań i osiąganiem wyznaczonych celów. 
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Najprościej sukces definiuje się jako proces, w którym osiąga się to do czego się zmie-
rza [Wehmeier 2000, s. 1299], można zatem podkreślić, że wiąże się on z koniecznością 
wyznaczenia bądź ustalenia celu lub celów. W ujęciu biznesowym dotyczy realizacji wy-
znaczonych zadań poprzez angażowanie mniejszej ilości zasobów i środków niż miało 
to miejsce dotychczas [Littler, Leverick, Wilson 1993, s. 216]. Można zatem podkreślić, że 
w działalności przedsiębiorstw podstawowym miernikiem sukcesu są aspekty finanso-
we [Toledo-Lòpez i in. 2012, s. 1658], jakkolwiek należy zaznaczyć, że nie każdą aktyw-
ność organizacyjną można oceniać przez pryzmat pieniądza. Z teoretycznego punktu 
widzenia równie ważne są strategie nakierowane na ekspansję, wzrost, dywersyfikację 
itp. Przykładowo, Cowling [2007, s. 480] uważa, że podstawowym miernikiem sukcesu 
każdego przedsiębiorstwa jest przetrwanie. Czupiał [2010, s. 16] natomiast sądzi, że „…
przedsiębiorstwo sukcesu musi cechować się skutecznym wiązaniem rozproszonych za-
sobów i kompetencji w jedną całość, zdolną do szybkiego i właściwego reagowania na 
pojawiające się szanse i zagrożenia”. 

W kontekście rozważania istoty omawianego pojęcia warto zwrócić uwagę na de-
finicje, które odnoszą się do sukcesu przedsiębiorstw rodzinnych. Szeroki ich przegląd 
prezentują Dewi i Dhewanto [2012, s. 56], którzy wskazują, że są to przedsiębiorstwa:

 · dostarczające ogólnie pojmowany dobrobyt, wpływający na poprawę jakości życia 
tych, którzy są zaangażowani w jego działalność, 
 · pomnażające aktywa, które jednocześnie nie zapominają o potrzebach swoich pra-

cowników, 
 · zwiększające swój przychód i zysk,
 · troszczące się o interesy rodziny, zapewniające jej dochód i dbające o rozwój pra-

cowników,
 · których działalność ma charakter rozwijający i perspektywiczny, i jednocześnie ko-

rzystnie oddziałują na otoczenie,
 · których istota przejawia się nie tylko w dążeniu do generowania coraz większych zy-

sków, ale także w rozwoju współpracy, poprawie relacji prywatnych oraz w akumulacji 
doświadczenia, wiedzy i wzrostu kompetencji.

Definicje te wskazują, że aspekt finansowy ma charakter drugorzędny. Sukces przed-
siębiorstwo rodzinne odnosi w sytuacji, gdy korzystnie oddziałuje na otoczenie i swo-
ich interesariuszy. W literaturze podkreśla się, że rozwój małego biznesu nie skupia się 
wyłącznie na dążeniu do osiągania ponadprzeciętnych zysków, znaczenie mają również 
takie aspekty jak możliwość poprawy warunków życia, praca na własny rachunek, moż-
liwość wykorzystywania nadarzających się okazji itp. [Lewis 2008, s. 62, Paige i Littrell 
2002, s. 316]. 

Pomijając szersze rozważania na temat istoty sukcesu, należy podkreślić, że u jego 
podstaw leży wiele różnego rodzaju determinant, które mogą przybierać charakter 
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wewnętrzny, zależny od przedsiębiorstwa, jak i zewnętrzny, niezależny. Ponadto, każ-
dy sektor, branża, a nawet przedsiębiorstwo posiada swoje specyficzne czynniki, które 
wpływają na powodzenie podejmowanych przedsięwzięć. 

Uogólniając można wskazać, że sukces najczęściej jest wynikiem wspólnych działań 
podejmowanych przez przedsiębiorstwa, współczesna gospodarka wymaga bowiem 
nastawienia kooperacyjnego, które należy rozumieć jako zespołowe działanie, u pod-
staw którego leży możliwość znacznego obniżenia kosztów i zwiększenia efektywno-
ści. Dotyczy różnych obszarów współdziałania, począwszy od kwestii ekonomicznych, 
produkcyjnych, zasobowych poprzez organizacyjne, marketingowe a kończąc na 
technologicznych, procesowych i innowacyjnych [Sakakibara 2001, s. 994, Lenz-Cesar, 
Heshmati 2009, s. 5].

Należy również podkreślić, że sukces wspólnych przedsięwzięć może przybierać cha-
rakter szeroki bądź wąski. Wąski skupia się na kilku kwestiach krytycznych dla powodze-
nia określonego zadania, szeroki natomiast rozpatrywany jest przez pryzmat szeregu 
determinant o różnej sile oddziaływania, różnym zakresie i ładunku, a także znaczeniu 
w procesie realizacji wspólnych celów. 

Przykładem ujęcia szerokiego jest rozpatrywanie sukcesu przez pryzmat siedmiu 
czynników. Larson i Kulchitsky [1999, s. 88] uważają, że współpraca jest koncepcją zin-
tegrowanego zarządzania, które uwarunkowane jest synchronizacją takich elementów 
jak: wspólne określanie celów, funkcjonalna koordynacja, szczegółowa komunikacja, 
wzajemny szacunek, wzajemne zaufanie, wspólna praca i jedność celów.

Nieco szersze ujęcie prezentuje Rosen [2007, s. 9], który wskazuje na dziesięć deter-
minant, dotyczących: zaufania, podziału ról, celów, innowacji, otoczenia, chaosu, kon-
struktywnej konfrontacji, komunikacji oraz społeczności i wartości, które wspólnie two-
rzą tzw. kulturę kooperacji.

Najszersze ujęcie prezentuje Coleman [2010], który analizie poddaje 42 czynniki suk-
cesu, pogrupowane w trzy kategorie dotyczące ludzi, procesów i polityki oraz technolo-
gii. Zasoby ludzkie, zdaniem autora, odgrywają zasadniczą rolę we wspólnych przedsię-
wzięciach, zwłaszcza w kontekście zachowania, postępowania, interakcji, wyznawanych 
wartości, zaangażowania itp. 

Przykładem podejścia wąskiego jest pogląd prezentowany przez Chin, Chan i Lam 
[2008, ss. 437-454], którzy sukces rozpatrują w układach kooperencyjnych. Proponowa-
ny model składa się z trzech kategorii: 

 · aktywności kierownictwa, która jest uwarunkowana przywództwem, długotrwałym 
zaangażowaniem oraz procesem pozyskiwania zasobów,
 · rozwoju relacji, determinowanych dwoma czynnikami: progresem zaufania oraz po-

działem wiedzy i ryzyka,
 · zarządzania komunikacją, które opisane jest przez systemy wspomagania informacji 

i zarządzania konfliktem.
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Przedstawicielami ujęcia wąskiego są również Marxt i Link [2002, s. 226], którzy są-
dzą, że sukces wspólnych przedsięwzięć zależny jest od trzech grup czynników przybie-
rających charakter: struktury, ryzyka i kultury. Struktura opisana jest poprzez wyznaczo-
ne cele oraz procesy podejmowania decyzji w organizacji, aspekt kulturowy rozważa się 
w kontekście zachowania ludzi w procesie współpracy, natomiast ryzyko odnosi się do 
istoty i natury zagrożeń związanych z przedsięwzięciem. 

Cel, zakres i metodyka badania

Czynniki sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych, mimo ich szerokiej dyskusji w literatu-
rze tematu, nie są do końca jasno sprecyzowane ani jednoznacznie zdefiniowane. Każde 
przedsiębiorstwo, sektor czy branża wskazują na swoje specyficzne uwarunkowania, któ-
re ich zdaniem decydują o porażce bądź powodzeniu prowadzonego biznesu. Powyższa 
supozycja przyczyniła się do sformułowania celu badania, za który przyjęto identyfikację 
kluczowych czynników sukcesu małych przedsiębiorstw w procesie kooperacji w kon-
tekście rosnącej konkrecyjności rynku. Metodologia badania oparta została na systemo-
wej analizie literatury naukowej, która została zweryfikowana badaniem empirycznym. 

W latach 2015-2016 przeprowadzono badanie ankietowe na próbie 243 podmiotów, 
których dobór miał charakter celowy, nielosowy, podmiotów typowych. Podstawowym 
kryterium doboru była działalność produkcyjna lub produkcyjno-usługowa oraz funk-
cjonowanie na rynku dóbr przemysłowych.

Przedsiębiorstwa wybrane do badania charakteryzowano przy pomocy szeregu 
parametrów, takich jak: domena i profil działalności, wielkość zatrudnienia, lokalizacja, 
okres działania, forma prawna, obsługiwane rynki oraz rodzaj stosowanej strategii bazo-
wej. Szczegółowy opis przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka próby badanej według przyjętych kryteriów

Lp. Charakterystyka Liczba wskazań 
N=104

Udział (w %)

Osoba udzielająca odpowiedzi 

1. Właściciel lub współwłaściciel 57 54,8

2. Specjalista 26 25,0

3. Dyrektor/menedżer 21 20,2

Rok założenia 

1. Do 1990 13 12,5

2. 1991-2000 31 29,8

3. 2001-2010 47 45,2

4. Po 2010 13 12,5
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Domena działalności

1. Produkcja i montaż końcowy 21 20,2

2. Usługi produkcyjne 83 79,8

Forma prawna

1. Przedsiębiorstwo osoby fizycznej 54 51,9

2. Spółka z o.o. 24 23,1

3. Spółka cywilna 14 13,5

4. Spółka jawna 7 6,7

5. Spółka komandytowa 4 3,8

6. Spółka akcyjna 1 1,0

Rodzaj obsługiwanego rynku1

1. Rynek regionalny 54 51,9

2. Rynek krajowy 47 45,2

Rynek lokalny 27 26,0

3. Rynek międzynarodowy 26 25,0

4. Rynek globalny 3 2,9

Rodzaj stosowanej strategii bazowej1

1. Strategia jakościowa (różnicowania) 39 37,5

2. Strategia cenowa (przywództwa kosz-
towego)

33 31,7

3. Strategia zróżnicowana 15 14,4

4. Strategia niszy 13 12,5

5. Strategia mieszana (średnia jakość za 
średnią cenę)

6 5,8

6. Brak wyraźnej strategii 5 4,8

7. Strategia naśladowcy 1 1,0

Lokalizacja według wielkości miejscowości 

1. do 50 tys. mieszkańców 47 45,2

2. od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców 15 14,4

3. od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców 14 13,5

4. powyżej 200 tys. mieszkańców 28 27,0
1 przedsiębiorstwo mogło wskazać więcej niż jedną opcję.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W ankietyzacji udział wzięły wszystkie typy przedsiębiorstw według kryterium 
wielkości, należy jednak podkreślić, że w niniejszym artykule prezentowane są wyniki 
dotyczące podmiotów najmniejszych (104 firmy), w dominującej części o charakterze 
rodzinnym. Metodą badawczą był wywiad bezpośredni, w trakcie którego posiłkowa-
no się standardową listą pytań dotyczących kluczowych czynników sukcesu. Zostały 
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one zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonego sondażu w 2014 roku, dyskusji 
z przedsiębiorcami, krytycznej analizy literatury oraz własnych rozważań autora. Zbiór 
zidentyfikowanych zmiennych podzielono na cztery wzajemnie przenikające się obsza-
ry dotyczące aspektów behawioralnych, procesowych, finansowych i technologicznych. 
Łącznie we wszystkich grupach zidentyfikowano 66 czynników. 

Respondenci biorący udział w badaniu zostali poproszeni o nadanie poszczegól-
nym czynnikom oceny w 5-cio stopniowej skali Likerta przy założeniu, że 1 oznacza brak 
wpływu, a 5 bardzo istotny wpływ na sukces wspólnych przedsięwzięć. Pozyskane w ten 
sposób dane zostały zakodowane w programie Statistica, co pozwoliło dokonać szcze-
gółowych obliczeń dotyczących podstawowych parametrów statystycznych, w tym 
średnią wskazań, którą określono jako współczynnik istotności (R). Pozwolił on dokonać 
hierarchizacji poszczególnych czynników według stopnia ich ważności. W opracowaniu 
przyjęto, że te z nich, których wartość R przekracza lub jest równa 4 mają istotne znacze-
nie w procesie realizacji wspólnych zadań.

Należy jednak podkreślić, że współczynniki istotności poszczególnych zmiennych 
w wielu wypadkach były bardzo podobne, co uniemożliwiło precyzyjne wskazanie tych, 
które mają największą siłę oddziaływania. Podjęto zatem decyzję o poddaniu materiału 
empirycznego analizie czynnikowej umożliwiającej redukcję wielu zmiennych do kilku, 
które zawierają w sobie skumulowaną wartość. Uzyskane wyniki dają pewien charakte-
rystyczny obraz zachowania współczesnych przedsiębiorstw, co zdaniem autora upo-
ważnia do formułowania wniosków o charakterze ogólnym.

Determinanty sukcesu wspólnych przedsięwzięć – wyniki 
badania

Analiza wyników badania empirycznego pozwoliła dokonać hierarchizacji zmiennych, 
które w mniejszym bądź większym stopniu decydują o powodzeniu wspólnych przed-
sięwzięć. Zgodnie z przyjętą procedurą wyznaczono średnią oceny, którą określono jako 
współczynnik istotności (R). Oceny tej dokonano w 4 niezależnych grupach, jakkolwiek 
należy podkreślić, że powinny one być rozpatrywane wspólnie, stanowią bowiem prze-
nikającą się i uzupełniającą płaszczyznę rozważań. 

W pierwszej, którą określono jako behawioralną zidentyfikowano 29 czynników, 
z których 5 posiada stosunkowo wysoki wskaźnik istotności. Szczególnie ważne są: za-
ufanie, otwartość i uczciwość (R=4,4), rzetelność działania (R=4,4), odpowiedzialność 
(R=4,1), zaangażowanie we współpracę (R=4,0) oraz odpowiednia i czytelna komunika-
cja (R=4,0). W drugim obszarze, finansowym, o sukcesie wspólnych przedsięwzięć de-
cyduje przestrzeganie warunków współpracy (R=4,3) oraz bezpieczeństwo finansowe 
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(R=4,1), natomiast w ujęciu procesowym powodzenie zależy od komunikacji (R=4,2), 
pewności współpracy (R=4,1) i zgodności oferty z działaniem (R=4,1). W obszarach tych 
analizie poddano odpowiednio 7 i 16 czynników pierwotnych. W ostatniej grupie ba-
danej przez pryzmat 14 czynników, którą określono jako technologiczną, nie zidentyfi-
kowano żadnej determinanty, której istotność osiągnęłaby wartość 4. Jakkolwiek warto 
zaznaczyć, że stosunkowo ważne są innowacyjność technologiczna (R=3,6) oraz stoso-
wanie nowoczesnych rozwiązań (R=3,5).

Analiza wszystkich zmiennych pod względem ich istotności w procesie kooperacji 
nie pozwoliła dokonać szczegółowej oceny i interpretacji tych, których znaczenie jest 
priorytetowe. Wiele z nich posiada podobny ładunek poznawczy, ponadto wykazują wy-
soką współzależność, co powoduje, że prezentowany obraz jest nieprecyzyjny, niejasny 
a nawet chaotyczny. Uzasadnione zatem było prowadzenie dalszych badań pozwalają-
cych precyzyjnie wyznaczyć te czynniki, które zawierają w sobie najwięcej informacji. 

Rysunek 1. Wykres osypiska Cattella
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Źródło: opracowanie własne. 

Punktem wyjścia była budowa macierzy korelacji, w której zidentyfikowano wiele 
zmiennych wykazujących średnią i dużą współzależność. Następnie, na jej podstawie 
zbudowano macierz ładunków czynnikowych, którą poddano rotacji metodą Varimax. 
W jej wyniku, zgodnie z kryterium Kaisera, zidentyfikowano szesnaście czynników głów-
nych, w których skumulowała się znaczna część informacji. Warto podkreślić, że war-
tość własna poszczególnych czynników zawierała się w zakresie od 19,77 do 1,05. Biorąc 

Dariusz Nowak



261

pod uwagę procentowy udział wyjaśniający wariancję zdecydowano, że w dalszej anali-
zie uwzględni się tylko 10 czynników, których wartość własna przekracza 1,5. Wybór ten 
potwierdzono testem osypiska Cattella, na wykresie 1 wyraźnie widać miejsce, w którym 
następuje łagodny spadek wartości własnych, stanowiących tzw. „osypisko czynnikowe”. 

Szczegółowa charakterystyka składowych głównych przedstawiona jest w tabeli 
2. Analiza danych pozwala stwierdzić, że pierwszy mega-czynnik skumulował w sobie 
znaczną część informacji, ponadto posiada wysoką wartość własną (19,8) i tłumaczy 
zjawisko w prawie 30%. Każdy kolejny czynnik posiada coraz mniejszą wartość własną 
i w coraz mniejszym stopniu tłumaczy zjawisko, jakkolwiek należy podkreślić, że skumu-
lowana wartość własna 10 pierwszych czynników wynosi 42 i wyjaśniają one aż 65,8% 
wariancji. 

Tabela 2. Wariancja i wartości własne 10 czynników składowych głównych

Wartość Składowe główne

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Cn Σ

Wartość własna 19,77 4,49 3,11 3,04 2,43 2,23 2,04 1,78 1,57 1,51 … 66

% wyjaśnienia 
wariancji

29,9 6,8 4,7 4,6 3,7 3,4 3,1 2,7 2,4 2,3 … 100

Skumulowana 
wartość własna

19,8 24,3 27,4 30,4 32,9 35,1 37,1 38,9 40,5 42,0 … 66

Skumulowany 
% wyjaśnienia 
wariancji

29,9 36,8 41,5 46,1 49,8 53,2 56,3 59,0 61,3 65,8 … 100

Źródło: opracowanie własne.

W kolejnym etapie analizy podjęto próbę identyfikacji zmiennych, które w wysokim 
stopniu charakteryzują poszczególne mega-czynniki. Pierwszy, posiadający największą 
wartość własną oraz w największym stopniu tłumaczący sukces wspólnych przedsię-
wzięć opisany jest przez jedną zmienną, która wiąże się z zaufaniem, otwartością i uczci-
wością działania. Należy podkreślić, że w praktyce zaufanie jest warunkiem wstępnym 
i koniecznym realizacji wspólnych celów, wyznaczając jednocześnie poziom, zakres 
i warunki przyszłego działania. Traktowane jest jako podstawowy składnik relacji pozwa-
lający organizacjom wykorzystać w pełni posiadany potencjał. Wysoki poziom zaufa-
nia pozwala przedsiębiorstwom koordynować działalność, a wspólny zharmonizowany 
wysiłek prowadzi do realizacji zamierzonych celów, których wynik znacznie przekracza 
rezultaty, które osiągnęłyby firmy w przypadku samodzielnego działania. Efektem bę-
dzie poprawa jakości i produktywności oraz redukcji kosztów ogólnych. Rozpatrując 
pierwszy mega-czynnik warto zwrócić uwagę na fakt, że opisująca go zmienna nie ma 
wysokiej wartości własnej (0,56), tłumaczy jednak problem aż w 29,9%.
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Druga mega-cecha wiąże się z potencjałem wytwórczym i charakteryzowana jest 
przez szereg zmiennych pierwotnych, dotyczących potencjału wytwórczego, w tym: 
kompatybilność procesów wytwórczych, proceduralne wykorzystanie infrastruktury 
technicznej oraz stan i kondycja parku maszyn. Dodatkowo, na cechę tę oddziałuje sto-
sowanie w działalności operacyjnej nowoczesnych rozwiązań technologicznych, syn-
chronizacja zdolności produkcyjnych, a także zakres integracji technologii. Należy pod-
kreślić, że omawiany mega-czynnik posiada stosunkowo wysoką wartość własną (4,49), 
tłumaczy również w dużym zakresie rozpatrywany problem (6,8%), ponadto wszystkie 
zmienne pierwotne posiadają wysoki ładunek własny, kształtujący się od 0,72 do 0,84.

Tabela 3. Mega-czynniki wpływające na sukces wspólnych przedsięwzięć małych 
przedsiębiorstw

Mega-cecha Zmienne charakteryzujące % wa-
riancji

Skumulo-
wany % 

wariancji

C1 Rzetelność zaufanie, otwartość i uczciwość 29,95 29,95

C2 Produkcyjna stosowanie nowoczesnych rozwiązań tech-
nologicznych
synchronizacja zdolności produkcyjnych
proceduralne wykorzystanie infrastruktury 
technicznej
kompatybilność stanowiska z techniką
stan i kondycja parku maszyn
poziom integracji techniki i człowieka

6,80 36,76

C3 Odpowiedzial-
ność 

rzetelność działania
przestrzeganie ustalonych warunków 
współpracy

4,71 41,48

C4 Relacyjna kompatybilność struktur i metod zarządzania
stosowanie odpowiednich narzędzi zarzą-
dzania współpracą

4,61 46,09

C5 Uczciwość docenianie wyników współpracy
ścisłe zdefiniowane ryzyko finansowe

3,68 49,78

C6 Komunikacja częstotliwość i poziom wzajemnych kontaktów
podobieństwo kulturowe

3,38 53,16

C7 Wzajemność zaangażowanie w realizację celów partnera 3,09 56,26

C8 Ryzyko dokładne definiowanie i rozwiązywanie 
problemów
efektywna komunikacja

2,70 58,97

C9 Priorytety znajomość celów i zasad współpracy
wspólne ustalanie celów

2,38 61,35

C10 Adaptacja uwzględnianie lokalnych, specyficznych 
uwarunkowań

2,29 63,64

Źródło: opracowanie własne.
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Stosunkowo duży wpływ na sukces wspólnych przedsięwzięć ma również odpowie-
dzialność (wartość własna równa 3,11), opisana przez rzetelność działania, którą więk-
szość badanych utożsamia z zaangażowaniem partnera w realizację wspólnych celów, 
dochowaniem należytej staranności w postępowaniu oraz przestrzeganiem ustalonych 
warunków współpracy (ich stabilność, trwałość i niezmienność). Należy jednak podkre-
ślić, że nieprzestrzeganie przez kontrahentów, zwłaszcza tych o dużej sile przetargowej, 
zasad „dobrej współpracy” przyczynia się do psucia rynku, budzi nieufność, zmniejsza 
zaangażowanie i aktywność uczestników porozumienia kooperacyjnego.

Kompatybilność struktur i metod zarządzania oraz stosowanie odpowiednich narzę-
dzi zarządzania współpracą charakteryzują kolejną mega-cechę, którą określono jako 
relacyjna (wartość własna równa 3,04). Dzięki wskazanym parametrom, między koope-
rującymi przedsiębiorstwami, rozwija się partnerstwo, współzależność i zaangażowa-
nie, a tym samym firmy uczestniczą w realizacji wspólnych celów. 

Szczególnie istotna jest piąta mega-cecha określona jako uczciwość (wartość wła-
sna równa 2,43), która tłumaczy sukces wspólnych przedsięwzięć w 3,7%. Wykazuje ona 
wysoką współzależność z dwiema zmiennymi pierwotnymi, tj.: docenianiem wyników 
współpracy oraz ściśle zdefiniowanym ryzykiem finansowym. Małe, rodzinne przed-
siębiorstwa podkreślają, że są one szczególnie narażone na nieetyczne postępowanie 
partnerów, charakteryzujących się wyższą pozycją konkurencyjną, co może przeja-
wić się w niesymetrycznym rozłożeniu ryzyka, zwłaszcza w aspekcie finansowym. We 
współpracy docenia się tych, którzy działają etyczne, odpowiedzialnie i przestrzegają 
„dobrych praktyk”. 

Sukces wspólnych przedsięwzięć kooperacyjnych jest zależny również od komuni-
kacji między przedsiębiorstwami (wartość własna równa 2,23), która charakteryzowana 
jest przez częstotliwość i poziom wzajemnych kontaktów oraz podobieństwo kulturo-
we. Komunikowanie traktuje się jako swobodną i otwartą wymianę informacji pomiędzy 
stronami. Przyczynia się ona do rozwoju wzajemności, zrozumienia i odpowiedzialności. 
Podkreśla się, że trudności w przepływie informacji powodują osłabienie więzi i rozwój 
relacji antagonistycznych, w których dominuje nieufność, podejrzliwość i dystans. 

Wysoki wpływ na sukces wspólnych przedsięwzięć ma również mega-cecha okre-
ślona jako wzajemność (wartość własna równa 2,04), która charakteryzowana jest przez 
pryzmat zaangażowania w realizację celów partnera. Oznacza ona oczekiwanie życzli-
wości, sprawiedliwości i równomiernego zaangażowania wszystkich uczestników poro-
zumienia, co przejawia się w realizacji indywidualnych lub obopólnych korzyści, celów, 
interesów itp. W zasadzie tej podkreśla się współpracę, współdziałanie i koordynację 
pomiędzy organizacjami w przeciwieństwie do dominacji, siły i kontroli.

Powodzenie wspólnych przedsięwzięć uzależnione jest również od ryzyka (wartość 
własna równa 1,78), które opisane jest przez umiejętność definiowania i rozwiązywa-
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nia problemów oraz efektywną komunikację. Uważa się, że nieodłącznym elementem 
wspólnych działań jest konflikt, poprzez który należy rozmieć sytuację, gdzie jeden 
z uczestników porozumienia jest postrzegany jako niekompatybilny z innymi, co ozna-
cza, że realizuje swoje cele kosztem partnera lub partnerów. Należy zatem precyzyjnie 
określić zadania i odpowiedzialność każdego z uczestników wspólnego projektu. Ele-
mentem wzmacniającym jest odpowiednia, częsta i efektywna komunikacja pozwalają-
ca podjąć działania zapobiegawcze lub prewencyjne. 

Ostatnie dwa mega-czynniki charakteryzowane w niniejszym opracowaniu mają 
nieco mniejszą wartość własną, jakkolwiek należy zaznaczyć, że w procesie wspólnej 
realizacji celów są istotne i ważne. Pierwszy z nich określony jako priorytety (wartość 
własna równa 1,57) zależny jest od znajomości celów i zasad współpracy oraz wspól-
nego ustalania celów. Oba wskazane parametry zarówno w praktyce, jak i dyskursie 
naukowym uważane są za podstawowe uwarunkowania rozwoju relacji, decydujące 
o powodzeniu i sukcesie. Drugi mega-czynnik natomiast, związany z uwzględnianiem 
we współpracy lokalnych, często specyficznych uwarunkowań, nazwano adaptacyjnym 
(wartość własna równa 1,5). Podkreśla się, że umiejętność przystosowawcza może sta-
nowić kluczową kompetencję i być podstawą budowy trwałej pozycji konkurencyjnej, 
zarówno przedsiębiorstwa, jak i układu biznesowego.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować kilkadziesiąt czynników, które 
w mniejszym lub większym stopniu decydują o powodzeniu bądź porażce wspólnych 
przedsięwzięć. Szczególnie istotne są te dotyczące aspektów behawioralnych, finanso-
wych, procesowych i technologicznych. Należy jednak podkreślić, że próba obserwacji 
i analizy wszystkich zmiennych wskazanych przez przedsiębiorców jest mało przejrzysta, 
pracochłonna oraz trudna w aplikacji praktycznej. Dodatkowo prezentowane oceny mają 
często charakter subiektywny i tendencyjny, będący pod wpływem bieżących wydarzeń, 
co powoduje, że nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu rzeczy. Zastosowana w badaniu 
metoda analizy czynnikowej pozwoliła uprościć strukturę wielu zmiennych do takiej for-
my, która pozwoli badać zjawisko przez pryzmat najbardziej istotnych czynników. Wśród 
nich na uwagę zasługuje rzetelność działania, odpowiedzialność, uczciwość, odpowiednia 
komunikacja, ustalanie priorytetów, a także kompatybilność procesów produkcyjnych. Po-
nadto redukcja wielu zmiennych do kilku mega-czynników, prócz wartości poznawczej, 
może być wykorzystana w praktyce, pozwala bowiem pominąć wiele mniej istotnych uwa-
runkowań i skupić się na tych, które w wysokim stopniu wyjaśniają problem sukcesu wspól-
nych przedsięwzięć kooperacyjnych z perspektywy małych, rodzinnych przedsiębiorstw.
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E-business in Family Businesses of the Creative Industries 
Sector – Case Studies

Abstract: The development of Information Communication Technology (ICT) and, in parti-

cular, the Internet, has created a new kind of market and society functioning in this reality. It 

facilitates noticeable, positive changes in the way enterprises do business. Currently, there 

are many documented benefits of the introduction of new technologies by family busines-

ses. These benefits are connected with expanding the client base, increasing investment 

in new products, entering new markets, or streamlining business activities. The aim of the 

paper is to show the extent to which family businesses in creative industries exploit the 

potential of e-business. 

Key words: e-business, family business, creative industries sector. 

Introduction

Currently, modernity, innovativeness and flexibility in operation, in particular the abi-
lity to use new technologies, become the foundations of business development. Rea-
dy-made solutions cease to work, and previously developed mechanisms of operation 
function in the current economic conditions to an increasingly lesser degree. Creativity 
and human imagination combined with activity, independence and the ability to take 
advantage of emerging opportunities and new ways of communication, begin to gain 
crucial importance. As shown by the observations of the current transformations in the 
global economy, the existing sources of competitive advantages become less important 
in favour of new competitiveness factors, especially related to the use of new electronic 

Tom XVIII | Zeszyt 6 | Część III | ss. 267–280

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2017
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190



268

technologies, i.e. the widely understood e-business, that is, the application of modern 
information and communication technologies and modern hardware solutions to do bu-
siness on a global scale. 

E-economy, e-business, e-commerce

E-business is a very broad and general term. In addition, constant changes and new ways 
to delineate particular issues cause large differences in defining even the basic concepts 
in the field of e-business. The concept of e-business is associated with more general ide-
as such as: electronic economy (e-economy), electronic commerce (e-commerce), and 
even electronic society (e-society), or an electronic government (e-government), as well 
as with more specific ones such as: e-banking or e-learning. Hence, sorting out the basic 
terms related to electronic business seems essential. Let us, therefore, present the most 
important of these concepts. 

The concept of e-economy, which is often replaced with the synonym of digital eco-
nomy or cyber-economy, is a way of doing business through universal and common 
computer networks [Jelassi, Enders 2005, p. 17]. It is a virtual market in which business 
is conducted, transactions are carried out, value is created and exchanged, and where 
direct contacts between participants grow. These processes may be linked to similar 
activities occurring in the traditional market, despite that fact that they are independent 
from these activities [Hartman, Sifonis, Kador 2001, p. 18]. 

The above-presented definition of e-economy can lead to the conclusion that e-busi-
ness is a term covering a narrower range of issues than e-economy. The term e-business 
was introduced in 1995 by the IBM and in its first version it meant the transformation of 
key business processes through the use of Internet technologies [Amor 2002, p. 10]. Thus 
defined, it functions in multiple contexts and is described as a model of doing business 
online with the use of information systems and Internet technologies including, among 
others: (i) the exchange of information among producers, distributors and consumers 
of products and services; (ii) the conclusion of contracts; (iii) the transmission of docu-
ments; (iv) the conducting of teleconferences; (v) the acquisition of new contracts; (v) 
and the information search (business intelligence). 

The following solutions provide support for business processes: (i) B2B – Business to 
Business – e.g.: Internet exchanges, corporate portals; (ii) B2C – Business to Consumer – 
e.g.: virtual shops, interactive catalogues offered online; (iii) used often in combination 
with CRM – Consumer Relation Management – systems, applications facilitating work 
within a company; (iv) SCM – Supply Chain Management – applications for management 
of the supply chain; (v) Intra-business (intranet) – electronic business within a company 
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which consists in implementing electronically its internal business processes [Iwińska-K-
nop 2004, p. 178; Ordysiński 2007, p. 31]. Depending on a company’s strategy, e-business 
IT systems can be open (unlimited access via the Internet) or closed (extranets – availa-
ble for the selected group with the authorisation, e.g.: a password). 

E-commerce is direct selling of products or services over the Internet through the 
use of online auctions or online shops along with activities directly supporting the sa-
les. In other words, e-commerce is a concept covering transactions carried out in the 
virtual world [Malara 2007, pp. 217–251]. It requires the use of new information techno-
logies to automate and convert transactions and to facilitate the flow of information in 
order to enhance business competitiveness. E-commerce comprises sales, information, 
ordering process, payment, transfer and after-sales service on the Internet. Online sales 
are mostly carried out via EDI (Electronic Data Interface, B2B commerce), but also thro-
ugh the Internet (B2B and B2C commerce).The Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OECD) suggests that this concept includes, clearly distinct from each 
other: (i) electronic transactions, that is, sale or purchase of goods or services, regardless 
of whether this is done between businesses, households, individuals, governments and 
other public or private organisations, conducted over computer networks; (ii) Internet 
transactions, also conducted via the Internet [Gregor, Stawiszyński 2002. p. 79; Wawsz-
czyk 2003, p. 18]. 

It should be noted that e-commerce is a component of e-business, which in turn is 
a part of e-economy, thus a new insight into the economy understood as a whole aided 
by modern technologies is born [Gregor, Stawiszyński 2002. p. 78]. These are no longer 
individual projects, but complex business processes, changing how economy works in 
its entirety. Electronic business is used by an increasing number of entities in the market, 
and it can be found in relations between all types of market operators [Hartman, Sifonis, 
Kador 2001, pp. 115–156].

Family businesses in creative industries

The literature lacks an unambiguous definition of the concept of family business. The 
difficulty consists mainly in the fact that science has not developed so far unequivocal 
criteria to distinguish this group of businesses, which means that it includes companies 
characterised by various legal forms, properties, sizes and methods of management [Suł-
kowski, Marjański 2009, p. 1]. The Civil Code regulates this issue by describing a family 
business as the kind of business where co-owners are spouses, but this definition relates 
primarily to tax legislation and social security. Analysing family businesses, one can see 
this type of entity as a sort of system consisting of three separate subsystems: (i) family, 
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(ii) company and (iii) ownership, having their own specific characteristics, patterns of be-
haviour and goals. Each of these systems includes a group of people who have different 
scopes of responsibilities, different interests or space of activity, as well as different needs 
and methods of operation. For the proper functioning of family business and its deve-
lopment, recognising these mutually inter-connected subsystems is essential [Sułkowski 
2011, pp. 9–10].

 The sector of small and medium-sized enterprises is an excellent environment for 
the development of family businesses. This is a natural state resulting from two facts: 
more than 99% of all business entities in Poland are small and medium-sized enterpri-
ses, and the beginnings of most business activities are usually associated with small-size 
organisations [Łapiński, Nieć, Rzeźnik, Węcławska 2015, p. 13]. Many of these companies, 
due to their limited resources or their strategic choice, do not develop into large busi-
ness entities. The family focus and limited size of an entity and its resources represent 
the most characteristic features of the majority of family businesses [Jagusztyn-Krynicki 
2009, p. 7]. 

Family businesses perform well in creative industries. The creative industries sector 
includes such activities as: advertising, film and video, architecture, music, art and an-
tiques market, performative art, computer games and video, publishing market, crafts, 
design, software, radio and television, as well as fashion that represent the two bran-
ches of creative economy, i.e. traditional cultural industries and new knowledge-based 
sectors. Based on this approach, creative industries have been identified as activities: (i) 
having their origin in individual creativity, skills and talent; (ii) having the potential to 
create wealth and generate jobs for generations, as well as to continuously explore new 
possibilities.

E-business in creative industries – case studies 

The “Ready for Innovation – What Triggers the Potential of Small and Medium-sized En-
terprises in Poland” report developed by the SW Research company on behalf of UPC 
Biznes indicates that for more than 60% of the surveyed enterprises the Internet in their 
companies is the most important service for their business development. Approx. 64% 
of the small and medium-sized enterprises surveyed believe that Internet speed is im-
portant, while for 37% high bandwidth is crucial. Every third company appreciates the 
importance of mobile applications, and only a slightly fewer number appreciate online 
documentation management systems. To accelerate their business development, they 
are ready to cooperate with corporations. Every fourth entrepreneur sees dedicated data 
transmission as the most useful digital services for business. For more than 60% of the 
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surveyed enterprises, the Internet in their companies is the most important service for 
business development [UPC 2016]. 

Over the next 5 years, the percentage of companies that will have to achieve a high 
level of digitisation to preserve their competitive position will increase from 33% to 72%. 
More and more small businesses, reducing operating costs, utilise online document ma-
nagement solutions, or use the support of IT services. It is therefore not surprising that 
the Internet is mentioned as a basic digital service, the most useful in business develop-
ment. The Internet is a channel that allows to exploit the potential of business innovati-
veness (UPC, 2016).

The Deloitte Digital survey also shows that more than half of Polish companies have 
a vision of their digital transformation, and 28% have a developed strategy. An incre-
asing number of small and medium-sized enterprises invest in technological infrastruc-
ture and are able to allocate more resources for this purpose [https://www2.deloitte.
com, 2016]. 

Let us examine how two selected family businesses developing in the creative indu-
stries sector are managing this issue. 

1. ENNY Polska case study

The company in its current form was established in 2003, but virtually the entire childho-
od of the company owner – Anna Stefańczak, whose parents ran a dressmaking compa-
ny in the 1980s, was saturated with everything that is associated with business activities. 
Already as a little girl, she helped her parents at work. Therefore, she learnt everything 
“organically”, from the ground up. Starting from sewing, through the organisation of 
work to managing a large group of people. Although Enny is not a direct continuation of 
the work of her parents and definitely a separate entity, the “know how” has its distinct 
origin in the company owner’s family experience and still remains within the family. 

These early experiences have created a good foundation for the future independent 
business. Despite the family nature of the business, since its very beginning the owners 
are committed to its development and adjustment to the market situation. Based on this 
attitude, Enny has undergone numerous changes in its 13 year history. The initial goal 
was the production of a large amount of simple design blouses – mainly for the eastern 
market. However, at the turn of 2004/2005, the owners took the risk of ordering more 
fabrics that were not available on the broad market, which allowed them to achieve 
their first real success and distinguish their company from other domestic clothing ma-
nufacturers of a similar profile. The successive stages included opening brand shops in 
large wholesale centres such as “Centrum Mody”, “Maximus” in Nadarzyn near Warsaw 
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and later “Ptak” in Rzgow near Lodz. During this time, Enny was clearly associated with 
products of decent quality sold at low prices and large volumes produced primarily for 
regular customers from Russia, Belarus and Ukraine.

The year 2010 brought serious difficulties to the Polish clothing market and it was 
a hard time for most light industry companies in Poland. It was also an incentive for Enny 
to make subsequent changes and initiate an active search for its place in the changing 
market. There was a greater opening to the domestic client and therefore also a range of 
products had to change. A design department was created and a young, dynamic team 
hired. The company settled on a more professional approach to marketing: a separate 
sales department was created and a team of experienced traders led by a commercial 
director was hired, and their activities were focused on the area of the whole Poland. At 
the same time, investments were made to prepare professional promotional materials, 
order product catalogues and promotional videos, as well as to make successive website 
updates. The next step was to open to customers in the West of Europe and even bey-
ond the continent. Today, Enny’s products, under the new more exclusive brand Enny-
wear, can be bought in Europe and even in America and the company creates annually 
two new collections of clothing. Subsequent marketing activities included initiating the 
cooperation with the biggest online clothing shops, so that Enny’s production could 
reach an even wider client base. A bold and innovative approach to marketing on the 
part of the owners is not limited to the cooperation with a wide range of shops, but 
also focuses on the search for modern forms of presentation and promotion of their 
products. In 2012, apart from the photo session standard for the industry, the first video 
materials were commissioned showing in a short form, in motion, each product separa-
tely. At the same time, intense company restructuring and its professionalization with 
the clear separation of tasks was undertaken. A new direction for the company’s busi-
ness also emerged. Cooperation with many clothing companies was initiated and today 
Enny fulfils orders for other companies in the apparel industry under their own brand 
names (e.g.: Monnari, Bon Prix, Top Secret). Enny provides comprehensive services from 
project preparation to packaging the finished product. Due to its own extensive base 
(its modern machines, cutting room, design department, production preparation and 
warehouses), the company found additional growth opportunities in the nowadays very 
demanding clothing sector. 

The ambitions of the owners are not limited to the efficient provision of services for 
clothing companies. Continuous efforts aimed at the development of their own brand 
and struggle for its lasting position in an extremely competitive market have led to the 
search for an independent sales platform with the potential to reach customers that tra-
ditional trading methods cannot effectively target. The result of these efforts was the si-
gning of the agreement with the successful developer of e-commerce solutions – Media 
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Ambassador. On January 30, 2017, an online B2C shop – a fully independent e-commerce 
platform dedicated specifically for the Ennywear brand – was created as a result of this 
agreement. This solution enables the company to reach with its products everywhere 
where the Internet reaches, in particular access individual clients whom conventional 
methods (cooperation with clothing shops) have not managed to attract. At the same 
time, it means independence of multi-brand online retailers, although the company has 
not ended cooperation with them. E-business in the form used by Enny is not limited 
today to launching an e-shop. For more than a year, a professional company fansite on 
Facebook has been operational, consistently building an image of the Ennywear brand 
and making contacts with the target group of the company’s clients. This is a good place 
to build communication with customers and promote the online shop. Another element 
of e-business that facilitates the work of all the company’s employees on a daily basis is 
a CRM system created specifically for Enny, supporting online services via a Web brow-
ser. This tool is used particularly by traders in collaboration with warehouse workers, 
without the CRM it would be difficult to control the information flow and the related pro-
duction planning in such a dynamic company. As it can be seen in the above-presented 
example, family businesses in creative industries quite boldly seek modern e-business 
solutions by making efforts aimed at the creation of their own competitive advantages. 
Enny’s further plans to create a B2B platform and the way in which the owners perceive 
innovativeness are a good illustration of this trend. For Enny’s owners, it is a constant 
search for new solutions, coming up with something new at the level of models, produc-
tion and sales, a continuous hunt for ideas to optimise operational processes. 
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Figure 1. The website image of ENNYWEAR online shop

Source: https://www.ennywear.com [01.02.2017].

2. A Tak Design case study 

The company with the witty name A Tak Design was founded in 2007 by the spouses 
Dominika and Krzysztof Wilżak. From the very beginning, the direction of its business 
development was set by their own motto: “Good design is a moral duty”. Already in its 
first location – in a 200 m2showroom situated in a typical post-industrial Lodz building 
in Kopernika Street – they showed classic design and the latest creations of famous desi-
gners from around the world.

Furniture, lighting and interior design elements that they present and sell successful-
ly always stand out in terms of their style and the recipient to whom they are addressed. 
It can be safely said that A Tak Design has focused on the niche of premium products 
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for the more demanding and wealthy client. Hence, the company’s portfolio includes 
brands such as: Vitra, USM, Kartell, Magis, Driade, Fritz Hansen, Moooi, Foscarini, Diesel, 
Porro, Verpan, BD Barcelona, Belux, Casamania, Artemide, Fatboy, Gandia Blasco, Gan, 
Hay, Lightyears, Moroso, Tom Dixon, B&B Italia, Tobias Grau, Muuto and many famous 
names of world-class designers.

Already in the year 2011, the exhibition space proved to be far too small for the rapidly 
growing range of the shop. Such dynamic growth required a move to the atelier provi-
ding three times more space located in Żeligowskiego Street. Also, the online shop called 
Atakdesign.pl, a very important element in the Wilżaks’ business, was set up that year.

Today the company boasts a catalogue of more than 90 brands, 300 designers and 
more than 10,000 products, all available on the visually attractive and convenient to na-
vigate website of its online shop. The owners of A Tak Design are proud of the fact that 
the display in their 600 m2 showroom is almost constantly changing as a result of sho-
wing new products and arrangements. However, successful implementation of e-bu-
siness solutions allows the company to reach with its offer customers scattered across 
the country and often also beyond. The basis is its online shop supported by the proven 
and popular Shoper solution enhanced by original deployments written by a creative 
programmer cooperating with the company on a permanent basis. The purpose which 
the owners had establishing an online shop was a bit unusual: it was not so much about 
reaching the widest client base but more about enabling a more comprehensive pre-
sentation of all the range of goods which could not possibly be all displayed in the sho-
wroom. The original purpose, however, has led to a dynamic increase in the number of 
buyers and further expansion of the shop. Social media represented by Facebook, Go-
ogle+ and Pinterest are another element of e-business in the company’s operation. The 
Facebook fansite of A Tak Design is performing well. It is used to communicate with shop 
customers (the owners attach very great importance to reviews and customer satisfac-
tion), and as an additional information medium in regards to, for example, current pro-
motions or new brands available in the company’s offer. An important role is played also 
by technological innovations used in the e-business area of the company’s activities. 
An original, analytical mechanism was specially created for continuous and automatic 
monitoring of competitiveness of prices of traded goods. This allows the owners of the 
company to make more informed and optimised pricing policy decisions. At the same 
time, A Tak Design seeks to stand out from the competition by means of reliable and 
comprehensive information about the products sold, describing them independently 
on the shop’s website. The company seeks to supply added value in relation to the con-
tents of the shop by providing publications related to the main subject of the business 
which is the widely understood design. Hence, the eagerly sought cooperation with 
newspapers and portals related to design issues, as well as the provision of support for 
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and the presentation of the works of young talented artists. All these activities are part 
of e-business as they serve the creation of a positive image of the company in its role of 
the leader or patron of the local design market. 

Figure 2. The website image of A Tak Designonline shop

Source: https://www.atakdesign.pl [01.02.2017].

Benefits derived from the use of e-business in family 
businesses 

Undoubtedly, family businesses that use various types of e-business models encounter 
different types of problems, but the benefits seem to be undisputed. Among the iden-
tified strengths, the following potential benefits are particularly emphasised: (i) savings 
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generated in terms of transaction costs; (ii) cost reduction in advertising and promotion; 
(iii) shortening the traditional supply chains, minimising the obstacles; (iv) reduction of 
shipping and transport costs; (v) removing physical constraints of time and space; (vi) 
the speed of communication between the buyer and the seller. In addition, the opportu-
nities for acceleration of customers’ payments, strengthening ties with partners and a fa-
ster launch of new products onto the market should be pointed out. A positive impact 
on the extension of the scope of employees’ skills (e-learning) is also highlighted. Lower 
costs of testing alternative solutions by means of online surveys or split testing should 
also be mentioned. 

Using modern business software, a company can improve knowledge management, 
which in turn leads to more effective business processes and better performance. By me-
ans of email and the Internet, it can help to improve external communications, and in the 
context of B2C or B2B, it can help to reduce transaction costs, increase transaction speed 
and reliability, and obtain the maximum value of each transaction in the value chain. 

It is assumed that the achieved benefits have increased in recent years. However, due 
to differences between locations, the nature of businesses, their development stages 
and types of activities, results tend to vary. In connection with the implementation of 
e-business solutions, savings can be observed in family businesses. They are achieved 
mainly due to improved service, which leads to reduction in the time spent on activities 
connected with the customer, as well as reduction in material costs. The Internet offers 
opportunities to improve client access to products and services. E-business allows to in-
crease the range of services and to improve their quality. The benefits of properly imple-
mented online customer service and support processes are also associated with better 
satisfaction, improved communication and increased interaction, allowing automation 
of many processes, which is associated with huge savings in terms of employee effort 
and time. 

The most important benefits do not apply, however, only to savings (cost savings), 
they are also associated with the competitive environment. An increase in sales and 
the ability to compete is particularly emphasised. Especially since, due to their size, 
family businesses which, by their nature, are characterised by greater adaptability to 
changing conditions, can further increase their speed and flexibility through the use 
of e-commerce. 

Due to the opportunities provided by e-business, family businesses can benefit from 
an increase in the exchange of information and enhance their ability to obtain news and 
communicate with customers, suppliers and competitors comparable with many larger 
companies, which leads to a greater ability to compete in the market. E-commerce provi-
des new opportunities – in theory any number of customers can make purchases at the 
same time, which significantly increases the volume of sales. 

E-business in Family Businesses of the Creative Industries Sector – Case Studies



278

Conclusion

The role of e-business as an online tool for enterprises’ communication and cooperation 
with their socio-economic environment is constantly increasing, and the types of tools 
used are determined by information needs of these enterprises and the specifics of their 
business activities. Family businesses in creative industries are increasingly more likely 
to use e-business tools and are more efficient in their application. Skilful utilisation of 
modern Internet technologies has become almost necessary to build lasting customer 
relationships and a competitive advantage. Undoubtedly, the rapid spread of the Inter-
net as a relatively cheap, easily accessible and beneficial platform to do business attracts 
many family businesses in creative industries to invest in various forms of e-business 
technologies. 
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Introducción

El presente documento muestra los resultados de una intervención organizacional que 
se realizó en el periodo agosto – diciembre 2016 en una pyme de giro industrial en el 
ramo metal-mecánico, se trata de una empresa familiar, ubicada en la Ciudad de San Luis 
Potosí, México. Para la investigación - intervención se utilizó la metodología de gestión 
socioeconómica teniendo como objetivo de la investigación realizar un diagnóstico cua-
litativo que permitió identificar disfuncionamientos organizacionales creados a partir de 
la interacción entre las estructuras y los comportamientos de las personas.

Se eligió el sector de las pymes del ámbito empresarial ya que según el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI [2011], son aquellas consideradas 
pequeñas y medianas, representan a nivel internacional más del 90% del sector de la 
economía que aporta el mayor número de unidades económicas y más del 50% del em-
pleo, en tanto que en América Latina este dato llega a representar entre el 60 y 90% de 
todas las unidades económicas.

A pesar de esos datos, en México se ha observado que es común que las pymes ca-
rezcan de estructura formal en sus áreas, realizando los empleados, sin ser especialistas, 
diversas actividades y funciones cotidianas e incluso del tipo estratégicas [Domínguez 
2010]; no cuentan con una organización estructural (programas y planificación) y no 
existen procedimientos; considerando que el desempeño de las empresas relaciona 
gestión y eficacia, se contempla entonces como un reto de formalización.

Con referencia al marco legal, el cual conduce a los lineamientos sobre los cuales las 
pymes están constituidas, se observa el desarrollo económico y el impacto social que 
tienen, además de conocer las diversas leyes por las cuales se rigen, sean prestadoras de 
servicios o productivas: código de comercio, ley de impuesto sobre la renta, ley federal 
de trabajo, las cuales contienen artículos y preceptos con el objeto de apoyar a la crea-
ción de empresas [Hernández, Pelcastre, Reynoso, Suárez 2009]. Diversos estudios con-
firman que las pymes en México descuidan este aspecto legal por enfocarse en temas 
contables, obstaculizando a mediano tiempo la posibilidad de crecimiento; la conside-
ración inicial al crearles debe ser la forma en cómo será constituida, contando para ello 
con información emanada de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En México, una vez que se constituye una pyme, es necesario cumplir con requisitos 
y trámites legales, ante dependencias gubernamentales, como lo son la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Registro Público de Comercio, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Secretaría de Salud, Instituciones bancarias, Sistema de Información Empresa-
rial Mexicano, Sindicatos, Coparmex, INEGI, Secretaría de Economía, de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y Pesca, del Trabajo y Previsión Social, entre otras. Como se puede 
observar, los lineamientos suelen ser diversos, por lo que la especialización del personal 
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sí puede ser un factor que contribuya en la eficacia de la creación y operatividad de las 
pymes en el país [Hernández, Pelcastre, Reynoso, Suárez 2009].

La Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
(2015), ha determinado indicadores a partir de los Censos Económicos 2009 y 2014, pro-
porcionando con ellos información estratificada con referencia a las unidades económi-
cas y de personal ocupado por las pymes en el país; la participación porcentual del esta-
do se centra en los sectores de Industrias Manufactureras, Comercio, Servicios Privados 
No financieros, proporcionando las pymes 2.2 en unidades económicas y 2.1 en personal 
ocupado de la participación nacional.

Algunas investigaciones [Escalera y Herrera 2008] proporcionan evidencia teórica 
y empírica que en las pymes del estado de San Luis Potosí, se ha generado una cultura de 
autofinanciamiento, en donde empresas de los sectores comercio, industria y servicio, 
recurren a recursos propios y de proveedores procurando no verse afectadas por quien 
administra la organización pero si por el sector al que pertenece la empresa. 

Para una mejor comprensión el presente documento está dividido en las siguientes 
cuatro partes:

Parte I. Fundamento teórico metodológico
Parte II. Diagnóstico socioeconómico
Parte III. Intervención organizacional
Parte IV. Reflexiones finales 

Parte I. Fundamento teórico metodológico

El enfoque teórico – metodológico de esta investigación está conformado por plante-
amientos generados del modelo de intervención socioeconómica. El interés por encon-
trar las condiciones que hacen compatibles los objetivos humanos y sociales de una 
organización con sus objetivos económicos es la base de la reflexión que llevó a Savall 
a experimentar en diversas organizaciones, comprobando las condiciones de éxito de las 
estrategias socioeconómicas que asocian la política social de la empresa u organización 
con su política general.

Como lo señala Savall, Zardet y Bonnet [2008], la hipótesis fundamental que dio origen 
a esta propuesta teórico-metodológica es la siguiente: “… definimos a una organización 
como un conjunto de estructuras, es decir, de elementos relativamente estables en el 
tiempo, y por otra parte, se definen los comportamientos humanos individuales y colec-
tivos en la empresa o la organización. Existe un sistema de interacción entre estructuras 
y comportamientos, que da como resultado positivo la misión de la organización, pero 
también existe un resultado negativo que son los disfuncionamientos, es decir, no se sabe 
producir sin producir también disfuncionamientos” [Savall, Zardet y Bonnet 2008: 136].
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La gestión socioeconómica considera a la empresa como un complejo conjunto 
compuesto de cinco tipos de estructuras en interacción con cinco tipos de comporta-
mientos humanos. Las estructuras son: físicas, tecnológicas, organizativas, demográficas 
y mentales. Los comportamientos son: individuales, de grupos de actividad, de catego-
rías socio profesionales, de grupos de presión y colectivos.

Esta interacción permanente y compleja entre estructuras y comportamientos crea 
los impulsos de actividad que constituyen el funcionamiento vivo de la empresa. Sin 
embargo, se pueden detectar en su funcionamiento anomalías, perturbaciones, diferen-
cias entre el funcionamiento deseado y el funcionamiento realmente observado, a esto 
se le llama disfuncionamientos cuyo carácter crónico genera costos ocultos. Los costos 
ocultos afectan el desempeño general de la organización, es decir su competitividad, 
su rentabilidad, su eficacia y la calidad de su funcionamiento: conceptos vinculados de 
calidad integral y de productividad económica global de la empresa [Martínez, Savall 
y Zardet 2013].

Los disfuncionamientos

La gestión socioeconómica demuestra que siempre existe una diferencia entre la situa-
ción que los actores esperan y la situación presente. La interacción de las estructuras 
y los comportamientos en una empresa crea seis familias de disfuncionamientos. Estas 
familias constituyen a la vez variables explicativas del funcionamiento y ámbitos de solu-
ciones para los disfuncionamientos identificados en el diagnóstico de la empresa. Estos 
disfuncionamientos generan costos ocultos que afectan los desempeños en la empresa. 
Las familias de disfuncionamientos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Familias de disfuncionamientos

Temas Subtemas

Condiciones de trabajo Materiales y suministros
Acondicionamiento y arreglo de los locales.
Ruido ambiental.
Carga física de trabajo.
Condiciones físicas de trabajo.
Horarios de trabajo.
Ambiente de trabajo.

Organización del trabajo Repartición de las tareas, misiones, funciones.
Interés del trabajo.
Carga de trabajo.
Autonomía en el trabajo.
Reglas y procedimientos.
Organigrama.
Regulación del ausentismo.
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Gestión del tiempo Respeto de plazo.
Tareas mal asumidas.
Planeación, programación de actividades.
Factores perturbadores de la gestión del tiempo.

Comunicación – coordinación 
– concertación (3 C) 

3 C Horizontal.
3 C Vertical.
Transmisión de las informaciones.
Relaciones con los servicios circundantes.
3 C al nivel del equipo de dirección.
3 C entre casa matriz y filial.
3 C interna al servicio.
Dispositivos de 3 C.
3 C entre electos y funcionarios.
3 C entre dirección y oficina central (o departamento).
3 C entre red y oficina central.

Formación integrada Adecuación formación – empleo.
Dispositivos de formación.
Competencias disponibles.
Necesidades de formación.
Formación y cambio técnico.

Aplicación estratégica Orientaciones estratégicas.
Autores de la estrategia.
Operacionalización y organización de la aplicación estratégica.
Sistema de información.
Gestión del personal.
Herramientas de la aplicación estratégica.
Modo de administrar.
Medios de la aplicación estratégica.

Fuente: Savall y Zardet [1995: 275].

En el modelo socioeconómico estas familias de disfuncionamientos definen a la 
vez las variables explicativas del funcionamiento y el dominio de las soluciones de los 
disfuncionamientos registrados en el diagnóstico de la empresa, lo que propicia una 
secuencia metodológica de intervención coherente: primero, con el conocimiento del 
objeto de estudio, y segundo, con una intervención organizacional basada en un cono-
cimiento teórico-práctico [Martinez y Montesinos 2006].

Costos ocultos

Los costos ocultos son los costos no identificados en los sistemas clásicos de información 
de los que dispone la empresa (presupuestos, contabilidad general o analítica, tableros 
financieros, entre otros) contrariamente a los costos visibles que tienen una denominación 
contable tal como cargas de personal o compras de materias primas [Savall, Zardet 2008].

Los costos ocultos por consiguiente no son ni cuantificados ni controlados en el funcio-
namiento corriente de la empresa, tienen una incidencia sobre los resultados de la empre-
sa pero, como son ocultos, no se les incluye en la toma de decisión respecto a la gestión.
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En ese sentido, según Martínez [2006] el modelo de intervención socioeconómica 
busca resolver los efectos nocivos de los disfuncionamientos organizacionales en la me-
dida que incide negativamente en las conductas de los miembros de la empresa. Busca, 
primero, el reconocimiento crítico de los disfuncionamientos y, segundo, plantea la al-
ternativa que permita a las partes identificarse como miembros de una comunidad que 
tienen un objetivo en común, y por tanto, asumen su compromiso con la colectividad 
y con la organización. 

Tabla 2. Disfuncionamientos y costos ocultos

Disfuncionamientos Indicadores de costos 
ocultos

Componentes económicos 
de los costos ocultos

 · Condiciones de trabajo

 · Organización del trabajo

 · Comunicación – coordina-

ción – concertación

 · Gestión del tiempo

 · Formación integrada

 · Implementación de la es-

trategia

 · Ausentismo

 · Accidente de trabajo y en-

fermedades profesionales

 · Rotación de personal

 · No calidad

 · Falta de productividad 

directa

 · Sobresalarios

 · Sobretiempos

 · Sobreconsumos

 · No producción

 · No creación de potencial

 · Riesgos

Fuente: Savall, Zardet y Bonnet [2000: 33].

Como se muestra en la tabla 2 los disfuncionamientos, sus frecuencias y modo de 
regularlos, son la base para determinar los costos ocultos, que se ven reflejados en indi-
cadores y finalmente en componentes económicos. 

Parte II. Diagnóstico socioeconómico

Una vez que se tiene el conocimiento de la metodología de gestión socioeconómica, se 
está en condiciones de realizar el diagnóstico dentro de la empresa familiar. A continua-
ción se relata de forma muy general la secuencia en la que se desarrolló dicho diagnós-
tico en la empresa estudiada, iniciando con el acercamiento al personal de la empresa 
y a partir de este contacto se procedió a realizar:

1. Entrevistas. El equipo de trabajo se traslada a la empresa y organiza grupos pe-
queños para la realización de las entrevistas, en donde la pregunta más importante 
es ¿qué es lo que te impide realizar tu trabajo? Dependiendo del número de em-
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pleados, se calendarizan las entrevistas que sean necesarias para que la mayor parte 
del personal participe en esta dinámica. De acuerdo a la metodología se registra por 
escrito la entrevista completa para luego proceder al análisis de los datos.
2. Observación. Al momento de realizar las entrevistas en el centro de trabajo, se 
tiene la oportunidad de observar las condiciones ambientales, la camaradería, las 
rivalidades, los grupos de interés, la comunicación no verbal y lo que “no se dice” con 
palabras. Se utilizan cédulas de registro de observación.
3. Clasificación de disfuncionamientos. Se transcriben todas las entrevistas a fin 
de identificar las frases testimonio y ubicarlas en las familias de disfuncionamientos 
(Tabla 1) para proceder a la determinación de ideas fuerza y frecuencias. Los dis-
funcionamientos son creados por la interacción de las estructuras y los comporta-
mientos dentro de la empresa. En el modelo socioeconómico estas familias de dis-
funcionamientos definen a la vez las variables explicativas del funcionamiento y el 
dominio de las soluciones de los disfuncionamientos registrados en el diagnóstico 
de la empresa.
4. Ideas fuerza. De acuerdo a la clasificación efectuada, se determinan en un solo 
enunciado las frases testimonio que previamente se clasificaron en las familias de 
disfuncionamientos y se construyen a partir de las invocaciones hechas por los acto-
res con mayor incidencia, la observación directa y la opinión del experto.
5. Convergencias y divergencias. En este punto se identifican los disfunciona-
mientos que, a través de las ideas fuerza, coinciden o no coinciden entre los diferen-
tes niveles de la organización.

Propuesta o alternativa

Se lleva a cabo una reunión denominada “efecto espejo” en la que se identifican los dis-
funcionamientos y a partir del que tenga mayor frecuencia, se elabora en conjunto con la 
empresa, una propuesta de cambio. Para tal fin se invita a los empresarios y en la medida 
de las posibilidades a los colaboradores. El grupo de trabajo se convierte en catalizador 
del cambio. Se realizan esfuerzos compartidos entre la organización y los consultores – 
investigadores.
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Parte III. Intervención Organizacional

Generalidades de la empresa

Esta empresa familiar del sector industrial se encuentra ubicada en San Luis Potosí, S.L.P., 
México. Dedicada a la industria de estructuras metálicas y paileria. Fundada por dos her-
manos en 1991. Desde ese año hasta la fecha, la empresa ha prestado sus servicios a di-
ferentes y variados sectores de la economía tales como el industrial, comercial, industria 
de la construcción y restaurantero. 

En los últimos años ha diseñado y construido proyectos para nuevos clientes lo que 
les ha permitido alcanzar importantes niveles y estándares de calidad, competitividad, 
seguridad, puntualidad e higiene. La empresa cuenta con personal técnicamente capa-
citado, con los recursos y experiencia adquirida durante muchos años en la construcción 
de estructuras metálicas.

El diseño y la elaboración de los servicios que ofrecen, se realizan utilizando y cum-
pliendo con los requeimientos de sus clientes y asegurándose de que éstos tengan un 
servicio integral, con responsabilidad de realizar la interpretación de planos, trazado, 
corte, conformado, forjado, ensamblado y soldeo de elementos metálicos para la cons-
trucción de estructuras soldadas aplicando las técnicas especificadas y cumpliendo con 
la seguridad e higiene en el trabajo buscando la mejora de eficiencia y disminución de 
costos. Ha tenido la oportunidad de trabajar para importantes organizaciones regiona-
les y nacionales como Tunna Industrial, Cummins, Inmobiliaria Transparque, Magna, San 
Luis Metal Fuorming, Construcciones Guisa, Oxxo, El Pollo Feliz, Transparque Interpuer-
to, Pemex, entre otras. 

Generalidades del personal entrevistado

Para llevar a cabo la intervención, el primer paso es contactar a la empresa y calendarizar 
las entrevistas con los colaboradores en las cuales es importante mencionar que en las 
entrevistas no se debe mezclar personal operativo con personal de confianza o adminis-
trativos, ya que puede ser intimidante y limitativo para el personal operativo. Otro dato 
importante es que en todo momento se guarda el anonimato y la confidencialidad de 
los actores entrevistados. A continuación, en la tabla 3, se muestran las generalidades del 
personal entrevistado en la intervención para este estudio.
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Tabla 3. Personal entrevistado

Género 1 Mujer 8 Hombres

Rango de edades De 18 a 55 años

Puestos entrevistados Nivel directivo
Gerente general
Jefe de Taller
Administrador

Nivel operativo
Operarios

Nivel de estudios Nivel directivo

Nivel superior (licenciatura)

Nivel operativo

Nivel Básico, 
Nivel medio superior y técnico 
superior.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que se ha recopilado la información de las entrevistas, los datos se clasifican 
de acuerdo a las familias de disfuncionamientos (Tabla 1) y se contabilizan las frecuen-
cias, esto con la finalidad de identificar el disfuncionamiento con mayor incidencia, invo-
cado por los actores entrevistados.

Ideas fuerza y su clasificación

En un segundo momento, se generan las “idea fuerza” que es una forma de resumir el 
sentir reflejado en las invocaciones de los actores entrevistados en todos los niveles or-
ganizacionales, que en este caso fueron dos. A continuación se muestra la clasificación 
de las ideas fuerza y sus frecuencias. (Tabla 4 y Tabla 5)
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Tabla 4. Clasificación de ideas fuerza y sus frecuencias a Nivel directivo

Tema Subtema Idea Fuerza Frecuencia

Condiciones de 
trabajo

Materiales y suminis-
tros

Evitar el uso de equipo de se-
guridad, expone a los emplea-
dos de riesgos que amenazan 

su seguridad y su salud.

1 vez

Acondicionamiento 
y arreglo de los locales

Se requiere la unión de las ofi-
cinas administrativas y el taller 

con el fin de reducir tiempo 
y movimientos.

3 veces

Vulnerabilidad y protección 
inadecuada de la infraestruc-

tura tecnológica.

1 vez

Ambiente de trabajo Los empleados no tienen 
la suficiente confianza para 
expresar inquietudes y pro-

blemas.

1 vez

Mantenimiento de 
maquinaria y equipo

Las condiciones de la maqui-
naria afectan a la producción 

y la gestión del tiempo.

1 vez

Organización de 
trabajo

Interés del trabajo Es indispensable ser compro-
metido y responsable con el 

trabajo.

1 vez

Reglas y procedimien-
tos

Incumplir pautas y métodos 
afecta la calidad del producto.

1 vez

Gestión del tiempo Tareas mal asumidas Los operarios quieren asumir 
tareas que no les competen, 

les genera inconformidad.

1 vez

Planeación, programa-
ción de actividades

La falta de programación 
implica sobrecarga de trabajo 

y evita concluir otras activi-
dades.

2 veces

Factores perturbado-
res de la gestión del 

tiempo

Atender asuntos externos a la 
empresa genera pérdida del 

tiempo.

2 veces

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5. Clasificación de Ideas Fuerzas y Frecuencia Nivel Operativo

Tema Subtema Idea fuerza Frecuencia

Condiciones de 
trabajo

Materiales y suministros La ausencia de equipo y herra-
mientas dificulta el trabajo.

3 veces

Acondicionamiento 
y arreglo de los locales

El área de trabajo es inadecua-
da, impide la productividad 

y el orden.

4 veces

Condiciones físicas de 
trabajo

La iluminación es clave para la 
productividad, pero también 

para mantener la buena salud 
de los colaboradores.

1 vez

Ambiente de trabajo Los empleados carecen de va-
lores para asumir sus errores.

1 vez

Mantenimiento de maqui-
naria y equipo

No hay mantenimiento en 
la maquinaria por lo que se 
interrumpe la producción 

frecuentemente.

1 vez

Organización de 
trabajo

Repartición de las tareas Los trabajadores no iden-
tifican acertadamente sus 

labores.

1 vez

Interés del trabajo Ambos niveles no acatan la 
jornada laboral.

2 veces

Falta de seriedad y compro-
miso por parte de los subor-

dinados.

1 vez

Carga de trabajo La acumulación de trabajo no 
es coordinada tanto adentro 
como afuera de la empresa.

1 vez

Reglas y procedimientos No se cumplen las normas 
y procedimientos establecidos 

por la organización.

5 veces

Regularización del ausen-
tismo

Los empleados se ausentan 
y no especifican las razones.

1 vez

Gestión del tiem-
po

Respeto del plazo La mala administración del 
tiempo provoca incumpli-

miento de entregas.

1 vez

Planeación, programación 
de actividades

Omitir la planeación genera 
retraso en concluir las labores.

1 vez

Factores perturbadores 
del tiempo

Prestar atención a situaciones 
ajenas al trabajo conlleva a no 

optimizar los tiempos.

5 veces
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Comunica-
ción-coordina-

ción-concertación 
(3C)

Vertical La falta de comunicación 
vertical disminuye el entendi-
miento de los requerimientos 

de proyectos y debilita el 
involucramiento en la toma de 

decisiones.

2 veces

3c entre dirección y ofi-
cinas central (o departa-

mento)

La efectividad de las 3c es 
insuficiente para encontrar 

soluciones.

1 vez

Formación inte-
grada

Necesidades de formación Los trabajadores requieren de 
capacitación.

2 veces

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en las tablas presentadas, la clasificación correspondiente al nivel 
directivo muestra como principal tema de disfuncionamiento las condiciones de traba-
jo, seguida de la gestión del tiempo y finalmente la organización del trabajo. En el caso 
del nivel operativo, los principales disfuncionamientos identificados están la organiza-
ción del trabajo, seguida de las condiciones del trabajo, la gestión del tiempo y en menor 
participación la comunicación - coordinación – concertación (3 C) así como la formación 
integrada.

Convergencias y divergencias

Una vez que se identificaron los disfuncionamientos, sus familias y se clasificaron con sus 
ideas fuerza, se procede a identificar las convergencias y divergencias existentes entre las 
percepciones que tienen los distintos actores de la organización. Para este caso solo se 
muestran las convergencias identificadas entre los actores.

Tabla 6. Convergencias 
Tema Subtema Nivel Directivo Nivel Operativo

Condiciones 
de trabajo

Mantenimiento de 
maquinaria y equi-
po

Las condiciones de la 
maquinaria afectan a la 
producción y la gestión del 
tiempo

No hay mantenimiento en 
la maquinaria por lo que se 
interrumpe la producción 
frecuentemente

Organización 
del trabajo

Interés en el trabajo Es indispensable ser com-
prometido y responsable 
con el trabajo

Ambos niveles no acatan la 
jornada laboral

Reglas y procedi-
mientos

Incumplir pautas y méto-
dos afecta la calidad del 
producto

No se cumplen las normas 
y procedimientos estableci-
dos por la organización

Gestión del 
tiempo

Planeación, progra-
mación de activi-
dades

La falta de programación 
implica sobrecarga de tra-
bajo y evita concluir otras 
actividades

Omitir la planeación genera 
retraso en concluir las labors

Factores perturba-
dores de la gestión 
del tiempo

Atender asuntos externos 
a la empresa genera pérdi-
da del tiempo

Prestar atención a situacio-
nes ajenas al trabajo conlleva 
a no optimizar los tiempos

Fuente: elaboración propia.
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Como se observa, son las condiciones de trabajo, la organización del trabajo y la ges-
tión del tiempo, las familias sobre las que convergen las principales preocupaciones de 
los actores entrevistados tanto del personal de confianza como del personal operativo. 
A partir de este punto el investigador – consultor, se convierte en catalizador del cambio, 
porque se aterriza la problemática identificada en términos numéricos, y posteriormen-
te se procede a determinar los costos ocultos presentes.

Ejemplo de costo oculto

Se utilizará el ejemplo del disfuncionamiento de condiciones de trabajo para mostrar uno 
de los costos ocultos que se identificaron anclado al subtema de este disfuncionamiento 
relativo al acondicionamiento y arreglo de los locales.

En las invocaciones hechas por los actores, resumidas en las ideas fuerza, se retoma 
la siguiente: “…Se requiere la unión de las oficinas administrativas y el taller con el fin de 
reducir tiempos y movimientos…” Esto es resultado de tener las oficinas administrativas 
y el taller en diferentes ubicaciones, con una distancia de 12 kilómetros entre ellos. Llevan 
operando de esta manera 21 años y no habían reflexionado respecto a los costos ocultos 
que esto les genera, llevándolos a tener sobreconsumos y no creación de potencial.

En el caso aquí presentado, se calcula tomando en cuenta los costos mensuales que 
se generaban por tener separadas las oficinas administrativas del taller mecánico mos-
trado en la tabla 7:
Tabla 7.Costos mensuales actuales y proyección

Fuente: Elaboración propia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taller Oficina Taller
Renta 8,000.00$         Renta -$                  
Luz 18,500.00$     3,700.00$           Luz 22,200.00$       
Agua 200.00$           200.00$              Agua 200.00$            
Teléfono 599.00$           999.00$              Teléfono 999.00$            
Gasolina 3,600.00$        3,600.00$           Gasolina 3,600.00$         
Otros 1,500.00$        950.00$              Otros 2,450.00$         

24,399.00$     17,449.00$        29,449.00$       

El costo mensual de mantener separada

41,848.00$     29,449.00$           

Ahorro mensual 12,399.00$           
Ahorro anual 148,788.00$         

Costos mensuales actuales 

la oficina y el taller es de:

Costos mensuales propuestos

oficina y taller sería de:
El costo mensual si  se unen
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Como se puede ver en la tabla 6, en el momento de la intervención la empresa pre-
senta un costo mensual de $41,848.00, sin embargo, si se unieran el taller y la oficina en 
un solo establecimiento, sus costos mensuales serían de $29,449.00, lo que significa un 
ahorro mensual de $12,399.00 y anualmente la cantidad de $148,788.00 

Al presentar esta información en la reunion de “efecto espejo”, los dueños se mos-
traron completamente sorprendidos y abiertos a las propuestas de cambio, con sen-
sibilidad para identificar las prácticas de gestión que les habían permitido estar en el 
mercado y mantenerse pero a su vez los estaba limitando para crecer y crear potencial 
en su negocio, lo que singifica que ignorar los costos ocultos puede restar el costo de 
oportunidad de la empresa. Para fines de este artículo solo se muestra un ejemplo de 
costo oculto, quedando el resto para futuras investigaciones.

Parte IV. Reflexiones finales

Para concluir, en este apartado se comparten algunas reflexiones finales respecto a la 
intervención, y a los dilemas y retos a los ques se enfrentan las pymes a partir del caso 
presentado y el diagnósito cualitativo realizado.

Con respecto a la intervención, al hacer uso de la metodología de gestión socioeco-
nómica se puede tener una vision integral de la organización y brinda mayor relevancia 
a la relación de confianza entre el investigador – consultor y los actores de la empresa.

En México, el modelo de consultoría es tradicional, en el que los patrones están acos-
tumbrados a que el consultor, sin escuchar a los trabajadores, proponga la solución a los 
problemas. En el modelo socioeconómico el investigador – consultor, debe generar un 
ambiente basado en la confianza para que, de manera colectiva, se identifiquen los pro-
blemas y se encuentren las soluciones.

Con respecto a las pymes y empresas familiares se puede decir que carecen de for-
malización y estandarización de sus procesos, lo que trae como consecuencia que los 
dueños se conviertan en “todologos” y eso los lleve a descuidar aspectos estratégicos 
de mayor relevancia como la inversión, el crecimiento del negocio, el uso eficiente de los 
recursos, la equidad de género, por mencionar algunos. 

En el momento en que se da a conocer a los dueños los resultados de la intervención 
(efecto espejo) se genera una resignificación colectiva de las representaciones a través 
de involucrar a todos los actores laborales y a los investigadores.

También se incentiva el liderazgo participativo, pues se generan puntos de conver-
gencia que conllevan a formular una propuesta en común, y que traen como resultado 
el compromiso colectivo.
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Al recibir una intervención las pymes están abriendo las puertas a la posibilidad de 
mejora de procesos, a la institucionalización del corazón ideológico y a la verificación de 
sus prácticas de gestión y sobre todo al reconocimiento de una necesidad de mejora en 
todos los sentidos.

Finalmente, las condiciones actuales en las que se desenvuelven las pymes y empre-
sas familiares en México, estan llenas de incertidumbre, inestabilidad económica y fuer-
tes presiones internacionales, lo que lleva a que los gobiernos replanteen sus estrategias 
de crecimiento, incidiendo en mayor desarrollo endógeno, potenciando la vocación na-
tural de las regiones y generando un ambiente idóneo para el desarrollo y crecimiento 
de las pymes y empresas familiares, por lo que es menester que éstas se fortalezcan ha-
cia su interior de tal forma que les permita consolidarse, institucionalizarse y convertirse 
en referentes de prácticas de gestión efectivas que disminuyan las pérdidas económicas 
y eficienticen el uso de sus recursos.

Dilemas y retos de las pymes en San Luis Potosí, México. Caso de estudio
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The Application of Information Technology in Family Businesses

Abstract: The paper concerns the issues related to the application of information technolo-

gy within the family business. This is a very important subject, which is affected by the fact 

that family businesses are important parts of the market and their functioning significantly 

affects the whole economy, providing employment to many people, as well as being the 

basis of livelihood for a large part of the family. The main objective of paper is to discuss 

what the conditions and scope of the implementation of information technology in family 

businesses are, and what effects this entails. Thus, the attempt will be made to determine 

the role that information technology has in family businesses. At the same time attention 

will be focused mainly on those family businesses that operate in Poland. Desk research 

method will be applied. 
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Wstęp

We współczesnych realiach funkcjonowania przedsiębiorstw, w których zauważalna jest 
wręcz ogromna konkurencja na poszczególnych rynkach, niezwykle ważne staje się wy-
korzystywanie przez te przedsiębiorstwa wszelkich atutów, które mogą prowadzić do 
polepszania ich pozycji rynkowej, zdobywania nowych klientów i skutecznego walczenia 
o nich z innymi firmami. Takimi atutami może być na przykład atrakcyjna oferta, rozpo-
znawalna marka czy świetnie wyszkolony personel.
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Coraz częściej kierownictwa przedsiębiorstw dostrzegają, że w celu uzyskania suk-
cesów na rynku niezbędne jest stosowanie różnorodnych technologii informacyjnych. 
Dzięki nim bowiem w sprawniejszy sposób mogą być realizowane wszelkie zadania 
i procesy, które są związane z przetwarzaniem informacji, co tym samym może prowa-
dzić do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa i szybszego realizowania przez nie za-
mówień klientów, jak również do wzmocnienia stopnia jego powiązań z innymi podmio-
tami działającymi na określonym rynku.

W sposób szczególny kwestiami dotyczącymi wdrażania technologii informacyjnych 
powinni być zainteresowani właściciele firm rodzinnych. W ramach funkcjonowania tego 
typu przedsiębiorstw bardzo często bowiem dochodzi do wystąpienia licznych proble-
mów związanych z brakiem efektywności czy niewystarczającym poziomem obsługi 
klienta, które wynikają na przykład z konfliktów pomiędzy kierownikami i pracownika-
mi takich firm, będącymi bardzo często członkami tych samych rodzin. By przeciwdzia-
łać tego typu problemom, osoby zarządzające biznesem rodzinnym powinny wdrażać 
określone rozwiązania z zakresu technologii informacyjnych.

W niniejszej pracy omówione zostaną podstawowe kwestie dotyczące wykorzy-
stywania technologii informacyjnych w ramach biznesu rodzinnego. Głównym celem 
będzie pokazanie tego, jakie są przyczyny wdrażania tych technologii w firmach rodzin-
nych, jaka jest skala tego wdrażania i do jakich efektów może ono doprowadzić. Praca 
została podzielona na trzy części, w których kolejno omówiono zagadnienia odnoszące 
się do istoty tego, czym są technologie informacyjne oraz firmy rodzinne, przyczyn i za-
kresu wykorzystywania tych technologii przez te firmy, jak również następstw, które są 
widoczne dzięki stosowaniu IT w  ramach biznesu rodzinnego. Przy realizacji podjętej 
tematyki wykorzystano metodę desk research, czyli analizy danych i treści, które znajdują 
się w literaturze przedmiotu.

Istota technologii informacyjnych i firm rodzinnych

By możliwe było omawianie kwestii dotyczących wykorzystywania i roli technologii in-
formacyjnych w firmach rodzinnych, niezbędne jest wyjaśnienie, czym są te technologie 
oraz jakie są cechy charakterystyczne biznesu rodzinnego.

Jeśli chodzi o technologie informacyjne, określane również jako infotechnologie 
(z ang. information technology, czyli w skrócie IT), to ogólnie w literaturze przedmiotu 
zaznacza się, że termin ten związany jest z funkcjonowaniem tych branż, które na sze-
roką skalę wykorzystują technologie informatyczne. Dotyczy to więc rynku produkcji, 
sprzedaży i serwisu hardware (sprzętu komputerowego) oraz software (oprogramowa-
nia), doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, przetwarzania 
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i tworzenia baz danych, jak również działalności edukacyjnej dotyczącej technologii in-
formatycznych [Orzoł 2010, s. 319]. Przy tym technologie informatyczne należy rozumieć 
jako całokształt działań w sferze technicznej, które dotyczą sposobów projektowania 
architektury oraz wytwarzania technicznych środków informatyki, takich jak układy sca-
lone czy procesory, a także stosowania metod informatycznych w ramach działalności 
prowadzonej przez człowieka [Juszczyk 2004, s. 90].

Według dokumentów UNESCO technologie informacyjne to połączenie technolo-
gii informatycznej z innymi technologiami, w tym szczególnie tymi, które dotyczą ob-
szarów związanych z telekomunikacją [Orzoł 2010, s. 320]. Juszczyk [2004, s. 90] z kolei 
stwierdził, że IT to „całokształt metod i narzędzi przetwarzania informacji, obejmujących 
metody poszukiwania i selekcji informacji za pomocą narzędzi informatycznych (np. 
przeglądarek internetowych) [oraz ich] dekodowania, interpretacji, gromadzenia, zapi-
sywania (zachowania), przechowywania i przetwarzania”.

Ogólnie więc należy zaznaczyć, że technologie informacyjne są wykorzystywane 
głównie do przetwarzania danych i informacji, co jest możliwe dzięki ich integracji z in-
nymi technologiami, w tym na przykład telekomunikacyjnymi.

Z kolei jeśli chodzi o istotę firm rodzinnych to trzeba stwierdzić, że w literaturze po-
jęcie to jest wyjaśniane wieloaspektowo. Przy tym póki co nie udało się sformułować 
jednolitej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego, na co decydujący wpływ ma brak wy-
raźnych kryteriów, dzięki którym można wyodrębnić takie przedsiębiorstwo spośród 
innych form działalności gospodarczej, jak również fakt, że w jego ramach dochodzi do 
połączenia dwóch elementów, czyli rodziny oraz przedsiębiorstwa [Safin 2006, ss. 1–2]. 
Na fakt, że problemy w definiowaniu przedsiębiorstwa rodzinnego są dość spore, wpły-
wa na przykład to, że w zależności od przyjętej definicji odsetek przedsiębiorstw rodzin-
nych wśród ogółu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą może wynieść 
od 15% do nawet 90% [Westhead, Cowling, Storey 1997, s. 16; Baczko, Chaberski 2009, s. 
1; PARP (Firmy rodzinne w Polsce 2014) 2015, s. 4].

Pomimo tego w literaturze przedmiotu podjęto wiele prób określenia tego, czym 
jest przedsiębiorstwo rodzinne. W ramach jednej z najczęściej cytowanych zaznaczono, 
że firma rodzinna to przedsiębiorstwo posiadające dowolną formę prawną bądź osoba 
prowadząca działalność gospodarczą, przy czym:

 · kapitał w całości lub w części jest znajduje się w posiadaniu konkretnej rodziny,
 · kierownictwo jest samodzielnie sprawowane przez jednego z członków rodziny bądź 

osoba ta wywiera decydujący wpływ na kierowanie firmą, co ma na celu trwałe utrzy-
manie przedsięwzięcia w rękach tej rodziny [Sobiecki, Kargul, Kochanowska 2014, s. 13].

W innym ujęciu podkreślono, że firma rodzinna to podmiot gospodarczy występują-
cy w charakterze mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa, którego wyłącznym 
lub dominującym bezpośrednim właścicielem majątku jest rodzina jedno- bądź wielo-
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pokoleniowa. Członkowie tej rodziny pracują w takim podmiocie i zarządzają nim, dba-
ją o jego rozwój, a także stosują zasadę dotyczącą sukcesji rodzinnej przedsiębiorstwa 
[Sobiecki 2010, s. 35].

Donelley z kolei stwierdził, że firma rodzinna to taka, w której „można zidentyfikować 
przynajmniej dwa pokolenia rodziny i kiedy to połączenie (między pokoleniami) miało 
wpływ na politykę firmy i na interesy i cele rodziny” [cyt. za Kałuża 2009, s. 50].

Jak wynika z powyższych definicji, za firmę rodzinną uznaje się to przedsiębiorstwo, 
w ramach którego decydującą rolę w zarządzania nim odgrywają członkowie jednej ro-
dziny, będący jednocześnie w posiadaniu całości lub większości jego kapitału. Przy tym 
jednak kryteria, dzięki którym można odróżniać firmy rodzinne od innych podmiotów 
gospodarczych, są różnie rozpatrywane przez poszczególnych badaczy. Ogólnie moż-
na wskazać na to, że określenie „firma rodzinna” jest możliwe do zastosowania również 
względem tych przedsiębiorstw, w których członkowie jednej rodziny zachowują się jak 
właściciele danego przedsiębiorstwa i posiadają wolę oraz kompetencję do kontrolowa-
nia go oraz kierowania jego rozwojem. W ten sposób o firmie rodzinnej można mówić 
nawet wówczas, gdy polityka danego przedsiębiorstwa jest realizowana przez mene-
dżerów niebędących członkami rodziny, ale podlegających im w sferze zarządczej [Lars-
son, Lindgren, Nyberg 2000, ss. 177–180].

Uwarunkowania i zakres stosowania technologii 
informacyjnych w firmach rodzinnych

Wiele firm rodzinnych stosuje podczas swojego funkcjonowania technologie informa-
cyjne. Wynika to z szeregu różnych czynników. Najpierw można wspomnieć o podsta-
wowych celach działalności prowadzonej przez firmy rodzinne. Jak wynika z badań 
prowadzonych przez Sobieckiego i Leszczewską [2010, ss. 112–113], wśród celów tych 
znajduje się przede wszystkim trwanie przedsiębiorstwa w perspektywie długofalowej, 
co staje się podstawą do osiągania niezależności na rynku pracy, spełniania marzeń przez 
właścicieli przedsiębiorstwa rodzinnego oraz zapewniania przez nich zatrudnienia i pod-
staw materialnych swoim bliskim. W ten sposób osoby zarządzające firmami rodzinnymi 
starają się kłaść nacisk na realizowanie przede wszystkim takich działań, które zapewnią 
odpowiednio wysoką jakość oferowanych przez nich produktów i usług, a tym samym 
doprowadzą do tego, że firmy te będą z sukcesami działać na rynku przez wiele lat. By 
było to możliwe, konieczne jest niewątpliwie wdrażanie nowoczesnych technologii in-
formacyjnych. Bez nich bowiem firmy rodzinne nie będą mogły sprawnie funkcjonować, 
a tym samym efektywnie i zgodnie z wymaganiami konsumentów realizować swoich 
zadań na rynku.
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Do podstawowych uwarunkowań wykorzystywania przez firmy rodzinne technologii 
informacyjnych zaliczyć należy też chęć zbudowania mocnej pozycji na rynku i osiągnię-
cia wysokiego poziomu konkurencyjności. Technologie te bowiem stanowią niezwykle 
ważne elementy, które mają wpływ na pozycję konkurencyjną każdego przedsiębior-
stwa, w tym również rodzinnego. Usprawniają one bowiem realizację poszczególnych 
procesów, do których dochodzi w ramach funkcjonowania firmy rodzinnej, a ponadto 
umożliwiają wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i metod, dzięki czemu przedsiębior-
stwo rodzinne może skutecznie przeciwdziałać konkurencji i stosować coraz bardziej 
nowoczesne metody zarządzania, wpływające na podnoszenie jej wartości oraz na 
wzrost pozytywnych opinii na jej temat wśród konsumentów [Johann 2011, s. 12]. 

Przyczyn wdrażania przez firmy rodzinne technologii informacyjnych należy szukać 
również w:

 · globalizacji, która wydatnie wpływa na to, że w ramach funkcjonowania przedsię-
biorstw rodzinnych niezbędne jest wręcz, w celu na przykład pozyskiwania informacji 
na temat potencjalnych rynków zbytu, korzystanie na szeroką skalę z technologii IT,
 · stopniowym przeobrażaniu się innych uczestników rynku w organizacje skompute-

ryzowane i wyposażone w technologie informacyjne, co wymaga, w obliczu na przy-
kład chęci nawiązania z nimi kooperacji, wdrożenia przez firmy rodzinne zintegrowa-
nych z tymi technologiami systemów IT,
 · poszukiwaniu przez przedsiębiorstwa rodzinne coraz skuteczniejszych sposobów na 

zintensyfikowanie własnego rozwoju,
 · chęci ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, w tym głównie tych związa-

nych z przetwarzaniem informacji,
 · rozwoju struktury przestrzennej firm rodzinnych i na przykład tworzeniu nowych 

oddziałów na innych rynkach niż dotychczas wykorzystywane,
 · chęci pozyskania partnerów do realizowania wspólnych przedsięwzięć,
 · dążeniu do wzmocnienia dystrybucji zasobów informacyjnych, czego wyrazem może 

być wymienianie się na szeroką skalę różnorodnymi danymi z innymi organizacjami,
 · chęci uzyskania efektu skali poprzez na przykład wejście na nowe rynki [Pypłacz 

2014, ss. 116–119].
W tym miejscu konieczne jest jeszcze zauważenie tego, że w wielu firmach rodzin-

nych decyzje na temat wdrażania nowoczesnych technologii IT są podejmowane przez 
stopniowo wprowadzanych w struktury zarządcze tych firm sukcesorów. Sukcesorzy 
ci, zwykle osoby młode, są bowiem w o wiele większym stopniu niż ich rodzice czy 
dziadkowie otwarci na innowacje i w związku z tym starają się intensywnie poszukiwać 
środków finansowych na realizację zadań z zakresu wdrażania technologii informacyj-
nych [Więcek-Janka 2015, ss. 10–11]. Jak zauważyła A. Lewandowska, sprawująca obec-
nie funkcję prezesa Instytutu Biznesu Rodzinnego: „następcy mają w wielu kwestiach 

Wykorzystywanie technologii informacyjnych w firmach rodzinnych



304

inne pomysły na biznes niż seniorzy. Badania potwierdziły tezę, że młode pokolenie 
silniej niż starsze dąży do rozwoju marketingu i komunikacji firmy oraz chętniej szuka 
innowacyjnych rozwiązań, których seniorzy mogą się obawiać. To wartości, które mogą 
sprzyjać rozwojowi firm rodzinnych” [Wyzwania zarządcze w firmach rodzinnych 2014, 
s. 2]. Podobnie stwierdziła Pypłacz [2014, s. 119], która podkreśliła, że „młode pokolenie 
osób około 30-tego roku życia, rozpoczynające aktywność w zarządzaniu firmą, jest bar-
dziej skłonne do wdrażania nowości, traktując je w sposób naturalny jako konsekwencję 
współczesnych realiów”.

Technologie informacyjne w firmach rodzinnych są wdrażane zwykle w ramach reali-
zacji pięciu etapów. Omówiono je w tab. 1.

Tabela 1. Etapy wdrażania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach rodzinnych

Etap Charakterystyka

Ocena - etap ten obejmuje dokonanie oceny w zakresie nasilenia i zakresu informacji, 
które dotyczą konkretnych procesów czy produktów lub usług 

- ocena ta jest szczególnie ważna w odniesieniu do tych sfer działalności 
prowadzonej przez przedsiębiorstwa rodzinne, które są ściśle uzależnione od 
informacji (dotyczy to na przykład marketingu czy sprzedaży)

Wyznaczenie 
roli IT

- etap ten dotyczy określenia znaczenia, jakie może mieć wdrożenie technolo-
gii informacyjnej dla przedsiębiorstwa rodzinnego oraz poszczególnych sfer 
jego funkcjonowania

- dzięki określeniu tych aspektów firma rodzinna może sprawniej reagować na 
ewentualne zmiany postaw wśród jej konkurentów

Sformułowanie 
sposobów uzy-
skania przewagi 
konkurencyjnej

- w ramach tego etapu konieczne staje się rozpoznanie oraz uszeregowanie 
sposobów, dzięki którym przedsiębiorstwo rodzinne, za pomocą technologii 
IT, będzie w stanie uzyskać przewagę konkurencyjną na określonym rynku

- dzięki realizacji tego etapu kierownictwo firmy rodzinnej zorientuje się, które 
technologie IT są warte wdrożenia, a które mogą mieć tylko marginalne zna-
czenie dla rozwoju danej firmy

Nowe obszary 
działalności

- etap ten polega na ustaleniu, czy technologia informacyjna jest w stanie 
przyczynić się do powstania w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa 
rodzinnego nowych obszarów działalności

- działania związane z tym etapem umożliwiają firmom rodzinnym zoriento-
wanie się w tym, czy będą one w stanie, przy wykorzystaniu technologii IT, 
zaangażować się w nowe inicjatywy

Wdrożenie tech-
nologii informa-
cyjnej

- etap ten obejmuje sformułowanie planu, w którym określone zostaną prze-
widywane nakłady na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
zakres prac rozwojowych nad nowymi wyrobami, a także zmiany organizacyj-
ne związane z wdrożeniem nowych technologii IT

- wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej

- ocena i ewaluacja wdrożenia technologii IT

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nowicki 2005, ss. 16–17.
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Skuteczne wdrażanie i wykorzystywanie technologii informacyjnych w przed-
siębiorstwach rodzinnych powinno odbywać się według ściśle określonych etapów 
i uwzględniać konieczność zrealizowania szeregu różnych zadań oraz czynności. Co 
istotne, w dużej mierze mają one związek nie tylko z samym wprowadzeniem określonej 
technologii IT do praktyki funkcjonowania firmy rodzinnej, ale również, a może przede 
wszystkim, z wykonaniem wszelkich zadań, które są formą przygotowania do wdrożenia 
takiej technologii. Mowa tutaj w szczególności o konieczności zorientowania się przez 
kierownictwo firmy rodzinnej, czy technologia IT, której wdrożenie jest planowane, 
może doprowadzić do rozwoju firmy i podjęcia przez nią nowych form działalności, jak 
również o sformułowaniu dokładnego planu zastosowania tej technologii, uwzględnia-
jącego wielkość nakładów na zakup technologii IT czy ewentualnych zmian w struktu-
rze organizacyjnej przedsiębiorstwa, które będą wynikiem implementacji określonego 
systemu IT.

W tym miejscu warto jeszcze zaprezentować dane na temat tego, jaka jest skala wy-
korzystywania technologii informacyjnych w firmach rodzinnych. Jest to zagadnienie 
niezwykle ważne w kontekście problematyki podjętej w pracy, gdyż dzięki scharaktery-
zowaniu go możliwe będzie sformułowanie wniosków na temat tego, czy firmy rodzinne 
starają się na szeroką skalę korzystać z technologii informacyjnych czy też raczej nie są 
skłonne do podejmowania tego typu przedsięwzięć.

Ogólnie należy podkreślić, że cechy osobowościowe wielu właścicieli takich firm, 
wśród których ważne znaczenie ma niska skłonność do podejmowania ryzyka czy 
przywiązanie do tradycyjnych metod oraz środków zarządzania i kierowania pracow-
nikami, nie są czynnikami, które pozytywnie wpływają na propagowanie stosowania IT 
w przedsiębiorstwach rodzinnych [Więcek-Janka 2015, s. 10]. Warte zauważenia jest na 
przykład to, że jak wynika z badań zrealizowanych w 2014 r. przez BNP Paribas oraz ośro-
dek dialogu i analiz ThinkTank, założyciele firm rodzinnych dostrzegają wprawdzie ko-
nieczność wdrażania nowych technologii IT, to jednak działania z tego zakresu nie mają 
w ich oczach priorytetu. Podczas tego badania zdanie na temat zasadności wykorzysta-
nia nowych technologii IT w niedalekiej przyszłości wyraziło 47% respondentów, przy 
czym jednak większy nacisk położyli oni na przykład na poszukiwanie nowych źródeł 
dochodu (63% odpowiedzi), dokonanie inwestycji, których celem będzie rozwój marke-
tingu (58%), podniesienie wydajności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie efektyw-
ności sprzedaży (56%), a także podjęcie działań z zakresu powiększenia kompetencji 
pracowników (51%). Z kolei w perspektywie długofalowej (5–10 lat) wdrażanie nowych 
technologii IT zostało uznane za drugi pod względem ważności priorytet (48% wskazań, 
a na pierwszym miejscu rozwinięcie biznesu – 63% odpowiedzi) [Wyzwania zarządcze 
w firmach rodzinnych 2014, ss. 3–4].
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Podobne wyniki zostały uzyskane w trakcie badania zrealizowanego przez Sobiec-
kiego i Leszczewską [2010, ss. 112–115]. Respondentów, którymi byli przedstawiciele 45 
firm z terenu całej Polski (wśród nich 80% stanowiły przedsiębiorstwa rodzinne), spy-
tano między innymi o to, jakie działania rozwojowe będą prowadzone w tych firmach 
w przeciągu kolejnych pięciu lat. Ankietowani zaznaczyli, że poza poszukiwaniem no-
wych rynków zbytu (63% odpowiedzi) oraz wzrostem sprzedaży na dotychczasowych 
rynkach (52%), najważniejsze znaczenie będzie miało udoskonalenie technologii przed-
siębiorstw (43%). Ponadto warto zwrócić uwagę na odpowiedzi ankietowanych na py-
tanie dotyczące tego, jakie czynniki uważają oni za te, które w największym stopniu 
decydują o sukcesie firmy rodzinnej. Respondenci omawianego badania dopiero na 
13 miejscu umieścili czynnik określony jako „nowoczesna technologia” (28% wskazań). 
Znacznie większe znaczenie ankietowani przyznali na przykład orientacji na potrzeby 
klientów (50% odpowiedzi), mądrości lidera rodziny (48%), etyce prowadzenia przedsię-
biorstwa rodzinnego (41%) czy stabilności finansowej przedsiębiorstwa (30%). 

Dane te pokazują, że wprawdzie właściciele firm rodzinnych dostrzegają potencjał, 
jaki może wiązać się z wdrożeniem technologii IT, to jednocześnie nie uznają oni tych 
technologii za czynniki, które mogą wydatnie decydować o sukcesach odnoszonych 
przez ich przedsiębiorstwa. W wielu przedsiębiorstwach rodzinnych niechęć dotychcza-
sowych właścicieli do wdrażania technologii IT jest neutralizowana przez osoby sukceso-
rów, którzy, jak już wspomniano, są zwykle bardziej otwarci na innowacje i tym samym 
chętniej niż starsi członkowie ich rodzin decydują się na wdrażanie technologii informa-
cyjnych, podejmując wszelkie ryzyko z tym związane i będąc przekonanymi o zasadności 
takich działań. Trzeba jednak zauważyć, że na terenie Polski proces związany z transfe-
rem władzy w ramach firm rodzinnych przebiega bardzo wolno. Na przekazanie władzy 
w ramach funkcjonowania takich firm młodszym członkom rodziny zdecydowało się bo-
wiem dotąd tylko 15–17% właścicieli, natomiast w odniesieniu do 70% przedsiębiorstw 
rodzinnych działania z zakresu transferu władzy są dopiero w trakcie planowania, nierzad-
ko bardzo odległego w czasie. Wpływ na taki stan rzeczy mają między innymi trudności 
w wytypowaniu odpowiedniego sukcesora (na przykład w Szwajcarii działania z tym zwią-
zane w firmach rodzinnych trwają średnio 20 miesięcy), brak motywacji młodych osób do 
przejęcia odpowiedzialności za rozwój firmy, jak również chęć uniknięcia przez właścicieli 
możliwych zadrażnień i nieporozumień z innymi członkami rodziny w związku z sukcesją 
[Wyzwania zarządcze w firmach rodzinnych 2014, ss. 1–2].

Warto zauważyć, że właściciele firm rodzinnych nie są zbyt skłonni do ponoszenia 
ryzyka, które jest związane z wdrażaniem technologii IT. Co istotne, jak stwierdziła w wy-
niku przeprowadzonych przez siebie badań Więcek-Janka [2015, s. 10], „polskie przed-
siębiorstwa rodzinne, które założono w latach dziewięćdziesiątych, są bardziej zacho-
wawcze we wprowadzaniu innowacji, zwłaszcza związanych z umiędzynarodowieniem 
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i technologią, w porównaniu do firm rodzinnych zachodnich”. Wynika to głównie ze 
sztywnego przywiązania ich kierownictwa do już sprawdzonych rozwiązań, metod za-
rządzania oraz technologii [Gupta, Levenburg, Moore i in. 2008, s. 195].

To w dużej mierze powoduje, że niezbyt duży odsetek przedsiębiorstw rodzinnych 
decyduje się na wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Ponadto 
wśród barier wpływających na taką sytuację można wspomnieć również o konieczności 
zgromadzenia sporych środków finansowych niezbędnych na zakup technologii IT czy 
realizację szkoleń wśród pracowników, dzięki którym nabędą oni wiedzę oraz kompe-
tencje potrzebne do sprawnego korzystania z nowych technologii informacyjnych, co 
– szczególnie w przypadku mikro- oraz małych przedsiębiorstw i ich niewielkich możli-
wości finansowych czy organizacyjnych – nie jest możliwe [Johann, Jankowska 2014, s. 
89]. Należy dodać, że niedostatek wiedzy odnośnie wdrażania i wykorzystywania tech-
nologii IT może rodzić niebezpieczeństwo dotyczące tego, że przedsięwzięcia z tego 
zakresu będą charakteryzowały się brakiem strategicznej spójności, co wywołuje dodat-
kowe obawy ze strony kierownictw przedsiębiorstw rodzinnych [Pypłacz 2014, s. 116].

Pomimo takich przeszkód, część firm rodzinnych stara się wdrażać nowoczesne 
rozwiązania z zakresu IT. W toku badania zrealizowanego przez PARP (Badanie firm ro-
dzinnych w Polsce) [2009, s. 35] w grupie przedstawicieli 102 firm rodzinnych z terenu 
Polski, stwierdzono, że 24% przedsiębiorstw rodzinnych inwestuje w infrastrukturę IT. 
Pod względem aktywności inwestycyjnej tych przedsiębiorstw wdrażanie technologii IT 
znalazło się na drugim miejscu, za zakupem środków trwałych (37% wskazań).

W ramach badania przeprowadzonego wśród 2 000 pracowników firm rodzinnych 
przez firmę doradczą Blackpartners [2015, s. 12], dowiedziono, że 42% firm rodzinnych 
korzysta z usług zewnętrznych podmiotów w zakresie technologii informacyjnych. Wy-
dawać by się mogło, że jest to spory odsetek. Należy jednak zauważyć, że korzystanie 
z usług innych firm nie oznacza automatycznie wdrażania czy nawet wykorzystywania 
na szerszą skalę technologii informacyjnych, ale może dotyczyć na przykład wyłącznie 
gromadzenia danych na określonych nośnikach. Co istotne, podczas tego samego ba-
dania tylko 7% respondentów stwierdziło, że w ich firmie zatrudniony jest dyrektor ds. 
technologii informacyjnych.

W badaniu przeprowadzonym przez PARP (Badanie firm rodzinnych w Polsce) [2009, 
s. 101] respondentów spytano między innymi o to, z jakiego rodzaju usług szkolenio-
wo-doradczych korzystano w tych firmach. Tylko 1% ankietowanych stwierdziło, że 
szkolenia czy usługi doradcze dotyczyły pozyskiwania i wdrażania nowych technologii 
informacyjnych.

Co istotne, skala wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych rośnie wraz 
z rozmiarami prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstw rodzinnych. Tak wyni-
ka z badań zrealizowanych przez Ewę Więcek-Jankę [2015, s. 11]. Autorka ta zaznaczyła, 
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że „wraz z wielkością firmy [rodzinnej] zwiększa się poziom adaptacji do zmian rynku 
i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań”. Stąd trzeba stwierdzić, że właściwie tylko 
w dużych firmach rodzinnych poziom zaawansowania prac nad wdrażaniem technologii 
IT jest zadowalający, natomiast mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa rodzinne mu-
szą w jeszcze bardziej intensywny niż dotychczas sposób skupić się na stosowaniu takich 
technologii. Faktem jednak jest, że w przypadku wielu spośród nich nie jest to możliwe, na 
co wpływ ma dysponowanie przez nie zbyt małym kapitałem potrzebnym na sfinansowa-
nie technologii IT czy brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Warto tutaj podać jeszcze dane na temat postrzegania stopnia zaawansowania tech-
nologicznego firm rodzinnych przez ich właścicieli. W wyniku badania PARP (Badanie 
firm rodzinnych w Polsce) [2009, s. 40] stwierdzono, że w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bar-
dzo dobrze) ocena tego stopnia wyniosła 3,9. Nie jest to więc zły wynik, ale też niewątpli-
wie niezbyt dobry, o czym świadczy choćby to, że o wiele lepiej w opinii właścicieli firm 
rodzinnych wypada ocena odnośnie jakości i szybkości obsługi klienta (odpowiednio 4,5 
oraz 4,4) czy cen towarów i usług (4,2).

Powyższe dane świadczą o tym, że póki co wykorzystywanie przez firmy rodzinne 
działające na terenie Polski technologii informacyjnych nie ma zbyt dużej skali. Wpływ 
na to ma między innymi przywiązanie właścicieli tych firm do już sprawdzonych rozwią-
zań i technologii, brak środków finansowych potrzebnych na wdrażanie technologii IT 
czy niemożność zapewnienia odpowiednich kompetencji wśród pracowników w celu 
skutecznego korzystania z tych technologii. Pomimo tych barier przedsiębiorstwa ro-
dzinne, szczególnie te, które dysponują rezerwami finansowymi i odpowiednim kapita-
łem, powinny decydować się na korzystanie z technologii informacyjnych, na co wpływ 
ma szereg zalet, które mogą dzięki temu osiągnąć.

Efekty wykorzystywania IT w ramach biznesu rodzinnego

Przedsiębiorstwa rodzinne, które wykorzystują technologie IT, uzyskują szereg korzyści. 
Do najważniejszych spośród nich zalicza się:

 · uzyskanie dostępu do wielu różnorodnych informacji niezbędnych do sprawnego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa i to niezależnie od miejsca przechowywania tych 
informacji,
 · wprowadzenie znacznych ułatwień w zakresie gromadzenia informacji i danych 

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 · eliminacja pośredników,
 · ułatwione analizowanie sytuacji decyzyjnych oraz podejmowanie decyzji i rozwiązy-

wanie problemów pojawiających się podczas funkcjonowania przedsiębiorstwa,
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 · zintegrowanie procesów informacyjnych przy wykorzystaniu różnych technik i pro-
cedur; integracja ta może objąć wszystkie poziomy funkcjonalne oraz strukturalne 
przedsiębiorstwa rodzinnego,
 · wdrożenie elektronicznego, w pełni zautomatyzowanego obiegu dokumentów,
 · realizowanie działań operacyjnych w sprawniejszy i efektywniejszy sposób,
 · wdrożenie szeregu oszczędności, między innymi w odniesieniu do sposobu obiegu 

dokumentów czy obsługi klientów i pracowników,
 · umożliwienie szybkiego śledzenia przebiegu procesów biznesowych (dotyczy to 

między innymi kontroli nad informacjami dotyczącymi zakupów, co umożliwia doko-
nywanie racjonalnych wydatków),
 · stworzenie podstaw do zespołowego podejmowania decyzji,
 · podjęcie skuteczniejszych niż dotychczas działań wobec klientów [Pypłacz 2014, s. 118].

Stosowanie przez firmy rodzinne technologii IT może w szczególnie pozytywny 
sposób wpływać na realizację procesów związanych z obsługą klientów czy z nawiązy-
waniem i intensyfikowaniem współpracy z różnorodnymi partnerami. Dzięki bowiem 
usprawnieniu gromadzenia i przetwarzania informacji na ich temat firmy rodzinne 
mogą w efektywniejszy niż dotychczas sposób odpowiadać na wciąż zmieniające się 
potrzeby klientów, analizując dane dotyczące na przykład ich preferencji zakupowych 
czy wielkości popytu na konkretne produkty i usługi, jak również w zautomatyzowany 
sposób wymieniać się wszelkimi danymi z kooperantami.

W ramach stosowania technologii IT firmy rodzinne bardzo często decydują się na 
korzystanie z tych rozwiązań, które bazują na Internecie i różnorodnych rozwiązaniach 
oraz funkcjonalnościach z nim związanych. Dzięki Internetowi, będącemu integralną 
częścią wielu technologii IT, możliwe staje się między innymi:

 · nawiązanie bezpośredniej łączności z praktycznie całym światem gospodarczym, 
a więc zarówno otoczeniem bliższym (obszar województwa czy kraju), jak i dalszym 
(teren innych państw oraz kontynentów),
 · zredukowanie do minimum kosztów komunikacyjnych (skrócenie czasu potrzebne-

go na dotarcie z określonymi informacjami do poszczególnych grup interesariuszy) 
czy kosztów agencyjnych (synchronizacja pracy realizowanej przez pracowników roz-
przestrzenionych pod względem terytorialnym),
 · uzyskanie efektu skali, co dotyczy na przykład poszerzenia zasięgu działania i ofero-

wania produktów czy usług na wielu nowych rynkach,
 · wzmocnienie dystrybucji zasobów informacji i wiedzy, co polega na tym, że po 

wdrożeniu technologii informacyjnych pracownicy są w stanie znacznie szybciej zdo-
bywać określone informacje, jak i wymieniać się nimi pomiędzy sobą [Pypłacz 2014, 
ss. 118–119].
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Konieczne jest więc zaznaczenie, że technologie informacyjne mogą przynieść 
przedsiębiorstwom rodzinnym szereg różnych korzyści, co tym bardziej powinno skła-
niać właścicieli tych przedsiębiorstw do wdrażania i wykorzystywania na szeroką skalę 
takich technologii. Wprawdzie konieczne jest zainwestowanie w systemy IT dość spo-
rych środków, to jednak jeśli realizacja wdrożenia tych systemów odbywa się według 
jasno sprecyzowanych etapów i w przemyślany sposób, a więc na przykład uwzględnia-
jący specyfikę działania danej firmy i jej otoczenie, to korzyści mogą znacznie przewyż-
szyć koszty wdrożenia.

Podsumowanie

Firmy rodzinne to niewątpliwie niezwykle ważny element funkcjonowania polskiej go-
spodarki. Stanowią one bowiem dość dużą część ogółu przedsiębiorstw działających na 
terenie kraju, zatrudniając wielu pracowników i przyczyniając się do wzrostu poziomu 
PKB. Stąd tak ważne staje się, by firmy te działały w sprawny i efektywny sposób.

By było to możliwe, powinny one stosować różnorodne rozwiązania i metody, dzię-
ki którym realne staje się zwiększanie skuteczności realizacji poszczególnych procesów 
i zadań. Wśród tych rozwiązań znajdują się między innymi technologie informacyjne. 
Jak zauważono w niniejszej pracy, przedsiębiorstwa rodzinne decydują się na wdrażanie 
takich technologii głównie ze względu na chęć zwiększenia poziomu swojej konkuren-
cyjności czy jakości produktów i usług, ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, 
uzyskania efektu skali czy pozyskania partnerów do realizowania wspólnych przedsię-
wzięć. Dzięki wykorzystywaniu technologii IT firmy rodzinne mogą uzyskiwać wiele 
różnych korzyści, w tym na przykład redukować koszty własnej działalności, rozszerzać 
rynki działania czy usprawniać realizację procesów.

Obecnie na terenie Polski większość przedsiębiorstw rodzinnych nie wdraża tech-
nologii informacyjnych, na co wpływ ma szereg różnych barier. Zaliczyć należy do nich 
przede wszystkim brak wystarczających środków finansowych. Ponadto w wielu wypad-
kach decydującą rolę odgrywa niechęć właścicieli firm rodzinnych do wykorzystywania 
technologii informacyjnych. Duże zmiany w tym względzie przynosi niewątpliwie zastę-
powanie starszych właścicieli przez młodych członków rodzin, którzy są o wiele bardziej 
otwarci na innowacje i decydują się nawet na podejmowanie dużego ryzyka w celu za-
kupu określonych technologii informacyjnych. Jak zaznaczył właściciel firmy Herbewo 
z Krakowa, Andrzej Barański: „rolą młodzieży czekającej na przejęcie firmy jest wprowa-
dzanie nowoczesnej techniki i technologii, zwłaszcza na niższym szczeblu i w tym są 
absolutnie niezastąpieni. Natomiast w kształtowaniu stosunków międzyludzkich nie tak 
wiele zmieniło się od tysiąca lat i tego muszą się uczyć od starszych, bo zdany egzamin 
na uczelni na pewno nie wystarczy” [Jabłkowski 2013, s. 10].
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Co istotne, duża część obecnie tworzonych firm jest mocno nastawiona na podej-
mowanie ryzyka związanego z wdrażaniem technologii IT i to właśnie w tym aspekcie 
upatruje głównych czynników swojego powodzenia. Przy tym charakterystyczne dla 
tych firm jest to, że wprawdzie nie można o nich powiedzieć, że są to firmy rodzinne, 
ale faktem jest, że są one zbliżone do sposobu ich funkcjonowania. Wynika to z tego, 
że są tworzone przez grupy „przyjaciół, pasjonatów o komplementarnych, wysoce 
wyspecjalizowanych umiejętnościach technologicznych. Dzięki bliskim relacjom inter-
personalnym, wspólnej pasji, są w stanie wygenerować kapitał społeczny oparty na 
najcenniejszym typie zaufania – zaufaniu emocjonalnym czyli kapitał bliski kapitałowi 
rodzinnemu” [Popczyk 2013, s. 14]. Jako przykład można podać młode firmy rodzinne 
działające w sektorze informatycznym, w tym na przykład te, które zajmują się produk-
cją gier komputerowych.

Sumując rozważania, należy zaznaczyć, że wprawdzie na terenie Polski stosunkowo 
niewielki odsetek firm rodzinnych stosuje technologie informacyjne, to jednak faktem 
jest, że w związku z zastępowaniem starszych pokoleń właścicieli osobami młodymi, 
nastawionymi na wykorzystywanie nowoczesnych koncepcji i rozwiązań, procesy doty-
czące wdrażania takich technologii nabierają rozmachu. Jest to zauważalne szczególnie 
w przedsiębiorstwach dużych. Rola technologii IT w firmach rodzinnych stopniowo więc 
rośnie, jednak potrzeba jeszcze dużej ilości czasu, by doszło do ich upowszechnienia się.
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Abstract: One of the most important determinants of success of the organization is its abi-

lity to creating and implementing innovations. The need for innovation implementation is 

even greater in family businesses with the forecast of continuation of their activities by suc-

cessive generations. This article aims to identify and analyze selected elements of employ-

ee relationship management to create innovativeness of family businesses in Poland. The 

considerations are based on the results of the questionnaire survey conducted by author in 

2016. This research group consisted of 134 small family businesses operating form Poland. 

The analysis confirmed the positive correlation between selected aspects of employee rela-

tionship management and the level of innovation of the family businesses.
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Wprowadzenie

Innowacyjność jest postrzegana obecnie jako jeden z kluczowych czynników sukcesu 
organizacji [Frambach, Schillewaert 2002, s. 163]. Bazowanie na utartych sposobach 
i metodach gospodarowania wydaje się niewystarczające w złożonym i zmiennym oto-
czeniu gospodarczym. Stąd jednym z kluczowych czynników sukcesu jest wprowadzanie 
nowych lub co najmniej ulepszonych produktów, procesów czy rozwiązań organizacyj-
nych. Szczególne znaczenie stymulowania innowacyjności widoczne jest w odniesieniu 
do małych przedsiębiorstw, ze względu na istotną rolę, jaką odgrywają one w rozwoju 
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społeczno-gospodarczym, co potwierdzają liczne opracowania naukowe oraz rozwiąza-
nia prawne, dekowane innowacyjności małych organizacji [Forsman 2011, s. 739]. Po-
trzeba innowacji jest jeszcze większa w małych firmach rodzinnych, jeśli weźmiemy pod 
uwagę prognozę kontynuacji ich działalności przez kolejne pokolenia [Chua, Chrisman, 
Sharma 1999, ss. 19–39], co wymaga stałej walki o pozycję konkurencyjną na ryku w per-
spektywie długoterminowej.

Problemem badawczym w niniejszym artykule stało się określenie, czy działania 
w ramach zarządzania relacjami z pracownikami wpływają na poziom innowacyjności 
firmy rodzinnej, przy czym skupiono się głównie na innowacyjności zarządczej (organi-
zacyjnej). 

Znaczenie innowacyjności o charakterze zarządczym 
w działalności małej firmy rodzinnej

Innowacje zarządcze polegają na wprowadzaniu nowych metod organizacyjnych w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem i jego relacjach z otoczeniem [Camisón, Villar-López 2014, 
ss. 2891–2902]. Określają one zmiany w systemie zarządzania, strukturach i procesach 
biznesowych oraz relacjach społecznych w ramach przedsiębiorstwa [Tanninen, Jantu-
nen, Saksa 2008, ss. 321–340; Birkinshaw, Hamel, Mol 2008, ss. 825–845]. Obecnie inno-
wacje zarządcze stanowią jedno z najistotniejszych i „najpewniejszych” źródeł przewagi 
konkurencyjnej, chociaż wciąż pozostają słabo rozpoznane [Hamel 2006, ss. 72–84]. We-
dług Mustafa [2015, ss. 48–56] innowacje zarządcze określają nowe typy przywództwa 
i zmiany w kulturze organizacyjnej. W różnych artykułach z tego obszaru innowacje za-
rządcze (managerial innovations) są określane zamiennie jako innowacje organizacyjne 
(organizational innovations) lub administracyjne (administrative innovations), co podkre-
śla ich proaktywny charakter [Hamel 2009, s. 5; Mol, Birkinshaw 2009, ss. 1269–1280]. 
Można również dokonać ich dalszego podziału na: innowacje w procedurach organiza-
cyjnych oraz innowacje w strukturach organizacyjnych [Damanpour, Aravind 2012, ss. 
423–454].

Potencjał innowacyjny małych firm, do których zaliczają się w znacznej części firmy 
rodzinne, jest kluczowy w ich rozwoju, w rozumieniu utrzymania przewagi na rynku oraz 
generowania wzrostu [Dunne i in. 2016, s. 4876]. Niektóre charakterystyczne cechy ma-
łych firm (elastyczność, brak biurokracji, dobra komunikacja wewnętrzna, bliski kontakt 
z klientem itd.) potwierdzają ich zdolność do szybkiego reagowania na nie tylko zmien-
ne, ale i rosnące potrzeby otoczenia [Hausman 2005, s. 774]. Z kolei zdolność rodzinnej 
firmy do innowacji wynika z kombinacji wielu czynników: m.in. orientacji długotermino-
wej, długoterminowej kadencji lidera (właściciela), wiedzy ukrytej, silnych więzi rodzin-
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nych czy sieci społecznych budowanych przez pokolenia [Patel, Fiet 2011, ss. 1179–1197]. 
Z drugiej strony skłonność firmy rodzinnej do innowacji zależy od celów stawianych 
przez właściciela, intencji i motywacji, ale i od negatywnych czynników, jak awersja do 
ryzyka lub niechęć do dzielenia się władzą z osobami spoza rodziny [Chrisman i in. 2015, 
ss. 310–318] czy też pozostawania pod silnym wpływem obaw o charakterze emocjonal-
nym [Gómez-Mejia i in. 2007, ss. 106–137].

Forsman i Annala [2011] zaobserwowali, że w mikro i małych przedsiębiorstwach 
wdrażanie innowacji usprawniających (incremental innovations) jest znacznie powszech-
niejsze niż innowacji przyrostowych (radical innovations). Nasila się to w odniesieniu do 
małych firm rodzinnych, które ze względu na swoje cechy są postrzegane raczej jako 
innowatorzy usprawniający [Hiebl 2015, ss. 1061–1082]. Należy jednak podkreślić, że fir-
my rodzinne, które jednocześnie angażują się w wiele poziomów innowacji, zarówno 
usprawniające, jak i przyrostowe, mogą cieszyć się zrównoważonym rozwojem z poko-
lenia na pokolenie [Sharma, Salvato 2011, ss. 1199–1205].

Mimo iż istnieje coraz więcej dowodów empirycznych, że firmy rodzinne mniej inwe-
stują w innowacje niż firmy nierodzinne [De Massis, Di Minin, Frattini 2015, ss. 5–19], nie 
musi to automatycznie oznaczać, że są one mniej innowacyjne. Firmy rodzinne wpraw-
dzie mniej inwestują w innowacje, ale robią to bardziej efektywnie, co skutkuje wyższą 
wydajnością innowacji [Röd 2016, ss. 185–201].

Innowacja to drogi, niepewny i ryzykowny proces biznesowy, który zależy m.in. od 
produktywnej wymiany wiedzy i doświadczeń między ludźmi z różnych środowisk za-
wodowych i przy uwzględnianiu różnych krytycznych punktów widzenia [Griffin, Hauser 
1996, ss. 191–215]. Tymczasem firmy rodzinne są mniej skłonne do współpracy z osoba-
mi spoza rodziny czy instytucjami zewnętrznymi [Nieto, Santamaria, Fernandez 2015, ss. 
382–399], mimo iż to właśnie ta współpraca warunkuje w znacznym stopniu powodze-
nie działalności innowacyjnej.

Wpływ rodziny i relacje pracownicze (członkowie rodziny a osoby spoza rodziny) 
mogą przyczynić się do zwiększenia zdolności przedsiębiorstwa do identyfikacji i opra-
cowania innowacyjnych możliwości, które nie mogły zostać zidentyfikowane i opraco-
wane w inny sposób [Zellweger, Nason, Nordqvist 2012, ss. 136–155]. Wewnętrzna ko-
munikacja, koordynacja i współpraca przyczyni się do umożliwienia ludziom wspólnego 
działania, promowania uczenia się, wiedzy i innowacji [Subramaniam, Youndt 2005, ss. 
450–463]. Cassia, De Massis i Pizzurno [2011, ss. 1–14] podkreślają przykładowo, że gdy 
członkowie rodziny są zaangażowani i zmotywowani, cechy te są przekazywane do 
pracowników spoza rodziny, co przyczynia się do ustanowienia klimatu przyjaznego in-
nowacjom. Zostało również zaobserwowane, że pracownicy firm rodzinnych, którzy są 
napędzani przez wsparcie organizacyjne, wytworzenie poczucia obowiązku i więzi z fir-
mą czy odpowiednie zmotywowanie, angażują się w rezultacie spontanicznie w działa-
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nia innowacyjne [Bammensa, Notelaers, Van Gils 2015, ss. 123–144]. Dane empiryczne 
wskazują tu istnienie wysoce zmotywowanego i zaangażowanego personelu [Cassia, De 
Massis, Pizzurno 2012, ss. 198–232], który bezinteresownie dzieli się wiedzą i aktywnie 
poszukuje rozwiązań [De Massis i in. 2016, ss. 93–116]. W takim wypadku nierodzinny 
kapitał społeczny jest tak samo skuteczny w kreowaniu innowacyjności firmy rodzinnej 
jak rodzinny kapitał społeczny [Sanchez-Famoso, Maseda, Iturralde 2014, ss. 950–962]. 
Jednak zaangażowanie pracowników w proces innowacyjny odnosi się bardziej do inno-
wacji ulepszających niż przyrostowych [Bammens, Notelaers, Van Gils 2015, ss. 123–144].

Teoria zarządzanie relacjami z pracownikami (ERM)

Zarządzanie relacjami z pracownikami (Employee Relationship Management – ERM) 
można określić jako specyficzną dziedzinę zarządzania zasobami ludzkimi [Yongcai 
2010, s. 940]. Jest to stosunkowo nowa koncepcja, rozumiana jako strategie, programy 
i technologie do efektywnego zarządzania relacjami z przyszłymi, aktualnymi i byłymi 
pracownikami [Rogers ss. 48–49]. Koncepcja ta ewoluowała z pojęcia zarządzania rela-
cjami z klientem (CRM) i wykazuje do niego wiele podobieństw [Strohmeier 2013, s. 93].

Jest to proces wdrażania różnych metod i praktyk kontrolnych do regulowania sto-
sunków między pracownikami i firmą, ewentualnie pomiędzy samymi pracownikami, 
tak aby osiągnąć cele biznesowe. ERM kształtuje relacje przedsiębiorstwa z jej pracow-
nikami, jednak nie chodzi tu o podstawowe regulacje wynikające z prawa pracy, ale 
o związanie pracowników z firmą przez budowanie długofalowych relacji, postawy lojal-
ności i poczucia przynależności, dzięki czemu przedsiębiorstwo obniża ryzyko odejścia 
cennych pracowników i zwiększa ich satysfakcję z wykonywanej pracy [Moczydłowska 
2013b, ss. 33–42], a także wzmacnia motywację pracowników i wpływa pozytywnie na 
ich wydajność [Cameron, Miller 2008, ss. 1–22]. 

ERM odróżnia od innych teorii dotyczących HRM, np. zarządzania talentami czy 
zarządzania kompetencjami zawodowymi, kładąc szczególny nacisk na emocjonalny 
kontekst relacji pracownika i pracodawcy. Indywidualne podejście do pracownika, świa-
domość motywatorów, w tym zwłaszcza pozafinansowych, uwrażliwienie na potrzeby 
i oczekiwania pracownika wynikające z wieku, płci, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej itp. 
pozwalają na wykształcenie swego rodzaju przywiązania do firmy i sympatii względem 
pracodawcy. Mówimy tu o tzw. lojalności konstruktywnej, czyli o sytuacji, w której pra-
cownik nadal z zaangażowaniem pracuje na rzecz organizacji, mimo posiadania innych 
ofert pracy na korzystniejszych warunkach [Moczydłowska 2013a, ss. 346–355].

W przypadku ERM szczególnie podkreślany jest fakt osiągania korzyści z tego na-
rzędzia przez obie strony, tj. pracowników i pracodawców. Dla pracowników główną 
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wartością jest osiąganie możliwie największej satysfakcji z pracy przez zaspakajanie ich 
indywidualnych potrzeb i poczucia własnej wartości. Dla pracodawców jest to wzrost 
atrakcyjności miejsca pracy, rzadsza wymiana pracowników, większa motywacja i wy-
dajność siły roboczej [Schweitzer, Lyons 2008, ss. 555–565].

ERM obejmuje szeroki wachlarz działań m.in. oceny efektywności uczenia się, sku-
teczności mechanizmów motywacyjnych, analizy zasobów siły roboczej, a także wiele 
innych kwestii operacyjnych, związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi [Swarna-
latha, Prasanna 2013, s. 8]. Podkreśla się, że ERM przynosi wiele korzyści organizacji i to 
nie tylko tych wpływających bezpośrednio na wysoki poziom jej efektywności. Wśród 
wymiernych korzyści wdrożenia ERM wymienić można m.in.: [Nisren Osama Al-Khozon-
dar 2015]

 · wzmocnienie komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej,
 · wspieranie procesów uczenia się,
 · zapewnienie dostępu do wszelkich szkoleń firmowych,
 · dostarczanie określonych informacji pracownikom na podstawie ich zainteresowań 

i potrzeb – personalizacja użytkownika,
 · usprawnienie zarządzania wydajnością,
 · kreatywne zarządzanie zasobami,
 · odciążenie działu zarządzania zasobami ludzkimi, który może skoncentrować się na 

zadaniach strategicznych,
 · podnoszenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa,
 · zmniejszenie kosztów rekrutacji i szkoleń wstępnych,
 · zapewnienie efektywnego i spójnego systemu wynagradzania.

Wśród istotnych elementów ERM wyróżnić można też wpływ na zadowolenie pra-
cownika poprzez uwzględnianie jego opinii, pomysłów, propozycji zmian i uwag kry-
tycznych w procesie podejmowania decyzji. Włączenie pracowników w proces podej-
mowania decyzji buduje poczucie ich odpowiedzialność za losy przedsiębiorstwa i ich 
zaangażowanie w stałe usprawnianie działalności na bazie nowych rozwiązań i metod 
(innowacje organizacyjne).

Opis i charakterystyka metodologiczna badań

Wnioskowanie w niniejszym artykule opiera się na badaniach własnych wykonanych 
w 2016 r. na obszarze województwa śląskiego. Z pozyskanego materiału wyselekcjono-
wano dla potrzeb analitycznych grupę firm rodzinnych, liczącą 134 podmioty. 

Badania miały formę ankiety bezpośredniej, składającej się z pytań zamkniętych 
i półotwartych. Z uwagi na brak pełnej reprezentatywności (dobór grupy badawczej – 
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przypadkowy), badania mają charakter pilotażowy i mogą stanowić podstawę do przy-
gotowania szerszego badania ilościowego w przyszłości. 

Jednym z głównych obszarów objętych badaniem był obszar działań i decyzji zwią-
zanych z innowacyjnością przedsiębiorstwa. Celem głównym artykułu stała się identyfi-
kacja i analiza wybranych elementów zarządzania relacjami z pracownikami w odniesie-
niu do kształtowania innowacyjności firm rodzinnych w Polsce. Rozważania skupiono na 
innowacyjności zarządczej o charakterze usprawniającym.

Patrząc przez pryzmat celu głównego, sformułowano następującą hipotezę zerową: 
H0: Zarządzanie relacjami z pracownikami nie ma wpływu na poziom innowacyjności 

firmy rodzinnej.

Wyniki badań empirycznych w firmach rodzinnych

Aby zweryfikować postawioną hipotezę zerową, na wstępie dokonano oceny innowacyj-
ności małych firm rodzinnych (o zatrudnieniu do 49 pracowników). Ocena stanowi opinię 
właścicieli badanych firm, dokonaną w skali od 1 – brak innowacyjności do 5 – wysoka 
innowacyjność. Analiza wyników wykazała, że średnia ocean wynosiła 3,627 przy odchy-
leniu standardowym 0,838, a zatem przedsiębiorcy oceniali innowacyjność swoich firm 
stosunkowo wysoko (por. rys. 1).

Rysunek 1. Innowacyjność firmy rodzinnej w ocenie właściciela

K-S d=,27646, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Źródło: Badania własne.

Kolejnym krokiem była ocena wybranych działań, postaw i relacji odnoszących się do 
zarządzania relacjami z pracownikami, które, w opinii autorki, sprzyjają innowacyjności 
organizacyjnej przedsiębiorstwa. Odnosiły się one przede wszystkim do relacji pracow-
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nik-właściciel, które opierały się na wymianie pomysłów, opinii i doświadczeń oraz kon-
struktywnej krytyce. Wyniki wskazały, że przedsiębiorcy wysoko cenią pomysłowość, 
chęć uczenia się i podejmowania nowych wyzwań przez swoich pracowników, motywu-
jąc ich do działania oraz wprowadzając na bieżąco zmiany do działalności i planów firmy. 
Z drugiej strony znacznie niżej oceniona była otwartość właścicieli firm rodzinnych na 
krytykę ze strony pracowników czy zapewnienie im znacznej autonomii w pracy, co nie 
sprzyja budowaniu zaufania i przywiązania do firmy, zgodnie z założeniami ERM.

Tabela. 1. Ocena wybranych elementów zarządzania relacjami z pracownikami kształ-
tującymi innowacyjność zarządczą oraz ich korelacja z poziomem innowacyjności fir-
my rodzinnej

Czynnik Śred-
nia Min. Max.

Odchyle-
nie stan-
dardowe

Tau Ken-
dalla
p=0,05

Cenię pracowników, u których widzę 
chęć uczenia się i ciągłego doskonalenia 3,545 1,000 4,000 0,752 0,174

Wysoko cenię nowe idee (twórcze, inno-
wacyjne pomysły) 3,433 1,000 4,000 0,709 0,142

Zachęcam pracowników do dzielenia 
się informacjami o tym, co się sprawdza 
w pracy, a co nie

3,358 1,000 4,000 0,789 0,188

Staram się być otwarty na alternatywne 
sposoby realizacji zadań, proponowane 
przez pracowników /współpracowników

3,224 1,000 4,000 0,762 0,274

Jako właściciel/dyrektor zachęcam innych 
do wyrażania własnych punktów widze-
nia i przyjmuję ich różnorodność

3,164 1,000 4,000 0,674 0,243

Uważam, że innowacyjność firmy jest 
najważniejszym warunkiem jej rozwoju 3,127 1,000 4,000 0,871 0,260

Na bieżąco analizowane są i modyfikowa-
ne plany rozwoju firmy 3,112 1,000 4,000 0,711 0,211

System motywacji pracowniczej w pełni 
motywuje pracowników do uczenia się 
i angażowania w procesy pracy oraz 
tworzenia i wdrażania zmian

3,075 1,000 4,000 0,732 0,155

Systematycznie planuje się i wprowadza 
zmiany w funkcjonowaniu firmy 3,015 1,000 4,000 0,813 0,227

W mojej firmie, gdy pracownik wystąpi 
z propozycją usprawnienia metod pracy 
i sposobów działania, może oczekiwać na 
nagrodę (finansową lub rzeczową)

3,007 1,000 4,000 0,880 0,118
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Jako właściciel/dyrektor oferuję pra-
cownikom czas, zasoby i warunki do 
wykrywania problemów i wyzwań orga-
nizacyjnych

2,925 1,000 4,000 0,810 0,236

Kierownictwo tworzy warunki dla samo-
dzielnego działania pracowników (pra-
cownicy mają dużą autonomię)

2,806 1,000 4,000 0,818 -

Pracownicy posiadają szeroki dostęp do 
informacji nawet wykraczających poza 
ich bieżące operacyjne potrzeby

2,724 1,000 4,000 0,817 0,174

Moja firma eksperymentuje często 
z nowymi metodami pracy, produktami 
i usługami

2,619 1,000 4,000 0,891 0,163

W poszukiwaniu odmiennych opinii 
w mojej firmie odbywają się dyskusje 
i ma miejsce konstruktywna krytyka

2,545 1,000 4,000 0,828 -

Źródło: Badania własne.

Ostatnim krokiem było statystyczne potwierdzenie zależności pomiędzy badanymi 
obszarami ERM i innowacyjnością firm rodzinnych. Przy wykorzystaniu wskaźnika korela-
cji Tau Kendalla, udało się w większości badanych obszarów potwierdzić statystyczną za-
leżność pomiędzy zmiennymi. Miała ona pozytywny charakter i słabe lub umiarkowane 
natężenie. Oznacza to, że im wyżej oceniane były relacje/postawy przedstawione w tab. 
1, tym wyższą innowacyjnością charakteryzowała się firma rodzinna. Jedynie w dwóch 
z piętnastu obszarów nie udało się potwierdzić statystycznie istotnej zależności.

Wnioski

Jednym z kluczowych czynników sukcesu organizacji jest zdolność do kreowania i wdra-
żania innowacji. Innowacje w przedsiębiorstwie stają się coraz częściej podstawowym 
wyznacznikiem przetrwania w zmiennym otoczeniu [Okręglicka, Lemańska-Majdzik 
2016]. Specyfika firm rodzinnych, gdzie funkcje zarządcze realizowane są w ramach ro-
dziny i niechętnie przekazuje się je osobom spoza niej, powodują że innowacje organiza-
cyjne (zarządcze) mogą zostać ograniczone. Skłania to do wprowadzania rozwiązań za-
radczych, z których szczególnie właściwą i przydatną wydaje się teoria ERM – zarządzania 
relacjami z pracownikami.

Powyższe rozważania potwierdzają wyniki badań. Przeprowadzona analiza staty-
styczna wyników ankiety wskazuje konieczność odrzucenia hipotezy zerowej H0 na 
rzecz hipotezy alternatywnej H1: Zarządzanie relacjami z pracownikami ma wpływ na po-
ziom innowacyjności firmy rodzinnej. Potwierdzenie korelacji otwiera drogę do rozszerzo-
nych badań empirycznych w tym obszarze.
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Przeprowadzone badania nie są wolne od ograniczeń, wśród których wymienić moż-
na ograniczoną grupę badawczą oraz trudności z precyzyjnym określeniem innowacyj-
ności małej firmy.
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Wprowadzenie

Niniejsza koncepcja obejmuje zasadnicze zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
oraz przygotowaniem specjalistów konsultingu dla małych (i średnich) przedsiębiorstw 
w Polsce. Celem jest rozpoczęcie dyskusji nad współczesnym wspieraniem przedsiębior-
czości w Polsce i jej rozwojem. Chcemy jako zespół, który będzie się rozszerzał, promo-
wać zagadnienia wspierania konsultingowego, uzyskiwać lepsze rozwiązania techniczne 
oraz ekonomiczne, ale także wykorzystywać lepsze rozwiązania w zakresie nowoczesne-
go designu. Z tego powodu połączyliśmy działania uczelni ekonomicznych i kształcących 
w obszarze zarządzania oraz uczelni artystycznych.

Pragniemy również wykorzystania proponowanych rozwiązań z/dla innych krajów 
Unii Europejskiej oraz wskazania instytucji niezbędnych do prawidłowej realizacji oraz 
nadzorowania określonych zagadnień związanych z jakością pracy i certyfikowania kwa-
lifikacji ekspertów konsultingu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Główne zagad-
nienia to:

 · system prowadzenia konsultingu dla małych firm (rodzinnych),
 · kształcenie oraz doskonalenie specjalistów konsultingu dla małych i średnich firm – 

Small Business Consultants (SBC),
 · kształcenie w zakresie nowoczesnych rozwiązań designu,
 · monitorowanie pracy, osiągnięć i kwalifikacji – specjalistów konsultingu dla małych 

firm – Small Business Consultants (SBC).
Postępująca globalizacja przesuwa akcenty na inne obszary aktywności gospo-

darczej. W nowej sytuacji znacząca rola w rozwoju Polski przypada małym i średnim 
firmom, w tym szczególnie firmom rodzinnym. Wybór odpowiednich produkcji i usług 
małych firm (i nie tylko) musi wynikać z potrzeb rynku oraz strategii rozwoju kraju. 

Do sprawnego funkcjonowania firmy w XXI wieku, przy nadmiarze innowacji w róż-
nych dziedzinach wiedzy, niezbędne jest nie tylko wykształcenie, ale także permanent-
ne doskonalenie umiejętności przez praktyczne stosowanie konsultingu wspartego 
designem. Rozwój gospodarczy Polski jest w znacznym stopniu uzależniony od dyna-
micznego i sprawnego funkcjonowania małych i średnich firm (rodzinnych). Ich skutecz-
ność i sprawność może zostać znacząco poprawiona dzięki współdziałaniu z konsultan-
tem, specjalistą od małych firm (Small Business Consultant – SBC), w głównych obszarach, 
takich jak:

 · finanse i rachunkowość; zagadnieniami tymi zazwyczaj zajmują się biura rachunko-
we; niekiedy potrzebne jest wsparcie konsultingowe,
 · funkcjonowanie na rynku (marketing),
 · organizacja i zarządzanie firmą, a także zespołami zadaniowymi, w tym również szko-

lenie i doskonalenie kadr zarządzających różnych szczebli w małych i średnich firmach,
 · designing, w tym także projektowanie i usprawnianie produktów i wytworów.
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Wyraźnie postępująca specjalizacja, również wśród specjalistów od konsultingu, 
wymusza przygotowanie specjalnej grupy konsultantów (SBC), którzy będą działać dla 
potrzeb MŚP. Specyfika tej grupy branżowej konsultingu jest bardzo złożona, wyrasta 
z konieczności opracowywania i wdrażania bardzo szczegółowych oraz coraz bardziej 
wyspecjalizowanych projektów, dostosowanych do specyfiki danej małej firmy, zakre-
su jej kompetencji i układów, w których funkcjonuje, potrzeb konkurencyjnego rynku 
itp. Projekty te muszą się także wpisywać w ogólne realia wynikające z funkcjonowania 
w globalnej gospodarce. 

Specjalista-konsultant pracujący dla potrzeb firm z grupy MŚP musi pogodzić 
sprzeczności – z jednej strony być bardzo uniwersalny, a z drugiej bardzo wyspecjalizo-
wany. Potrzeba zatem specjalistów wykształconych, posiadających duże umiejętności 
doradcze. Dodatkowe utrudnienie związane z pozyskaniem takiej grupy specjalistów 
wynika z faktu, że koszt pracy konsultanta jest wysoki, z uwagi na bardzo wysokie kwali-
fikacje, a możliwości płatnicze firm z grupy MŚP są znacznie ograniczone. 

Francja jest jedynym krajem UE, w którym rozpoczęto stosowanie zorganizowanego 
instytucjonalnego rozwiązania dla kształcenia Small Business Consultants oraz wprowa-
dzono zinstytucjonalizowane monitorowanie ich pracy. Przewiduje się, że niniejsza kon-
cepcja zawierająca kilka powiązanych ze sobą projektów może być zrealizowana oraz 
rozwinięta (rozbudowana) w ramach różnych funduszy.

W celu zrealizowania projektów objętych niniejszą koncepcją zostanie utworzone 
konsorcjum przy Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, któ-
rego celem będzie zapewnienie wysokiej jakości realizacyjnej. W skład konsorcjum wej-
dą wyższe uczelnie:

 · Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
 · Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 · Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, filia w Warszawie
 · Związek Rzemiosła Polskiego

Konsulting

Misja konsultingu to tworzenie harmonii sprawnej organizacji przez wzbogacanie i roz-
wijanie ludzi – najcenniejszego zasobu firmy. W związku z rosnącą konkurencją global-
ną ludzie posiadający wiedzę, doświadczenie, kompetencje, zaangażowani oraz dobrze 
zorganizowani stanowią bezcenną wartość. Rozwój ludzi przy jednoczesnej dobrze za-
projektowanej organizacji i dobrym systemie zarządzania firmą umożliwia rozwój tej 
organizacji, zwiększając jej skuteczność i efektywność funkcjonowania oraz sprawność 
zarządzania w zmieniającym się turbulentnie otoczeniu i rynku. Dobrze przygotowani 
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pracownicy w zintegrowaniu z firmą odnajdują sens pełnego zaangażowania się i osią-
gają dobre rezultaty. Powstają potrzebne innowacje. Wypracowanie i wprowadzenie in-
nowacji wymaga:

 · wiedzy, 
 · wyobraźni,
 · odwagi w działaniu,
 · integracji kadry zarządzającej, specjalistycznej i wykonawczej na wszystkich szcze-

blach zarządzania.

Formy pracy konsultingowej: ODNOWA – Metoda tworzenia 
innowacji 

Autorska metoda tworzenia innowacji jest efektem wielu lat doświadczeń wprowadza-
nia innowacji do gospodarki polskiej; jest ona oparta na Treningu Projektującym. Nazwa 
tej metody – ODNOWA – ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, oznacza odnawianie na-
szej sytuacji biznesowej, gospodarczej czy społecznej. Wprowadzenie innowacji zmienia 
naszą sytuację, stwarza nowe perspektywy widzenia uwarunkowań, możliwości, szans. 
Drugie znaczenie podkreśla cykliczność. Każdy proces dochodzenia do szczęśliwego wy-
niku wymaga zaczynania spraw od początku, od nowa. Chociaż każda innowacja wyma-
ga ciągłości kulturowej, odnoszonej zarówno do tworzenia, projektowania, jak i wprowa-
dzania jej do rzeczywistości, to jednak w celu dokonania właściwych zmian wymagany 
jest powrót do sedna. Stąd potrzeba zaczynania od początku. Nazwa ODNOWA (firmy 
lub administracji) jest zarazem zapisem procesu dochodzenia do wyniku, i to zarówno in-
nowacji radykalnych, jak i naprawczych. Pozwala lepiej zapamiętać proces dochodzenia 
do rozwiązania innowacyjnego. 

O – Oceniaj potrzeby odbiorcy oraz szanse i zagrożenia biznesowe;
D – Diagnozuj swój potencjał pod kątem potrzeb odbiorcy,
N – Nacieraj konsekwentnie z tworzeniem pomysłów,
O – Oceniaj pomysły, twórz warianty,
W – Wprowadzaj warianty do rzeczywistości, dokonuj weryfikacji, 
A – Analizuj uzyskane wyniki i nowe możliwości. Ucz się stale i wytrwale.
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Trening Projektujący

Jest to autorski program szkoleniowo-konsultingowy, doprowadzający do diagnozy sta-
nu obecnego i wypracowania potencjalnych kierunków rozwoju. Dostosowujemy go do 
potrzeb i działalności firmy klienta oraz wypracowania potrzebnych innowacji. 

Zaletą Treningu Projektującego jest dochodzenie do korzystnych wyników dzięki 
działaniu tandemów złożonych z ekspertów konsultingu oraz pracowników firmy. Pra-
cownicy firmy wnoszą wiedzę i doświadczenie o firmie i swoje marzenia o lepszym jej 
funkcjonowaniu, natomiast eksperci konsultingu – wiedzę metodyczną i doświadczenie 
konsultingowe. Głównymi cechami jest połączenie wiedzy metodycznej z merytorycz-
ną, czyli poszerzenie doświadczenia i potencjału pracowników firmy w interaktywnym 
procesie wzbogacania wiedzy i postaw poprzez usystematyzowanie i wprowadzenie no-
wych narzędzi, metod, pojęć oraz praktycznych ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, 
odnoszonych do realnych problemów firmy i postawionych zadań. Taka metodologia 
w sposób znaczący zwiększa przyswajalność nowej wiedzy u szkolonych pracowników. 
Dodatkowo wpływa bardzo pozytywnie na motywację, integrację i zaangażowanie 
uczestników, kluczowe czynniki sukcesu dla organizacji w stale zmieniającym się oto-
czeniu rynkowym. 

Podczas treningu jest wypracowany dokument – „Księga”, liczący 20–50 stron, za-
wierający rezultat pracy twórczej uczestników. Stanowi spis możliwości, pomysłów, po-
szukiwań, krytycznych ocen potencjału firmy, jej jednostek oraz organizacji jako całości, 
potrzeb w segmentach rynkowych, szans i zagrożeń, mocy i słabości itp. Jest to „ścią-
gawka” do wykorzystania w różnych celach i różnym czasie. Dokument, do którego się 
często wraca. Trening Projektujący ma charakter kaskadowego doskonalenia organizacji 
i zarządzania oraz wyrobów i usług prowadzonych przez firmę. Niekiedy potrzebny jest 
krótki trening dla naczelnej kadry lub dla zarządzających na niższych szczeblach orga-
nizacyjnych. 

Organizujemy Treningi Projektujące, dostosowując je do warunków i możliwości 
szkolonej firmy albo na terenie firmy, albo jako wyjazdowe sesje 3-dniowe. Praca, po 
8–10 godzin dziennie, jest podzielona na kilkanaście sesji problemowych, tematycz-
nych, organizowanych w następującym układzie: 

 · krótkie wprowadzenie do problemu, rozwiązywanie problemów i wypracowanie 
rozwiązań w małych zespołach zadaniowych, 
 · sesja plenarna dla podsumowania uzyskanych wyników, 
 · następnie ustalenie kolejnego problemu dla wypracowania rozwiązań. 

Na podstawie doświadczeń stwierdzamy, że niekiedy trzeba wprowadzać wykłady 
uzupełniające z zakresu metod i technik zarządzania, konieczne dla wzmocnienia wy-
pracowanych rozwiązań.
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Trening Projektujący wnosi istotne elementy integracji kierownictwa o różnym za-
sięgu w strukturze szczeblowej firmy. Uczestnicy rozpoznają swoje możliwości. Tworzą 
się lokalne koalicje, sympatie i antypatie oraz pewne stany emocjonalne niezbędne dla 
rozwoju wyobraźni i kreatywności, korzystne dla przyszłej współpracy w organizacji. Na-
stępuje integracja zespołu. 

Problemy: Ustalanie kierunku rozwoju Jest to metoda wielokrotnie sprawdzona 
w organizacjach gospodarczych, zarówno organizacyjnie, jak i metodycznie; bardzo sku-
teczna i efektywna. Przyczynia się do szybkiego wypracowania wyników potrzebnych 
firmie klienta. Wywodzi się z amerykańskich (światowych) metod konsultingowych, 
które zmodyfikowaliśmy i dostosowaliśmy do warunków polskich. Opiera się na two-
rzeniu zespołów zadaniowych (ZZ), do których wiedzę merytoryczną o firmie wnoszą 
jej kompetentni menedżerowie, a wiedzę konsultingową i doświadczenie metodyczne 
eksperci konsultingowi. Na bazie tej twórczej współpracy następuje wspólne wypraco-
wanie kierunków rozwoju firmy, przygotowujące do opracowania strategii przy jedno-
czesnym wzbogacaniu i doskonaleniu warsztatu kierowniczego menedżerów. Rozwój 
ludzi powoduje zwiększanie skuteczności i efektywności firmy klienta. Zaletą meto-
dy jest kroczący sposób wypracowywania rozwiązań. Po zakończeniu jednego etapu 
następuje kolejny, będący ciągiem w rozwoju organizacji. Zespoły zadaniowe pracują 
na roboczych sesjach wyjazdowych, na których wypracowane zostają rozwiązania dla 
zasadniczych problemów firmy. Problemy te zostają dopracowane do następnej sesji 
roboczej przy udziale ekspertów. Efektem jest dalsze wzbogacanie „Księgi” możliwości 
i szans firmy funkcjonującej w trudnym i zmiennym otoczeniu.

Wprowadzenie innowacji w produktach lub usługach oraz ustalenie rozwiązań 
organizacyjnych Rozwój gospodarczy i sprawność funkcjonowania zależy w dużym 
stopniu od umiejętnego podziału organizacyjnego. Wypracowanie portfela usług dla 
klienta powinno być wsparte sprawnością funkcjonowania systemu informacyjno-decy-
zyjnego firmy. Wypracowanie adekwatnych rozwiązań organizacyjnych rzutuje na efek-
ty poszczególnych podmiotów, jednostek organizacyjnych jako całości. Po uporządko-
waniu organizacyjnym powstanie baza, dzięki której można przystąpić do wyznaczania 
kierunków rozwoju.

Kształcenie i doskonalenie specjalistów konsultingu Głównym problemem jest 
wykształcenie, a następnie doskonalenie konsultantów (Small Business Consultants), 
z uwagi na specyfikę i unikalność pracy tej kategorii gospodarki. Tego rodzaju działal-
ność dla małych firm rodzinnych jest jedną z najtrudniejszych form prowadzenia i wdra-
żania pracy doradczej. Wymaga dużej wiedzy i doświadczeń z dziedziny: ekonomii, 
prawa, organizacji, zarządzania, psychologii, socjologii, informatyki, a także pedagogiki 
i andragogiki i innych nauk, a także umiejętności w działaniach praktycznych. 
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Do opracowania projektu konsultingowego potrzebna jest duża wiedza i doświad-
czenie w zakresie funkcjonowania małych firm (nie tylko rodzinnych) wewnątrz organiza-
cji i w otoczeniu. Chodzi przede wszystkim o następujące zagadnienia: urząd skarbowy, 
centra wspomagające małe firmy, wymagania prawne, sposoby współpracy z bankami, 
funkcjonowanie w segmencie rynkowym oraz funkcjonowanie wewnętrzne firmy itp.

Studia podyplomowe

Podstawą uzyskania uprawnień do prowadzenia konsultingu dla małych firm będzie 
ukończenie (rozszerzonych) Podyplomowych Studiów Konsultingu dla Małych Firm 
(Rodzinnych). Przewiduje się studia dwusemestralne, obejmujące około 200 godzin za-
jęć. Podstawą ukończenia studiów będzie uzyskanie pozytywnych ocen z wykładanych 
przedmiotów oraz napisanie i obronienie pracy dyplomowej podnoszącej efektywność 
i skuteczność działania wybranej firmy (dyplom jest połączony z działanie konsultingo-
wym). Będzie ona praktyczną aplikacją poznanej wiedzy zastosowanej w warunkach wy-
branej małej firmy (rodzinnej). 

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Konsultingu dla Małych Firm Rodzinnych 
będą osoby, które posiadają dyplom magistra. W szczególnych przypadkach przewiduje 
się przyjęcie osoby posiadającej dyplom licencjata. 

Studia podyplomowe prowadziłaby uczelnia. Program i realizacja Podyplomowych 
Studiów Konsultingu dla Małych Firm (Rodzinnych) służyłyby kształceniu konsultantów 
– doradców dla małych firm. SME powinien być wypracowany przez najbardziej kom-
petentne i predysponowane do tego osoby (specjalistów) w naszym kraju. Program 
i realizacja studiów podyplomowych będzie wspomagany przez Izbę Rzemieślniczą. Nie 
wyklucza się także wspomagania przez kraje Unii Europejskiej.

W Polsce powinien powstać jeden ośrodek, który realizowałby Podyplomowe Studia 
Konsultingu dla Małych Firm (Rodzinnych). Proponuje się Szkołę Główną Handlową – 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie na organizatora i realizatora. Początkowo byłyby to 
studia dla słuchaczy z Polski, a następnie z innych krajów UE.

Kadra kształcąca Wykładowcami (prowadzącymi zajęcia) byliby najlepsi specjaliści 
z konsorcjum oraz inni wybitni specjaliści z całej Polski, a także specjaliści z Francji oraz 
innych krajów UE. Trzeba jasno i zdecydowanie podkreślić, że kadra kształcąca konsul-
tantów SBC musi spełnić trudne i specyficzne wymagania. Chodzi o rozległość potrzeb-
nej wiedzy, a także posiadanie praktycznych aplikacji i doświadczeń w prowadzeniu 
konsultingu dla małych firm.

Prowadzącymi zajęcia będą teoretycy (profesorowie i doktorzy renomowanych 
uczelni wyższych), którzy jednak muszą posiadać znaczące doświadczenie z praktyki 
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gospodarczej lub/oraz z praktyki w administracji centralnej i lokalnej itp. Znaczną część 
zajęć dydaktycznych muszą poprowadzić praktycy gospodarczy. Zajęcia powinny być 
prowadzone na metodach aktywizujących z dużą ilością case’ów. 

Przygotowanie kadry kształcącej na studium podyplomowe Francja ma dotych-
czas najwięcej doświadczeń w kształceniu i monitorowaniu pracy. Konsulting dla małych 
firm jest wyjątkowo trudny, wymaga dużej wiedzy i doświadczeń z praktyki w gospodar-
ce i administracji. Wskazane jest stworzenie grupy międzynarodowych wykładowców 
(prowadzących zajęcia). Konsulting dla małych firm rodzinnych wymaga również certy-
fikacji specjalistów konsultingu, którzy ukończyli studia podyplomowe z tego zakresu. 
Wskazane jest wykorzystanie doświadczeń francuskich i dokonanie niezbędnych mody-
fikacji, aby dostosować programy i rozwiązania do warunków polskich.

Certyfikowanie Polskiej Kadry Kształcącej Wprowadzenie projektów zawartych 
w niniejszej koncepcji do systemu Międzynarodowych Projektów Unii Europejskiej wy-
maga ujednolicenia podejścia do kształcenia konsultantów przez utworzenie grupy 
specjalistów z Francji i Polski. Grupa powinna składać się z tandemów – wyspecjalizo-
wanych zespołów z poszczególnych specjalności, stanowiących kluczowe zagadnienia 
Podyplomowych Studiów Konsultingu dla Małych Firm (Rodzinnych). W skład tandemu 
wchodzić będą specjaliści polscy i francuscy. Skład tandemów może być rozszerzany 
o przedstawicieli innych krajów Unii Europejskiej w momencie przystąpienia tych kra-
jów do programów objętych niniejszą koncepcją [Antoszkiewicz 2009, ss. 219–232 oraz 
2000, ss. 42–49] . 

Stworzenie sprawnie funkcjonujących tandemów wymaga, aby grupa polskich 
profesorów, doktorów, a przede wszystkim praktyków gospodarczych została przygo-
towana do działań dydaktycznych poprzez ujednolicenie programów i działań szko-
leniowych, jak również wymianę doświadczeń we współpracy ze specjalistami zagra-
nicznymi, którzy prowadzą we Francji podobne studia oraz konsulting. W tym celu na 
terenie Polski i Francji odbędą się spotkania robocze poszczególnych grup specjalistycz-
nych oraz szkolenie i wymiana doświadczeń polskich specjalistów, połączona z ich cer-
tyfikowaniem (z wykorzystaniem wiedzy z doświadczeń francuskich). Spotkanie robo-
cze połączone ze szkoleniem ma na celu pogłębione zapoznanie się z doświadczeniami 
francuskimi. Będzie to zarazem rozpoczęcie długotrwałej współpracy poszczególnych 
tandemów w celu wypracowania programów, sylabusów, a także dalszego ich doskona-
lenia, usprawnienia metod dydaktycznych, wypracowania i uwspółcześniania case’ów, 
z dostosowaniem ich do realiów gospodarczych danego systemu rynkowego oraz da-
nego kraju. Będzie to zatem dalsze dostosowanie tematyki do potrzeb Podyplomowych 
Studiów Konsultingu dla Małych Firm (Rodzinnych) oraz przygotowanie programów 
ogólnych i szczegółowych dla potrzeb innego kraju, a także określenie współpracy 
z tym krajem Unii Europejskiej.
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Finansowanie projektu Podyplomowe Studia Konsultingu dla Małych Firm będą 
przedsięwzięciem samofinansującym, wymagane jest jednak dofinansowanie przygo-
towania programu i przedsięwzięcia oraz wykładowców z Polski i Francji.

Finansowanie przygotowania Programu Realizacja kształcenia kadry kształcącej 
oraz tworzenie systemu wymiany doświadczeń, a także utworzenie polsko-francuskich 
tandemów wymagają uruchomienia odpowiednich programów i funduszy. Dla realiza-
cji kształcenia specjalistów konsultingu na Podyplomowym Studium Konsultingu dla 
Małych Firm konieczne jest uruchomienie odpowiednich programów i funduszy w celu 
sfinansowania wykładowców z Polski i Francji, którzy będą prowadzić zajęcia.

Doskonalenie specjalistów konsultingu dla małych firm Pracujący konsultanci 
potrzebują permanentnego doskonalenia swoich umiejętności. Będą prowadzone spe-
cjalne seminaria mające na celu doskonalenie warsztatu konsultingowego oraz wymia-
nę doświadczeń. Proponujemy, aby organizatorem była Szkoła Główna Handlowa – Ko-
legium Nauk o Przedsiębiorstwie.

System prowadzenia konsultingu dla małych firm Działalność konsultingowa 
specjalistów konsultingu dla małych firm wymaga monitorowania pracy doradców oraz 
sprawdzania poprawności prowadzonych przez nich działań konsultingowych. Prowa-
dzenie konsultingu jest zagadnieniem bardzo złożonym, wymagającym sprawnego sys-
temu monitorowania, aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług. Przewiduje się 
utworzenie krajowego systemu monitorowania pracy konsultantów.

Norma polska prowadzenia konsultingu dla małych firm Zapewnienie wysokiej 
jakości prowadzenia konsultingu dla małych firm, aby projekty konsultingowe spełniały 
wysokie standardy europejskie, wymaga wprowadzenia i stosowania normy państwo-
wej. Norma jest zbiorem procedur niezbędnych dla całościowego przeprowadzenia 
konsultingu. Pozwala jednocześnie na ustalanie monitorowania poprawności wykona-
nia poszczególnej pracy konsultingowej. Norma państwowa prowadzenia konsultingu 
dla małych firm we francuskim rozwiązaniu organizacyjnym odgrywa istotne znacze-
nie. Przewiduje się wprowadzenie podobnej Polskiej Normy Państwowej. W tym celu 
niezbędne jest uruchomienie pracy badawczo-projektowej nad opracowaniem Polskiej 
Normy Państwowej dla prowadzenia Konsultingu dla Małych Firm. Praca badawcza bę-
dzie prowadzona przez Szkołę Główną Handlową oraz Konsorcjum. 

Wykształceni i certyfikowani konsultanci będą prowadzić prace konsultingowe 
na zasadzie umów (zlecenia lub o dzieło). Konsultanci będą zatrudnieni lub zrzeszeni 
w Centrum Konsultingu przy Krajowym Związku Rzemiosła Polskiego.

Centrum kwalifikacji ekspertów konsultingu Absolwenci Podyplomowego Stu-
dium Konsultingu dla małych firm rodzinnych uzyskają certyfikaty uprawniające do pro-
wadzenia konsultingu dla małych firm. Certyfikaty te wymagają aktualizacji po okresie 
5 lat. Jednostką wydającą stosowne certyfikaty będzie Centrum Kwalifikacji utworzone 
w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.
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Centrum Kwalifikacji będzie jednocześnie jednostką prowadzącą certyfikację, kształ-
cenie i doskonalenie praktyków gospodarczych i administracji, nie tylko dla potrzeb 
konsultingu dla małych firm,

Monitorowania konsultingu dla małych firm Absolwenci Podyplomowych Stu-
diów Konsultingu dla Małych Firm (Rodzinnych) będą mogli być zatrudnieni lub zrze-
szeni w ramach Centrum, jako struktury organizacyjno-prawnej funkcjonującej przy 
Związku Rzemiosła Polskiego. Związek Rzemiosła Polskiego jest jednostką skupiającą 
znaczną liczbę małych i średnich przedsiębiorstw (łącznie ponad 500 tys.) na zasadach 
dobrowolności. Firmy zrzeszone w ZRP będą głównym odbiorcą usług konsultingowych. 
CENTRUM będzie utworzone i nadzorowane przez Związek Rzemiosła Polskiego. Zarząd 
Główny Centrum będzie się mieścił w Warszawie. Zasadnicza działalność gospodarcza 
będzie realizowana przez organy terenowe zlokalizowane w poszczególnych Ośrodkach 
Rzemiosła Polskiego.

Rada Programowo-Naukowa Dla zapewnienia wysokiego poziomu jakości szko-
lenia powołana zostanie Rada Programowo-Naukowa gromadząca wybitne osobistości 
naukowe i praktyków gospodarczych reprezentujących wiedzę i doświadczenie z zakre-
su konsultingu.
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Labour Office Funding for Establishing a Business Activity as 
a Form of Support for Micro and Small Enterprises with the 
Assessment of the Effectiveness on Selected Examples

Abstract: The article describes the possibility of obtaining funding under the funds from 

the Labour Fund operated by the labour offices. This type of non-repayable support is a re-

latively easy form of support for companies founded by unemployed. Nevertheless, obta-

ining financing (with the maximum limit up to six times of the average wage in the national 

economy) must meet several criteria. The following article describes the most important 

issues and the formal requirements for applying for funds of financing new entities. Mo-

reover, the authors analyzed the data provided by 16 labor offices from the two Polish pro-

vinces. The research aim is to assess the efficiency of this financial support. The conclusions 

of the study assessed the effectiveness of grants, primarily in terms of the sustainability of 

economic activity. 
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Wstęp

W ciągu ostatnich kliku dekad pojęcie zatrudnienia ewoluowało i dzisiaj nie jest już in-
terpretowane w sposób jednoznaczny. Aktualnie w ekonomii, obok klasycznego poję-
cia zatrudnienia, znajdziemy także takie kategorie, jak przedsiębiorczość osobista czy 
samozatrudnienie [Bieniok 2016]. Powyższe określenia zawierają się jednak w szerokim 
zagadnieniu jakim jest przedsiębiorczość oraz podejmowanie działalności gospodarczej. 

Wśród najbardziej powszechnych sposobów osiągania dochodów, poza klasycznym 
podejmowaniem zatrudnienia na podstawie umowy pomiędzy osobą fizyczną a przed-
siębiorstwem, wyróżnić można 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 dro-
dze do samozatrudnienia, od barier związanych z brakiem kompetencji, przez deficyt 
kapitału początkowego, aż po wspomniane powyżej kwestie prawno-administracyjne 
[Ćwikliński 2000]. Należy zauważyć, iż podejmowanie i wykonywanie pracy oraz działal-
ności 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 ze szczególnymi i indywidualnie ustalanymi wa-
runkami jej prowadzenia w poszczególnych krajach. 

Każda nowopowstająca firma potrzebuje przede wszystkim źródeł finansowania 
[Buko 2011]. Pozyskanie kapitału, w zależności od źródła jego pochodzenia, wymaga po-
niesienia mniejszych lub większych kosztów, a także niesie za sobą określony poziom 
ryzyka. Dla małych podmiotów bezzwrotne formy pomocy charakteryzują się najmniej-
szym poziomem zagrożenia.

Niniejsza praca opisuje teoretyczne oraz praktyczne kwestie związane z finanso-
waniem przedsiębiorstw z funduszy oferowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz 
przybliża zasady funkcjonowania tego typu dofinansowań. Celem badawczym jest oce-
na efektywności udzielanego wsparcia. Jako główną metodę badawczą przyjęto anali-
zę danych uzyskanych w ramach dostępu do informacji publicznej z 16 powiatowych 
urzędów pracy w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Wyniki bada-
nia pokazują m.in. brak prowadzonej analizy efektów udzielanej pomocy (poszczegól-
ne urzędy pracy nie badają np. długości życia przedsiębiorstw powstałych w ramach 
przyznanego dofinansowania), a w przypadku jej prowadzenia – stosunkowo niewielką 
efektywność udzielanego wsparcia, co potwierdza treść zatwierdzonego w 2015 roku 
raportu Najwyższej Izby Kontroli [Raport NIK: Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie 
działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej].
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Dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
udzielane bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy 

W Unii Europejskiej występuje rozróżnienie pomocy finansowej udzielanej nowopowsta-
łym podmiotom ze względu na źródło pochodzenia środków oraz formę zwrotu udziel-
nego wsparcia. Wśród najbardziej popularnych, komercyjnych form finansowego wspie-
rania przedsiębiorczości, wyróżnić możemy [Kukulak-Dolata, Sobocka-Szczapa 2007]:

 · pożyczki i kredyty bankowe,
 · leasing,
 · wsparcie „aniołów biznesu”,
 · spółkę z prywatnym inwestorem. 

Jednak osoby rozpoczynające pracę na własny rachunek najczęściej korzystają 
z kapitałów własnych, pożyczek od rodziny lub dotacji udzielanych przez podmioty 
publiczne. 

Należy zauważyć, iż to właśnie zadaniem państwa powinna być dbałość o równy 
dostęp do szans podmiotów gospodarujących na rynku [Woźniak 2003] wraz z zapew-
nieniem dostępu do świadczeń, do których można także zaliczyć podstawowe usługi 
finansowe [Buko 2011].

Przez szereg lat walka z bezrobociem skupiała się przede wszystkim na łagodzeniu 
skutków za pomocą różnych form o charakterze transferów społecznych, charaktery-
zujących się niską skutecznością oraz przyczyniających się do pogłębiania problemu 
bezrobocia. Wspomniana polityka wspierania osób nieaktywnych zawodowo generuje 
wysokie koszty, zarówno finansowe jak i społeczne [Kabaj 2004].

Współcześnie zauważalna jest konieczność podejmowania bardziej aktywnych 
form wspierania osób bezrobotnych oraz działań o charakterze pro przedsiębiorczym. 
Wskazuje się bowiem, że to właśnie firmy małe, szczególnie o charakterze rodzinnym, 
zatrudniają dodatkowych pracowników, co bezpośrednio wpływa na poziom bezrobo-
cia [Misiąg 2005]. Ponadto, odnotowuje się szereg innych zalet w zakresie działań mikro 
i małych przedsiębiorstw w sferze walki z bezrobociem [Buko 2011]. Należą do nich: 

 · wysoka elastyczność w porównaniu do dużych firm, m.in. w płaszczyźnie dostoso-
wywania się do wymagań rynkowych,
 · tworzenie miejsc pracy w oparciu o niższe koszty. 

Dofinansowania z powiatowych urzędów pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako forma wsparcia mikro i małej 

przedsiębiorczości wraz z oceną jej efektywności na wybranych przykładach
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Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1990–2016 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Główny Urząd Statystyczny odnotowuje malejące wskaźniki poziomu bezrobocia. 
Obecnie stopa bezrobocia rejestrowanego oscyluje w granicach 8-9%, daleko więc do 
poziomów sprzed 13-15 lat, sięgających około 20%. Ponadto, polski rynek pracy radził 
sobie stosunkowo dobrze także w okresie tzw. kryzysu finansowego, który wybuchł na 
świecie w 2008 roku1. Co więcej, liczba osób pozostających bez pracy ma wciąż maleć, 
a oficjalne prognozy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, iż stopa 
bezrobocia na początku 2017 roku może wynieść mniej niż 8%. 

Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazują, że możliwości tzw. walki z bezrobo-
ciem bez wspierania powstawania małych i mikro przedsiębiorstw stają się w pewnym 
momencie rozwoju gospodarczego kraju ograniczone i nieskuteczne [Kabaj 2004]. 
Współcześnie zatrudnienie ulega zwiększaniu prawie wyłącznie w sektorach o wysokiej 
pracochłonności, do których zaliczymy głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Kolejnym argumentem za wspieraniem powstawania małych przedsiębiorstw jest fakt, 
że koszt stworzenia miejsca pracy w mniejszych podmiotach jest przeciętnie czterokrot-
nie niższy niż w dużych firmach [Kabaj 2004].

Polskie doświadczenia pokazują jak ważną rolę odgrywały małe i średnie przed-
siębiorstwa w okresie transformacji lat 90. ubiegłego wieku. W okresie 1994-1998 
małe i średnie firmy zwiększyły liczbę zatrudnionych o 1,2 mln osób, przy czym w tym 
samym momencie duże przedsiębiorstwa dokonały redukcji zatrudnienia o 0,8 mln 
osób [Kabaj 2004]. 

Jedną z obecnie możliwych do uzyskania form wspierania przedsiębiorczości jest 
otrzymanie bezzwrotnej dotacji udzielanej ze środków publicznych przez urzędy pracy. 

1 Wiele gospodarek krajów Unii Europejskiej takich jak Grecja, Hiszpania i Portugalia, do dzisiaj boryka się 
z problemem wysokiego bezrobocia, sięgającego nawet 20–25%. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w latach 
2008–2013, w Polsce bezrobocie wynosiło około 14–15%.
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Ta forma jest stosunkowo prostym i niewymagającym posiadania zaawansowanej wie-
dzy w zakresie pozyskiwania kapitału narzędziem finansowania własnego pomysłu na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ze   
środków Funduszu Pracy, przyznanych dotacji z funduszy Unii Europejskiej, a także 
w porozumieniu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności go-
spodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. Kwo-
ta pomocy nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej2. Poszczególne urzędy indywidualnie ustalają limity udzielanego 
dofinansowania. Mogą także dokonywać preferencji w zakresie poszczególnych grup 
– udzielając pierwszeństwa np. osobom po 50. roku życia, kobietom lub bezrobotnym 
trwale pozostającym bez zatrudnienia. 

Dla osób starających się o tę formę dofinansowania przeszkodą może okazać się ko-
nieczność uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Możliwość otrzymania dofinansowania 
wyklucza bowiem osoby, które chciałyby łączyć osiąganie zarobków w oparciu o umowę 
o pracę z prowadzeniem własnej działalności3. Wnioskodawca musi spełniać wszystkie 
przesłanki wymienione w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
które pozwalają uzyskać status osoby bezrobotnej. Wśród nich wymienić należy:

 · niezatrudnienie tj. niewykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, niewykony-
wanie innej pracy zarobkowej,
 · zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia. 

Środki przyznane przez urząd pracy mogą być udzielane na podjęcie stałej działalno-
ści gospodarczej. Wyklucza się prowadzenie spółek i spółdzielni, a także przedsiębiorstw 
sezonowych. Co do zasady, bezrobotni ubiegający się o dofinansowanie w ramach środ-
ków przyznawanych przez urzędy pracy powinni zarejestrować działalność gospodar-
czą w gminie właściwej dla danego urzędu. Tym niemniej w ramach zasad swobody 
działalności gospodarczej, nowopowstałe przedsiębiorstwo ma prawo prowadzić swoją 
działalność na terenie całego kraju. 

Wnioskodawcy mogą uzyskać środki praktycznie wyłącznie na zakupy o charakterze 
inwestycyjnym przyczyniającym się do powstania firmy. Na podstawie wewnętrznych 
regulaminów przyznawania dofinansowań większość powiatowych urzędów pracy wy-
klucza bowiem pokrycie kosztu zakupu towarów podlegających dalszej odsprzedaży, 
materiałów oraz bieżące kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia   9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku – przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w gospodarce narodowej w 2016 roku wyniosło 4 047,21 zł.
3 Zapisy większości regulaminów przyznawania środków na dofinansowanie nie wykluczają osiągania docho-
dów na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez osobę, która otrzymała dofinansowanie.

Dofinansowania z powiatowych urzędów pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako forma wsparcia mikro i małej 
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czej. Niemożliwe jest również ubieganie się o współfinansowanie wydatków związa-
nych z wynagrodzeniem pracowników oraz innych kosztów związanych z zatrudnie-
niem. Możliwe jest natomiast refundowanie remontu pomieszczeń potrzebnych do 
prowadzenia działalności gospodarczej (zazwyczaj w kwocie nie wyższej niż 10% do-
finansowania).

Wśród pozostałych ograniczeń określonych w wewnętrznych regulaminach wymie-
nić należy konieczność zapewnienia zabezpieczenia ewentualnego zwrotu udzielonego 
dofinansowania, niepodejmowanie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku oraz nieprowadzenia działalności gospodarczej na 12 miesięcy przed dniem 
otrzymania dotacji. 

Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie przedstawionych dokumentów 
zakupu – np. faktura VAT, rachunek lub umowa cywilno-prawna. W przypadku otrzy-
mania dofinansowania przedsiębiorca zobligowany zostaje do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez okres 12 miesięcy (z wyjątkiem dotacji finansowanych z PFRON). 
Mając na uwadze powyższe, w przypadku zawieszenia lub likwidacji działalności osoba, 
która otrzymała dofinansowanie, musi liczyć się z koniecznością zwrotu przyznanych 
środków. 

Efektywność przyznawanych dofinansowań na wybranych 
przykładach 

Efektywność należy do podstawowych kategorii opisu stanu funkcjonowania oraz oceny 
działań lub przedsięwzięć. W naukach ekonomicznych rozpatrywana jest w dwóch kate-
goriach: ekonomicznej i organizacyjnej. W ekonomicznym rozumieniu efektywność po-
wiatowych urzędów pracy można mierzyć miarą nakładu środków zużywanych na jego 
funkcjonowanie i spełnianie ustawowych funkcji w relacji do osiąganych rezultatów [Bra-
jer-Marczak 2012]. W tym zakresie podstawowym wskaźnikiem jest efektywność udzie-
lanej pomocy mierzona proporcją ich wartości (wyrażonej w liczbie osób, które znalazły 
pracę lub wielkości przychodów dofinansowanych firm) do kosztów udzielanego wspar-
cia. Ekonomiczną efektywność działania powiatowych urzędów pracy uzupełnić może 
szereg innych wskaźników takich jak efektywność kontroli, procesy związane z poszu-
kiwaniem zatrudnienia, skuteczność przekwalifikowania bezrobotnych czy liczba osób, 
które zdecydowały się zmienić miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy. 

Natomiast z punktu widzenia teorii zarządzania, pojęcie efektywności działal-
ności administracji można opisać jako efektywność funkcjonowania systemu po-
przez ocenę sprawności działania i wypełniania ich podstawowych funkcji. Mierzyć 
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ją zatem będziemy np. liczbą procedur, uciążliwością procesów wewnętrznych, po-
ziomem zatrudnienia, sprawnością kontaktu z bezrobotnymi i pracodawcami oraz 
poziomem zrealizowania stawianych celów o charakterze jakościowym (np. poziom 
zadowolenia z obsługi). 

Autorzy niniejszego artykułu chcąc zbadać efektywność działania wsparcia powsta-
wania przedsiębiorstw ze środków oferowanych przez powiatowe urzędy pracy doko-
nali zapytania w formie dostępu do informacji publicznej4 do 41 powiatowych urzędów 
pracy w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Odpowiedzi udzieliło 36 
urzędów z czego:

 · 12 urzędów odmówiło odpowiedzi uznając niewskazanie istotnego interesu pu-
blicznego,
 · 8 urzędów udostępniło niepełne lub błędnie opracowane dane, 
 · 16 urzędów udostępniło dane, które umożliwiły analizę efektywności przyznawa-

nych dofinansowań,
Dane udostępnione przez wspomniane 16 powiatowych urzędów pracy dotyczyły 

3216 otwartych działalności gospodarczych w latach 2010-2015. 
W ramach przeprowadzonego badania autorzy wnioskowali o udzielenie odpowie-

dzi na pytania dotyczące:
 · wysokości przyznanych dofinansowań na założenie działalności gospodarczej oso-

bom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 · liczby złożonych wniosków o dofinansowanie,
 · liczby osób, które otrzymały dofinansowanie, z uwzględnieniem płci i wieku,
 · kryterium czasowego prowadzonej działalności,
 · rodzajów podjętej działalności gospodarczej (z uwzględnieniem kodów PKD) przez 

bezrobotnych, którym przyznano dofinansowanie.

4 Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji: „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów 
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji 
o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organi-
zacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym 
lub majątkiem Skarbu Państwa”. Uszczegółowienie realizacji tego prawa znajdujemy w różnych aktach praw-
nych, wśród których najważniejszą jest Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Dofinansowania z powiatowych urzędów pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako forma wsparcia mikro i małej 

przedsiębiorczości wraz z oceną jej efektywności na wybranych przykładach



350

Wykres 2. Odsetek wniosków rozpatrzonych pozytywnie tj. zakończonych podpisa-
niem umowy o dofinansowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Z przedstawionych danych wynika, iż zakres pozytywnie rozpatrzonych wnio-
sków waha się w przedziale od 37% do 67%. Prawdopodobieństwo otrzymania 
dofinansowania można zatem oceniać na wysokim poziomie, chociaż ostateczne 
rozstrzygnięcie zależy przede wszystkim od liczby ogółem złożonych wniosków, 
a także wielkości budżetów poszczególnych urzędów. Na podstawie zebranych 
danych można także zakładać wzmożone zainteresowanie możliwością dofinanso-
wania w latach 2011 i 2012. Warto zauważyć, iż w tym okresie bezrobocie w Polsce 
było w ciągu ostatnich 10 lat najwyższe i przeciętnie oscylowało w granicach 12-14%. 
Wnioskować można zatem, że taka forma aktywizacji bezrobotnych znalazła szcze-
gólną uwagę właśnie w momencie wyższego bezrobocia. 
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Wykres 3. Udział kobiet i mężczyzn wśród beneficjentów dofinansowań w poszcze-
gólnych latach

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Dane dotyczące płci wnioskodawców wskazują, iż na przestrzeni lat 2010-2015 
udział mężczyzn w grupie osób, którym przyznano dofinansowanie, był większy niż 
kobiet. Dane te mogą ponadto częściowo potwierdzać rodzaj zakładanej działalności 
(patrz: Wykres 5). Wśród dominującej grupy nowopowstałych przedsiębiorstw zakła-
danych przez osoby bezrobotne w ramach dofinansowań udzielanych przez urzędy 
pracy wymienić należy działalność w zakresie usług remontowych i budowlanych, któ-
ra jest głównie prowadzona przez mężczyzn. Działalność powszechnie kojarzona z ko-
bietami znalazła się na 4. miejscu z wynikiem 6% ogółu przyznawanych dotacji. Nato-
miast przeciętnie w ciągu ostatnich 5 lat w powiatowych urzędach pracy, które zostały 
poddane badaniu, mężczyźni stanowili 59% osób, które otrzymały dofinansowanie. 
Wartości te są zbliżone do corocznie publikowanych przez GUS danych dotyczących 
ogółu przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne w Polsce. Dla przykładu 
w 2012 roku w Polsce 59% przedsiębiorstw osób fizycznych zostało założonych przez 
mężczyzn, a w analogicznym okresie w grupie badanych przedsiębiorców mężczyźni 
stanowili 56% ogółu badanych. 
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Wykres 4. Średni udział kobiet i mężczyzn wśród beneficjentów dofinansowań w la-
tach 2010–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wykres 5. Rodzaj działalności gospodarczej zakładanej przez bezrobotnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analizując rodzaj zakładanej działalności gospodarczej należy zauważyć, iż w dużej 
części jest on typowy dla samozatrudnienia. Większość podmiotów gospodarczych nie 
będzie zatrudniać pracowników (67,4% przedsiębiorstw powstałych w latach 2004-2012 
i aktywnych na dzień 31.10.2014, które powstały przy wsparciu PUP w Iławie, nie zatrud-
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niały pracowników). Najwięcej spośród nowopowstałych przedsiębiorstw (24%) świad-
czy usługi budowlane i remontowe. Na drugiej pozycji znalazła się działalność handlowa, 
w ramach której najczęściej otwierane są małe sklepy stacjonarne lub internetowe. Na 
kolejnych miejscach są usługi związane z mechaniką samochodową, usługi kosmetycz-
no-fryzjerskie oraz stolarskie. Poza wymienionymi działalnościami widoczna jest duża 
różnorodność tworzonych przedsięwzięć. Działalności nie sklasyfikowane w wymienio-
nych branżach stanowią aż 41% ogółu otwieranych przedsiębiorstw ze wsparciem PUP.

Wykres 6. Średnia wysokość przyznanego dofinansowania na przestrzeni lat 2010-
2015 (PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Mając na uwadze fakt, iż w ramach ogólnych przepisów dotyczących wysokości 
przyznawanych dofinansowań wyznaczono jedynie górny limit, poszczególne urzędy 
pracy w porozumieniu ze starostą mają prawo ustalać własne wielkości graniczne. Po-
nadto, wnioskodawcy nie muszą w pełni wykorzystać przyznanego im dofinansowania, 
a przede wszystkim mogą wnioskować o kwotę mniejszą niż maksymalny limit. Średnie 
wielkości przyznanych dofinansowań na przestrzeni badanego okresu ukazane zostały 
na wykresie 6. Najniższe średnie wartości dofinansowania odnotowano w latach 2011-
2012, co podobnie jak w przypadku stopnia przyznanych dofinansowań w stosunku do 
składanych wniosków, może świadczyć o zwiększonym zainteresowaniu. To zaś mogło 
być spowodowane wspomnianym uprzednio zwiększonym poziomem bezrobocia 
w analizowanym okresie. 
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Wykres 7. Wiek bezrobotnych, którzy otworzyli działalność przy wsparciu PUP

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analizując przedstawiony na wykresie 7. wiek osób, którym przyznano dofinanso-
wanie, zaobserwować można zdecydowaną przewagę osób młodych – do 35 roku życia 
(łącznie blisko 60% dofinansowań). Z danych przedstawionych w raportach AGER [Am-
way Global Entrepreneurship Report 2013, 2016] wynika, że aż 81% młodych Polaków 
wykazuje pozytywny stosunek do samozatrudnienia. Postawa ta najczęściej spotykana 
jest u osób z wykształceniem wyższym, których liczba w Polsce w ostatnich latach zna-
cząco wzrosła. Wśród największych zalet własnej działalności młodzi Polacy wymieniają 
niezależność od pracodawcy, możliwość samorealizacji, rozwoju i uzyskania wyższych 
dochodów. Nie bez znaczenia pozostają zapał i wiara w swoje możliwości, które są sil-
niejsze u ludzi młodych. Obawy przed niepowodzeniem uznawane są jako główny czyn-
nik odwlekający rozpoczynanie działalności na własny rachunek i są silniejsze u ludzi 
w wieku powyżej 30 lat. Osoby w wieku powyżej 55 lat stanowiły jedynie 4% bezro-
botnych, którzy otrzymali dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Związane jest to z mniejszą mobilnością tych osób na rynku pracy, niższą skłonnością 
do podejmowania ryzyka oraz w przypadku znacznej części tej grupy – ustabilizowaną 
sytuacją zawodową.
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Wykres 8. Status poszczególnych działalności gospodarczych na koniec grudnia 2016 
roku, założonych w poszczególnych latach

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Rozpatrując dane najistotniejsze z punktu widzenia celów niniejszej pracy dotyczące 
trwałości podejmowanych działalności gospodarczych, należy odnotować wyraźny spa-
dek liczby prowadzonych działalności wraz z upływem czasu ich trwania. Z powyższych 
informacji wynika, iż na koniec grudnia 2016 roku tylko 31% przedsiębiorstw założonych 
w 2010 roku dalej funkcjonowało. Oznacza to, że zdecydowana większość z nich prze-
stała istnieć. Znaczna część działalności otwartych w kolejnych latach również zostanie 
zamknięta, o czym świadczy wyraźny trend, który można zaobserwować na wykresie. 
Konieczność zwrotu środków przez beneficjenta w wyniku niedotrzymania warunków 
umowy zdarzała się dotychczas bardzo rzadko, osiągając maksymalną wartość 0,2% 
ogółu umów w danym roku. 

Czy jednak niski wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw oznacza, że w wyniku krótko-
trwałości znacznej części podmiotów gospodarczych założonych przy wsparciu PUP, ta 
forma wsparcia przedsiębiorczości charakteryzuje się niską efektywnością? 

W warunkach rynkowych naturalne jest, że przedsiębiorstwa kończą swoją dzia-
łalność. Zatem by możliwe było stwierdzenie, czy dofinansowania urzędów pracy na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej są efektywną formą aktywizacji bezrobotnych, 
należy porównać wskaźniki przeżywalności przedsiębiorstw badanych oraz ogółu firm 
zakładanych przez osoby fizyczne w Polsce. Porównanie wskaźników przestawiono na 
wykresie 9.
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Wykres 9. Porównanie wskaźników przeżycia przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań oraz danych Głównego Urzędu Sta-

tystycznego

Wyjaśnienie do wykresu: 

Wskaźnik przeżycia dla badanych przedsiębiorstw – wskaźnik przeżycia w kolejnych latach działal-

ności założonych przez bezrobotnych przy wsparciu PUP.

Wskaźnik przeżycia dla ogółu przedsiębiorstw – wskaźnik przeżycia w kolejnych latach działalności 

prowadzonych przez osoby fizyczne w Polsce na podstawie danych GUS.

Wartości wskaźników przeżycia dla badanych przedsiębiorstw oraz ogółu działal-
ności założonych przez osoby fizyczne w Polsce są zaskakująco podobne. Największa 
różnica na korzyść badanych przedsiębiorstw występuje po 1 roku od dnia rozpo-
częcia działalności. Może to wynikać z determinowanej zapisami umowy o dofinan-
sowanie konieczności prowadzenia przedsiębiorstwa przez co najmniej 12 miesięcy 
– by uniknąć zwrotu otrzymanych środków. W praktyce oznacza to zazwyczaj utrzy-
mywanie nieefektywnej gospodarczo firmy przez nieco dłuższy czas. Na podstawie 
wyników porównania wskaźnika przeżycia przedsiębiorstw, teza o niższej efektywno-
ści firm otwieranych przy wsparciu PUP nie została potwierdzona. By możliwe było 
jej jednoznaczne odrzucenie, należałoby przeprowadzić podobne badanie dla ogółu 
przedsiębiorstw otwieranych ze wsparciem urzędów pracy w Polsce, co nie jest możli-
we z powodu braku koniecznych danych. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że udział firm otwieranych przez bezrobotnych przy 
wsparciu PUP w liczbie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce 
może być wysoki. PUP w Bytowie dysponuje danymi na ten temat, z których wynika, że 
udział firm założonych w latach 2004-2012 (aktywnych na dzień 31.12.2016 roku) przy wspar-
ciu PUP w ogóle osób fizycznych prowadzących firmę w powiecie bytowskim wynosi 17,3%.
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Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły częściowo przytoczone wnioski NIK w za-
kresie braku ewidencji efektywności udzielanej przez urzędy pracy pomocy. Taki stan 
rzeczy należy ocenić negatywnie, gdyż powoduje ograniczony dostęp do informacji 
o charakterze publicznym, zmniejszając tym samym kontrolę obywateli nad działalno-
ścią administracji. 

Dokonując oceny pracy urzędów, które udostępniły dane stwierdza się, iż przedsię-
biorstwa zakładane z dofinansowaniem z PUP charakteryzują się zbliżoną żywotnością 
do ogółu przedsiębiorstw osób fizycznych w Polsce. Należy jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że przedstawiciele urzędów pracy przed przyznaniem dofinansowania oceniają 
realność realizacji przedsięwzięcia odrzucając część wniosków (w przypadku badanych 
podmiotów odrzucono 42% wniosków), co w znaczący sposób powinno wpływać na 
zwiększenie wartości wskaźnika żywotności w tej grupie firm. Ponadto często organi-
zuje się szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia firmy dla bezrobotnych, 
które powinny podnosić ich szanse na rynku. Mając na uwadze powyższe argumenty, 
efektywność dofinansowań z PUP w badanej grupie kształtuje się na niezadowalającym 
poziomie.

Wzmożone zainteresowanie przyznanym wsparciem odnotowano szczególnie 
w okresie zwiększonego poziomu bezrobocia tj. w latach 2012-2013. W tym przedzia-
le czasowym najtrudniej było otrzymać wsparcie, ponadto średnie kwoty udzielonej 
pomocy były najniższe. Oznacza to, że analizowana forma wsparcia jest dla wielu osób 
szansą na aktywizację zawodową, co potwierdza zasadność jej prowadzenia.

Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że 32,6% przedsiębiorców objętych wsparciem 
PUP zdecydowało się na zatrudnienie pracowników (dane przedstawione przez PUP 
w Iławie). Liczba utworzonych przez te firmy nowych miejsc pracy była zbliżona do licz-
by założonych działalności ze wsparciem PUP, tj. poza właścicielem przedsiębiorstwa za-
trudniały średnio 0,986 osoby. Wynik ten należy ocenić pozytywnie w kontekście prze-
ciwdziałania bezrobociu, szczególnie w zakresie wspierania aktywnych form walki z tym 
zjawiskiem. 
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Istota komunikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w przedsiębiorstwach rodzinnych

The Role of Communication in the Field of Safety and Health in 
Family Businesses

Abstract: This article presents the role of communication and significant impact on the 

culture of health and safety. Preliminary information helps to understand the meaning of 

communication in the Management System of Occupational Health and Safety, paying at-

tention to issues of family businesses. Next stages of the article indicate rules of transfer of 

information and determine what and how to communicate for communication to function 

smoothly and bring the intended effects. Furthermore, some obstacles which can disturb 

fluent communication are mentioned as well as suggestions of their overcoming. Conc-

lusions of the text are variety of benefits from correct communication process in family 

businesses. Generally, the article is trying to draw attention to the role of communication in 

relation to occupational health and safety in family businesses.

Key words: health and safety, occupational health, communication, continuous improve-

ment, safety culture
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Wstęp

Na przestrzeni ostatnich lat kształtowanie kultury bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy stało się nieodłącznym elementem prawidłowego zarządzania przedsię-
biorstwem [Stankiewicz, Sznajder 2010, ss. 33–63]. Podstawowym czynnikiem wpły-
wającym na jakość bezpieczeństwa jest zaangażowanie zarówno kierownictwa, jak 
i pracowników niższych szczebli w zwiększaniu świadomości zatrudnionych osób co 
do istoty bezpiecznego wykonywania pracy. Nie bez znaczenia dla poziomu bezpie-
czeństwa jest przy tym przekazywanie podwładnym informacji o występujących za-
grożeniach, wynikającego z tych zagrożeń ryzyka oraz konieczność stosowania wła-
ściwych środków ochrony. Skuteczność SZBHP będzie uwarunkowana jednak nie tylko 
wspomnianymi czynnikami, ale przede wszystkim sprawną i efektywną komunikacją. 
Jest ona bowiem integralną częścią wszystkich kryteriów wpływających na kulturę 
bezpieczeństwa, która jest zbiorem niepisanych reguł postępowania ogółu (w tym 
przypadku wszystkich zrzeszonych podrzędnie i nadrzędnie w danej organizacji pra-
cowników), czyli stanowi podzbiór ogólnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa 
[Milczarek 2000, s. 17]. Kadra zarządzająca poprzez swoje zadania w kierowaniu przed-
siębiorstwem powinna dążyć do zagwarantowania wysokiej kultury bezpieczeństwa 
poprzez działania kształtujące tę kulturę (tabela 1). Kreowanie kultury bezpieczeństwa 
wnosi do organizacji pozafinansowe czynniki satysfakcji z pracy, które to czynniki zna-
cząco poprawiają jakość komunikowania się pracowników między sobą [Butlewski, 
Misztal, Ciulu 2014]. Kadra wysokiego szczebla powinna skutecznie kształtować kultu-
rę bezpieczeństwa pracy we wszystkich aspektach działalności firmy i przyczyniać się 
do sukcesu w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (rysunek 
1). W każdym przedsiębiorstwie pracownicy powinni zdawać sobie sprawę, jak waż-
nym elementem zarządzania bezpieczeństwem jest prawidłowy przepływ informacji 
zarówno pomiędzy pracownikami tego samego szczebla, jak i osobami zatrudnionymi 
na różnych poziomach hierarchii w danej firmie.

Tabela 1. Działania kształtujące kulturę bezpieczeństwa pracy.

Kształcenie i edukacja 
w dziedzinie BHP

- szkolenia w dziedzinie BHP przewidziane przepisami prawa pracy
- szkolenia specjalistyczne zgodne z potrzebami zakładu pracy
- propagowanie prawidłowych bezpiecznych zachowań pracowniczych, 
na przykład: plakaty edukacyjne, instrukcje stanowiskowe
- programy i akcje edukacyjne w zakresie ochrony zdrowia, na przykład: 
akcje zdrowotne

Profilaktyka wypadkowa

- analizowanie zaistniałych zdarzeń wypadkowych na terenie zakładu pracy
- omawianie zdarzeń wypadkowych z kierownictwem zakładu i jego 
pracownikami
- identyfikowanie przyczyn wypadkowych oraz podejmowanie działań 
zapobiegawczych
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Udział pracowników 
oraz
związków zawodowych 
w zarządzaniu BHP

- prowadzenie konsultacji w dziedzinie BHP
- wykorzystywanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników 
w zakresie BHP, na przykład przy analizie ryzyka zawodowego
- angażowanie pracowników, kadry kierowniczej w opracowywanie 
zakładowych
- wdrażanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących zagadnienia 
BHP, na przykład: opracowywanie instrukcji stanowiskowych, progra-
mów szkoleń

Motywowanie do bez-
piecznych zachowań

- nagradzanie pracowników angażujących się w działania promujące 
bezpieczną pracę
- organizacja konkursów wiedzy z zakresu BHP
- promowanie właściwych zachowań pracowniczych

Zaangażowanie kadry 
kierowniczej

- właściwa realizacja instruktażu stanowiskowego
- osobisty przykład, zaangażowanie w sprawy związane z BHP
- należyte wykonywanie obowiązków w zakresie BHP
- właściwa organizacja stanowiska pracy podległych pracowników
- udział w działaniach i pracach związanych z BHP, na przykład w anali-
zie i ocenie ryzyka zawodowego, układaniu programów szkoleń
- uwzględnianie spraw związanych z BHP w codziennej pracy, na przy-
kład w planowaniu budżetów, planowaniu oraz wdrażaniu zmian orga-
nizacyjnych i technicznych

Komunikacja we-
wnątrzzakładowa

- informowanie pracowników o istniejących zagrożeniach, środkach za-
pobiegawczych w zakładzie pracy, na przykład w trakcie szkoleń, karty 
oceny ryzyka zawodowego
- wydawanie zarządzeń regulujących kwestie BHP
- określanie jasnych procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych 
i zagrożenia
- omawianie stanu BHP z pracownikami i kierownictwem zakładu, na 
przykład: udział w zebraniach, wydawanie gazetek, zamieszczanie infor-
macji na wewnętrznych stronach internetowych

Źródło: J. Chmielewski, Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy, „Praca i Zdrowie” 2009, nr 10, s. 40.

Rysunek 1. Warunki skutecznego kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy 

Źródło: M. Milczarek, Kultura bezpieczeństwa pracy, Wyd. CIOP, Warszawa 2002.
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Problem komunikacji może okazać się złożony w przedsiębiorstwach rodzinnych 
ze względu na ich specyficzną strukturę organizacyjną oraz występujący czasem brak 
otwartości i szczerości w relacjach międzyludzkich. Zatem osoby zarządzające firmami 
rodzinnymi powinny mieć świadomość istoty komunikacji w zakresie BHP oraz wynika-
jących z niej korzyści, które bezpośrednio wpływają na poprawę jakości funkcjonowania 
całej organizacji. Zatrudnianie osób ze sobą spokrewnionych wiąże się z możliwością 
stworzenia dobrej atmosfery w pracy, co znacząco wpływa na jakość komunikacji. Kre-
owanie przyjaznego klimatu wśród osób ze sobą współpracujących nie może odbywać 
się bez precyzyjnego określenia podstaw komunikacji. Każda organizacja, bez względu 
na jej rodzaj, specyfikę, czy też wielkość, powinna jasno ustalić, co i w jaki sposób będzie 
komunikować w obszarze BHP. 

Co należy komunikować w Systemie Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Określenie zakresu komunikacji dotyczącej kultury bezpieczeństwa nie jest jednak zu-
pełnie samodzielną decyzją najwyższego kierownictwa. Przepisy prawne jasno wskazują, 
jakie informacje w SZBHP mają być komunikowane i to zarówno na zewnątrz, jak i we-
wnątrz organizacji. Przekazywanie informacji na zewnątrz odnosi się w głównej mierze 
do kontaktów z podwykonawcami, klientami, osobami odwiedzającymi przedsiębior-
stwo i sąsiadującymi z nim. Komunikacja wewnętrzna odbywa się między pracownikami 
na wszystkich szczeblach zatrudnienia, co szczegółowo zostanie zobrazowane w niniej-
szym artykule. Przepływ wiadomości w PRPUH powinien być jasny, bezpośredni i nieza-
kłócony jakimikolwiek barierami. Istotną kwestią jest sama treść informacji, która będzie 
wymieniana między pracownikami. Regulacje prawne i normatywne wskazują, że ko-
munikować powinno się w szczególności wymagania określone w przepisach prawnych 
oraz zawartych w SZBHP danego przedsiębiorstwa. Do obowiązku każdego pracownika 
należy zaznajomienie się z standardami, które panują w firmie. Kolejnym aspektem, który 
bez wątpienia musi być komunikowany, jest lista zagrożeń występujących w organizacji 
wraz z oceną ryzyka na wszystkich stanowiskach pracy, a także informacja dotycząca sto-
sowanych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej [Wojciechowska-Piskorska 2012]. 
Niezbędne jest również dostarczanie pracownikom wiedzy odnośnie chorób zawodo-
wych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych czy też wypadków mających miejsce w prze-
szłości [Ejdys, Kobylińska, Lulewicz-Sas 2012]. Osoby zatrudnione w organizacji powinny 
mieć także pełną świadomość stosowanej polityki BHP oraz wynikających z niej celów 
i planów. Jest to niezbędny element w dążeniu do ciągłego doskonalenia SZBHP. Istotą 
takiego doskonalenia jest bieżące monitorowanie poziomu bezpieczeństwa, o którego 
wynikach również powinno się informować pracowników.
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Dopiero w przypadku zapewnienia przekazu wszystkich niezbędnych informacji 
przedsiębiorstwo powinno zastanowić się nad metodami komunikacji, które zapewnią 
jej sprawny przebieg oraz trafią do jak największej grupy odbiorców. 

Sposoby komunikacji w zakresie BHP, umiejętności miękkie 
i twarde

Prawidłowy sposób przekazywania wiadomości wśród pracowników opiera się na pod-
stawowych filarach: komunikacji interpersonalnej, wizualnej oraz pisanej. Najskuteczniej-
szą metodą porozumiewania się jest komunikacja interpersonalna, w której bezpośredni 
kontakt rozmówców kształtuje poziom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
Istotnym aspektem będzie tu angażowanie się najwyższego kierownictwa w utrzyma-
niu stałego kontaktu z pracownikami. Realizować można to poprzez przeprowadzanie 
codziennych obchodów, podczas których odbywać się będą bezpośrednie rozmowy po-
między osobami zatrudnionymi na różnych szczeblach organizacji. Celem tych spotkań 
jest polepszenie relacji międzyludzkich, przełamanie barier komunikacyjnych, a przede 
wszystkim zdobycie bezcennych informacji dotyczących poprawy warunków bezpie-
czeństwa na stanowiskach pracy. Kierownictwo powinno budować swoją świadomość 
na temat prosperowania zakładu na podstawie umiejętności twardych tj. doświadczeń 
pracowników, wyuczonych kwalifikacji i certyfikatów. Owi pracownicy podczas swoich 
codziennych czynności zauważają najwięcej problemów i niebezpieczeństw, a tym sa-
mym sposobów rozwiązywania tych niedoskonałości. Dlatego właśnie tak ważne jest, 
aby wszyscy zaangażowani pracownicy znali istotę i cel przeprowadzania rozmów pod-
czas obchodów, co ostatecznie przyniesie korzyści zarówno poszczególnym jednost-
kom, jak i całemu przedsiębiorstwu. 

Znaczący rozwój komunikacji może mieć miejsce również podczas szkoleń BHP, 
jest to bowiem wydarzenie, podczas którego występuje przekaz bardzo dużej ilości in-
formacji. Z tego względu szkoleniowiec musi mieć świadomość w jaki sposób należy 
komunikować się z daną grupą odbiorców. Formułowane wypowiedzi często składa-
ją się ze specjalistycznego słownictwa, które niekiedy może okazać się niezrozumiałe, 
a nawet błędnie interpretowane przez osoby odbywające szkolenie. Dlatego komuni-
kacja powinna przebiegać w sposób klarowny, przy użyciu zrozumiałego dla odbiorców 
słownictwa. Szczególnie ważne w tym wypadku jest sprzężenie zwrotne, czyli zaobser-
wowanie przez prelegenta reakcji odbiorcy na dany komunikat i upewnienie się, że prze-
kazywane treści są dla adresata jasne. 

Organizacja spotkań z pracownikami jest kolejną możliwością do kształtowania pra-
widłowej komunikacji interpersonalnej w całym przedsiębiorstwie. Spotkania te mają 
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na celu przekazanie niezbędnych informacji na temat nowinek dotyczących BHP, wy-
stępujących zagrożeń, wypadków przy pracy, wprowadzanych usprawnień oraz wszel-
kich bieżących działań firmy w tym zakresie. Podczas zebrań pracownikom przypomi-
nać można również o możliwości zgłaszania zauważanych nieprawidłowości, zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych czy propozycji usprawnień. Wpływ na prawidłowo przepro-
wadzoną komunikację będzie miała organizacja spotkań w grupach osób zatrudnionych 
na podobnych stanowiskach. 

Istotną kwestią w procesie komunikacji jest zatem angażowanie pracowników oraz 
konsultacje z nimi na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, jak zostało to podkreślone 
przez A. Pacana [2016, s. 39]. 

Bariery komunikacyjne mogą zaistnieć na każdym etapie procesu komunikacyjnego, 
który składa się z nadawców, wiadomości, kanałów, odbiorców, informacji zwrotnej i kon-
tekstu. Bariery komunikacyjne często są źródłem nieporozumień i pomyłek. Poprzez ma-
tematyczną teorię komunikacji (Rysunek 2) możemy wytłumaczyć sposób powstawania 
barier komunikacyjnych i ich wpływa na komunikację, co ostatecznie może przełożyć się 
na konkretne oszczędności w danej firmie rodzinnej [Shannon, Warren Weaver 1998].

Rysunek 2. Matematyczna teoria komunikacji

 

Źródło Kodowanie Kanał Odkodowanie Odbiorca 

Informacje zwrotne 

Kontekst  

Źródło: The Mathematical Theory of Communication “ copyright 1949, 1998, przez Kuratorium University 

of Illinois. Używany z pozwoleniem University of Illinois Press.

Komunikacja niewerbalna ma charakter stały, podczas gdy językiem posługujemy 
się w określonych odstępach czasu. Większość osób nie mówi stale, musimy sobie jed-
nak zdawać sprawę z faktu, iż nawet nie wypowiadając żadnego słowa wysyłamy ko-
munikaty niewerbalne. Komunikaty niewerbalne wysyłamy nawet w przypadku jedynie 
słuchania drugiej osoby [Morreale 2007, s. 175]. Do komunikacji niewerbalnej zaliczamy 
przede wszystkim: gestykulację, mimikę twarzy, przyjmowaną pozycję ciała, ton głosu, 
tempo mowy i intonację.

Kanał
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Niezmiernie ważna okazuje się także komunikacja wizualna, która często wzbogaca 
informacje przekazywane werbalnie. W kontekście zarządzania bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy podstawowe znaczenie mają instrukcje i znaki bezpieczeństwa. Pracownicy 
mają do nich stały dostęp poprzez umiejscowienie ich na stanowiskach pracy, co służy 
bieżącemu utrwalaniu treści, które zostały przekazane podczas szkoleń BHP. Ważne jest, 
aby forma instrukcji była przystępna i zrozumiała dla użytkowników. Znaki bezpieczeń-
stwa na terenie całego przedsiębiorstwa powinny być rozmieszczone zgodnie z założe-
niami normatywnymi, tak aby spełniały należycie swoje funkcje. 

Szerzenie kultury bezpieczeństwa w kontekście komunikacji wizualnej może odby-
wać się również poprzez udostępnianie w przedsiębiorstwie plakatów, biuletynów oraz 
ulotek, które spełniać będą funkcje informacyjną. W tym przypadku, istotną kwestią jest 
znalezienie sposobu dotarcia do jak najliczniejszej grupy odbiorców. Plakaty powinny 
przede wszystkim przyciągać uwagę oraz wywierać zamierzony wpływ na odbiorcę. Pla-
katy mogą przybierać różne formy: mogą być zarówno poważne, dowcipne, jak i szoku-
jące. Ważne jest, aby przekaz wizualny zawierał treści napisane językiem prostym, wzbo-
gacone zdjęciami, ilustracjami i wszelkiego rodzaju grafiką, która przyciąga wzrok i na 
długo pozostaje w pamięci. Zakorzenienie się w pamięci odbiorcy jest najważniejszą, 
najbardziej pożądaną funkcją, której spełnienia oczekuje nadawca informacji.

Równie ciekawą formą przekazywania wiedzy stały się w ostatnim czasie różnorod-
ne gazety zakładowe, czasopisma czy biuletyny tematyczne. Wiele z nich w dużej mierze 
dotyczy treści związanych z kulturą bezpieczeństwa, a niektóre są właściwie całkowicie 
poświęcone wyłącznie tej problematyce. Taka forma komunikacji sprawdzać się może 
nie tylko w dużych przedsiębiorstwach. Oczywistym jest, że w organizacji prosperującej 
na dużą skalę łatwiej jest wydzielić osobny dział zajmujący się tworzeniem czasopism 
zakładowych, szczególnie poświęconych specjalistycznej tematyce. Mimo że często 
małe, rodzinne firmy charakteryzuje mniejszy potencjał finansowy, to jednak ich atutem 
jest to, że zazwyczaj zatrudniają osoby zaufane, niejednokrotnie posiadające umiejętno-
ści i wykształcenie w różnych kierunkach. Dobrym pomysłem jest więc zaangażowanie 
osób kreatywnych, posiadających wiedzę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy 
do sporządzania firmowych biuletynów czy ulotek, które nie wymagałyby dużych na-
kładów finansowych. Taka forma przekazu informacji sprawdza się ze względu na to, 
że przedstawiana może być na różne sposoby, tak aby zaciekawić jak największą liczbę 
pracowników. Osoby zainteresowane mogą zabrać gazetę do domu, a w związku z tym 
poświęcić więcej czasu na jej przeczytanie, niż miałoby to miejsce podczas pracy [Trę-
becki 2012, ss. 121-135]. Materiały, które są publikowane dla pracowników powinny być 
na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do grona odbiorców oraz posiadanej przez 
nich wiedzy na dany temat.
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Trzecim rodzajem komunikacji jest komunikacja pisana, która odpowiednio zorga-
nizowana i monitorowana przynosi zamierzone efekty. W kwestii zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy wyróżnić można karty zdarzeń potencjalnie wypadkowych, 
ankiety, testy sprawdzające wiedzę po ukończeniu szkoleń wstępnych i okresowych, 
a także wiadomości przesyłane drogą mailową.

Karty zdarzeń potencjalnie wypadkowych znajdujące się na stanowiskach pracy po-
winny być czytelne i zrozumiałe dla ich użytkowników. Służą one przekazywaniu infor-
macji w formie pisemnej i dotyczą własnych spostrzeżeń o wykrytych niezgodnościach 
i sytuacjach, które stwarzać mogą zagrożenie. Takie informacje dotyczyć mogą także 
wszelkich innych aspektów będących odstępstwem od obowiązujących standardów. 
Cel oraz sposób prawidłowego korzystania z kart zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
powinien zostać omówiony na spotkaniach bądź szkoleniach. Zachęta do dzielenia się 
przez pracowników swoimi uwagami może przybierać różną formę, w zależności od 
założeń pracodawcy, a w związku z tym system motywowania musi być przedstawiony 
wszystkim pracownikom, aby chętnie brali oni udział w ciągłej poprawie stanu bezpie-
czeństwa w przedsiębiorstwie. 

Przeprowadzanie ankiet na terenie zakładu to zbieranie informacji oraz poznawanie 
punktu widzenia pracowników na dany temat. Prawidłowo przygotowana ankieta w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest dla pracodawcy informacją zwrotną o jego 
poziomie oraz subiektywnych odczuciach osób zatrudnionych w firmie [Pacana 2010, 
ss. 63-73].

Innym rodzajem komunikacji pisemnej są testy sprawdzające wiedzę z zakresu 
przeprowadzanych szkoleń BHP. Jest to dla pracodawcy dowód z przeprowadzonego 
szkolenia, który ukazuje poziom znajomości zasad i standardów panujących w firmie. 
Poza tym świadomość pracowników o konieczności zaliczenia egzaminu jest dodatko-
wą motywacją do większego poświęcenia uwagi przedstawianym treściom. 

Wprowadzenie w zakładzie dodatkowego sposobu komunikowania się jakim jest 
posługiwanie się pocztą elektroniczną ma pozytywny wydźwięk ze względu na szyb-
kość przesyłu informacji oraz możliwości przekazania jednej wiadomości szerszemu 
gronu odbiorców. Wiadomości mailowe mogą być wzbogacane komunikacją wizualną 
poprzez dołączanie załączników w postaci biuletynów, zdjęć i innych grafik promują-
cych kulturę bezpieczeństwa.
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Bariery komunikacyjne

Metod efektywnej komunikacji jest wiele. Firmy, w zależności od swoich preferencji oraz 
zamierzeń, mogą w dowolny sposób łączyć trzy podstawowe formy komunikacji: inter-
personalną, wizualną oraz pisaną. Istotnym jest jednak, aby niwelować, a w zasadzie 
omijać wszelkie przeszkody mogące zakłócić prawidłowy przepływ informacji. Różnego 
rodzaju bariery komunikacyjne bezpośrednio lub pośrednio wpływają na przekazywane 
treści, deformując lub całkowicie zmieniając ich znaczenie. 

Ze względu na specyfikację struktury organizacyjnej firm rodzinnych największą 
przeszkodę stanowią bariery odnoszące się do kontaktów międzyludzkich. Spowodo-
wane jest to częstym występowaniem współpracy osób ze sobą spokrewnionych. Praca 
w takich warunkach może sprawić, że zachwiane zostaną zasady równego traktowania 
pracowników. Wynikiem tego mogą być konflikty, niedomówienia, a w konsekwencji 
obniżenie jakości wykonywanej pracy. Wywyższanie osób pozostających w stosunkach 
rodzinnych powoduje powstawanie dodatkowych barier między tymi osobami a pra-
cownikami spoza kręgu rodzinnego. Skutkować to może nieporozumieniami wśród pra-
cowników na tym samym szczeblu w hierarchii organizacyjnej.

Z drugiej strony zaburzenie zasad równego traktowania powodujące faworyzowa-
nie pracowników, których łączą relacje rodzinne może prowadzić do takiej bariery mię-
dzyludzkiej, która przejawia się tym, że przekazywane będą tylko pozytywne komunika-
ty, natomiast wszelkie negatywne informacje będą zatajane z obawy przed urażeniem 
bliskiej osoby. 

„Jedną z najczęstszych przyczyn kłopotów komunikacyjnych jest nieprecyzyjność 
znaczeń składników wysyłanego komunikatu.” [Golka 2008, s. 45]. Wiąże się to z szero-
ko pojętymi barierami językowymi, które wynikają m. in. z występowania różnic wie-
kowych czy poziomu wykształcenia. Charakteryzuje je przede wszystkim posługiwanie 
się językiem niezrozumiałym i niejednoznacznym dla odbiorcy. Kluczem do rozwiązania 
tego problemu jest dostosowanie sposobu wypowiadania się, dobór odpowiedniego 
słownictwa, a także precyzja w formułowaniu wypowiedzi. W odniesieniu do specyfi-
kacji działalności firm rodzinnych charakteryzujących się stałością zatrudnienia często 
możemy spotkać się z dużym zróżnicowaniem wiekowym pracowników. Nawiązując 
do tego można stwierdzić, że ogólnie pojęta kultura bezpieczeństwa oraz komunikacja 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest niejednorodnie rozumiana przez pra-
cowników w różnym wieku, co skutkować może występowaniem konfliktów oraz pro-
blemów w przepływie informacji. Innym aspektem wpływającym na kreowanie bariery 
językowej może być niejednolity poziom wykształcenia. Przejawiać się to może brakiem 
zrozumienia przekazywanych informacji ze względu na posługiwanie się specjalistycz-
nym językiem. 
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Korzyści płynące z poprawnej komunikacji 
w przedsiębiorstwach

Komunikacja międzyludzka jest tematyką bardzo obszerną. Niezbędne jest więc posia-
danie przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem umiejętności nie tylko związanych 
z prawidłowym przekazem informacji, wykorzystaniem dostępnych narzędzi komuniko-
wania, ale również pokonywaniem istniejących na terenie zakładu barier, zakłócających 
poprawne porozumiewanie się. Kierownictwo powinno jednocześnie skupiać się na 
przezwyciężaniu własnych trudności w tym zakresie, jak i dążyć do tego, aby niwelować 
te trudności u swoich podwładnych. Jest to niezwykle ważne, gdyż sprawnie przebiega-
jąca komunikacja przynosi wymierne korzyści dla przedsiębiorstw, a przede wszystkim 
jest fundamentem dobrze prosperującego SZBHP. Ważne jest, aby określić sposób i for-
mę komunikatów, a także zakres zawartych treści w celu ułatwienia wszystkim pracow-
nikom przebiegu procesu komunikacji na terenie całego zakładu. Tylko spełnienie tego 
warunku umożliwi osobom zatrudnionym podniesienie swojej świadomości na temat 
wiedzy z zakresu występujących zagrożeń, ryzyka zawodowego, ogólnie przyjętych za-
sad, a także wywieranie wpływu jednostki na poprawę bezpiecznych warunków pracy 
i ostatecznie rolę komunikacji w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 
Wzrost poczucia przynależności pracowników do danego przedsiębiorstwa, utożsamia-
nie się z nim, a przede wszystkim poszerzanie swojej wiedzy odnoszącej się do kultury 
bezpieczeństwa przekłada się w znacznej mierze na poziom stanu BHP. Angażowanie 
pracowników w kreowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i wdrażanie 
ich propozycji usprawnień przynosić będzie pozytywne efekty w postrzeganiu siebie 
jako znaczącej części SZBHP.

Za pomocą dobrze opracowanej strategii posługiwania się komunikacją interperso-
nalną dane przedsiębiorstwo odnosi wiele korzyści wiążących się z bieżącym przepły-
wem informacji, a co za tym idzie możliwością szybkiego reagowania na zgłaszane uwa-
gi. Podczas spotkań pracowniczych lub obchodów pracodawca otrzymuje informacje 
bezpośrednio od pracowników na temat występujących niedogodności, co umożliwia 
mu wykrycie potencjalnych źródeł zagrożeń. Dzięki temu zastosować on może działa-
nia prewencyjne, które mają na celu wyeliminowanie potencjalnych przyczyn zagrożeń. 
Jest to działanie polegające bardziej na reagowaniu już w momencie powstania proble-
mu (przyczyny), niż na korygowaniu następstw błędów, które już wystąpiły. 

Szeroko rozwinięta komunikacja znacznie wpływa na wzrost poziomu kultury bez-
pieczeństwa i higieny pracy zwiększając tym samym konkurencyjność przedsiębiorstw. 
Firmy takie stają się atrakcyjne dla potencjalnych pracowników oraz klientów poprzez 
wzbudzanie zaufania wysoko rozwiniętym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy. 
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W odniesieniu do firm rodzinnych dużą korzyścią jest zatrudnianie pracowników 
zróżnicowanych wiekowo. Priorytetowe jest zaangażowanie najwyższego kierownictwa 
w działania związane z zarządzanie zasobami ludzkimi, a przede wszystkim zwiększa-
nie swojej świadomości na temat istoty komunikacji w zakresie bezpieczeństwa oraz 
potrzeby zarządzania wiekiem. Zaowocuje to lepszym prosperowaniem zakładu, któ-
re opierać się będzie na wymianie doświadczeń osób, które posiadają długi staż pracy 
i praktykę zawodową, a osobami młodymi, które jej nie posiadają, natomiast mają dużą 
wiedzę teoretyczną. 

Komunikacja interpersonalna będąca nieodłączną częścią polityki BHP w dużej mie-
rze wpływa na samopoczucie pracownika, kształtując jego kontakty z przełożonymi, 
możliwość wypowiedzenia swoich spostrzeżeń na temat środowiska pracy oraz wyra-
żenia swojej opinii o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Taki sposób zarządzania przed-
siębiorstwem umożliwia zacieśnienie więzi pomiędzy przełożonymi a podwładnymi, 
co bezpośrednio przekłada się na atmosferę panującą w pracy jak i nastrój wszystkich 
pracowników.

Wszystkie korzyści wynikające z dbałości o prawidłowo przeprowadzaną komu-
nikację sprowadzają się do poprawy kultury bezpieczeństwa, a w efekcie przynoszą 
przedsiębiorstwu zyski finansowe. Działania podejmowane w wyniku efektywnego 
przepływu informacji prowadzą do ponoszenia kosztów prewencyjnych. Ma to na celu 
obniżenie kosztów związanych z możliwością wystąpienia nieprawidłowości i ponoszo-
nych w związku z tym kosztów korygujących powstałej niezgodności.

Zakończenie

Firmy PRPUH, podobnie jak wszystkie inne organizacje, wyznaczają sobie główne cele, 
do których przez lata dążą. Niezależnie od tego, czy są to cele związane z wysoką jako-
ścią wytwarzanych wyrobów lub oferowanych usług, generowaniem jak największych 
zysków, tworzeniem dobrej atmosfery wśród zatrudnionych czy też zwiększeniem kon-
kurencyjności na rynku, firma nie osiągnie swoich zamierzeń bez sprawnie przebiega-
jącej komunikacji. Obecnie zauważyć można wysoki wzrost zainteresowania tematyką 
bezpieczeństwa, zgłębianie wiedzy w tym zakresie nie tylko wśród pracodawców, ale 
również osób postronnych, mających jednak pośredni wpływ na powodzenie lub po-
rażkę przedsiębiorstw obecnych na rynku. W związku z tym, że ludzie coraz częściej 
obdarzają zaufaniem firmy, które dbają o rozwój kultury bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, wnioskować można, że takie organizacje mają znaczne większe szanse 
powodzenia, a przy tym osiągnięcia swoich założeń. Szeroko pojęta komunikacja mię-
dzy zatrudnionymi na wszystkich szczeblach organizacji znacząco przekłada się więc 
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na sukces PRPUH. Dobra atmosfera, rozległa wiedza i szczere, swobodne relacje między 
pracownikami a przełożonymi bezpośrednio wpływają na jakość pracy, a co za tym idzie 
konkurencyjność firmy. 
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Bariery w eksporcie małych i średnich przedsiębiorstw 
z województwa łódzkiego

Export Barriers forSMEs: The Case of the Lodz Province

Abstract: Nowadays, globalization, trade liberalization and regional integration processes 

strongly facilitate international expansion of companies. However, it seems that only big en-

terprises can benefit those favorable conditions widely. As for small and micro companies, 

only about 1/3 of them sell their product internationally and the scale of it remains very limi-

ted. Small firmsface a variety of barriers that inhibit or even prevent exports which is the sim-

plest and often the first form of internationalisation. It seems crucial to indicate and eliminate 

them, as the economic growth and development of a country strongly depend on exports.

The mail goal of the paper is to identify the export barriers of SMEs. We have analyzed the 

theoretical determinants of trade and the research conducted among exporters. In ad-

dition, we have used the results of authors’ questionnaire survey of manufacturing enterpri-

ses operating in the Lodz Province. Both exporters and entities that have notbegun to ope-

rate internationally yet, pointed out that the main barriers to their expansion are: difficulties 

(and related costs) in finding a reliable foreign partners and building distribution networks, 

administrative barriers and bureaucracy as well as high transport costs. Therefore, public 

support instruments should focus in these areas.

Key words: SMEs, internationalisation, export, export barriers, Poland, Lodz Province 
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Wstęp

Zmiany systemowe polskiej gospodarki zapoczątkowane w pierwszej dekadzie lat 90. 
XX w. doprowadziły do niezwykle dynamicznego rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw (MŚP). Zdecydowana większość z nich działa na rynku lokalnym i krajowym, 
sporadycznie decydując się na różne formy ekspansji zagranicznej. Według szacunków 
GUS w Polsce w 2014 r. jedynie ok. 31,1% małych przedsiębiorstw prowadziło działalność 
eksportową w zakresie towarów, a 8,9% w zakresie usług. W odniesieniu do średnich 
firm statystyki wypadały lepiej (odpowiednio 46,8% i 23,7%), ale ciągle było to znacznie 
mniej niż w przypadku firm dużych (odpowiednio 66,3% i 54,4%) [Raport o stanie sektora 
... 2016, s. 23]. 

Dane GUS wskazują również na wysoką niestabilność działalności eksportowej 
przedsiębiorstw w Polsce, co szczególnie dotyczy mikro i małych podmiotów. W porów-
naniu z innymi krajami Unii Europejskiej odsetek polskich przedsiębiorstw zaangażo-
wanych w eksport wyrobów jest wyraźnie niższy. Według szacunków Eurostatu w 2014 
r. eksportem wyrobów do UE zajmowało się w Polsce ok. 4,0% przedsiębiorstw, poza 
UE – 2,5% (średnia dla UE wynosi 6,1% i 3,8%) [Eurostat 2017]. Te wyniki stawiają Polskę 
odpowiednio na 7. i 6. miejscu od końca w rankingu UE. 

Przytoczone dane wyraźnie pokazują, że aktywność polskich przedsiębiorców na 
rynkach trzecich jest raczej niewielka, co może wynikać z istnienia barier, które hamują 
lub wręcz blokują działalność eksportową. Mogą być one związane z nieznajomością 
rynków, obawami przed ryzykiem kursowym, brakiem środków finansowych i inwestycji 
w promocję swojej marki. Identyfikacja wspomnianych przeszkód wydaje się kluczowa, 
aby można było skutecznie im przeciwdziałać, m.in. poprzez udzielanie wsparcia ze stro-
ny instytucji publicznych.

Celem artykułu jest zatem zidentyfikowanie barier, które utrudniają małym i śred-
nim przedsiębiorstwom prowadzenie działalności eksportowej. Wykorzystano w nim 
wyniki badania ankietowego przedsiębiorstw (CAWI), przeprowadzonego w wojewódz-
twie łódzkim w ramach projektu Wpływ produktywności na aktywność międzynarodo-
wą firm z województwa łódzkiego, finansowanego ze środków NCN (umowa nr: 3812/B/
H03/2011/40). Projekt został zrealizowany przez zespół pracowników naukowych z Uni-
wersytetu Łódzkiego w latach 2011–2014.
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Przegląd literatury

Większość firm, niezależnie od wielkości, rozpoczyna proces internacjonalizacji od eks-
portu. Dla wielu z nich, szczególnie tych reprezentujących sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw, eksport stanowi jedyną dostępną formę wejścia na rynki zagraniczne 
[Wheeler i in. 2008; Pietrasieński 2014, s. 64], ponieważ nie wymaga angażowania wielu 
zasobów własnych oraz wiąże się z mniejszym ryzykiem w porównaniu np. z zagranicz-
nymi inwestycjami bezpośrednimi. Dotyczy to także polskich MŚP, wśród których najpo-
pularniejszą formą umiędzynarodowienia (na rynku europejskim, jak i na rynkach krajów 
trzecich) jest eksport (29,4% w UE i 33% poza UE), współpraca z partnerami zagraniczny-
mi (27,3% w UE i 26,4% spoza UE), a także import (23,7% z UE i 20,7% spoza UE) [Wach 
2012]. Podobne wnioski można znaleźć w pracy Daszkiewicz i Wacha [2014] czy Nowiń-
skiego i Nowary [2011].

Zdaniem Majocchi i in. [2005] oraz Leonidou i in. [2010] MŚP chętnie decydują się 
na eksport, ponieważ jest to najtańsza, najprostsza i najszybsza droga umiędzynaro-
dowienia przedsiębiorstw. W bogatej literaturze przedmiotu na temat korzyści z podej-
mowania eksportu z perspektywy firmy [Grossman, Helpman 1991; Smolny 2000; Loec-
ker 2007; Berthou i in. 2015], jak i gospodarki krajowej [Harcourt 2000; Bernard, Jensen 
2004; Chigusiwa i in. 2011; Agarwal 2014; The Role of Exports in… 2014] wynika, że warto 
wspierać tę formę działalności oraz ograniczać bariery, które utrudniają dokonywanie 
operacji na rynkach zagranicznych.

Pomimo wysiłków podejmowanych przez instytucje publiczne i okołobiznesowe 
oraz pomimo korzyści płynących z działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicz-
nych wciąż istnieje wiele przeszkód, które ograniczają możliwość swobodnego działa-
nia, dostęp do rynku czy też podjęcie decyzji o rozszerzeniu działalności za granicą. 

Bariery eksportu to czynniki o charakterze strukturalnym albo operacyjnym lub inne 
ograniczenia, które istotnie utrudniają zdolność firmy do inicjowania, rozwijania i pod-
trzymywania działalności eksportowej [Koksal, Kettaneh 2011]. Ich występowanie zagra-
ża skuteczności i efektywności działania, wpływa na zachowanie podmiotów na rynku, 
co jest szczególnie widoczne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Uwagę tej 
problematyce poświęca wielu naukowców [Hakan Altintas 2007; Al-Hyari i in. 2012; Dud-
ko 2013; Hessels, Parker 2013] i jest ona przedmiotem analiz organizacji międzynarodo-
wych [OECD 2009]. 

Do wspomnianych zagadnień szeroko odnosi się Leonidou [2004], który dokonał 
metaanalizy barier utrudniających, zwłaszcza małym firmom, rozwinięcie działalności 
eksportowej. Dokonując przeglądu i syntezy wyników ponad trzydziestu badań empi-
rycznych, przeprowadzonych w latach 1960–2000, potwierdził, że im mniejsze przedsię-
biorstwo (pod względem liczby pracowników lub wielkości obrotu), tym jest ono bar-
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dziej wrażliwe na bariery w handlu międzynarodowym. Autor wyodrębnił 39 przeszkód 
w eksporcie, dzieląc je na dwie główne grupy: bariery wewnętrzne i zewnętrzne. Do 
pierwszej zaliczył bariery: informacyjne (np. brak informacji pozwalających na badanie 
rynku zagranicznego), operacyjne (np. ograniczone możliwości poświęcania czasu me-
nedżerów na działalność eksportową), marketingowe (np. utrudniony dostęp do kana-
łów dystrybucji). Z kolei wśród przeszkód zewnętrznych wskazał bariery: formalne (np. 
skomplikowane procedury eksportowe), rządowe (np. brak programów wsparcia eks-
portu) oraz środowiskowe (np. bariery taryfowe). Z badań wynikało, że przedsiębiorcy 
najbardziej obawiają się utrudnień o charakterze marketingowym. Poza tym Leonidou 
zwraca uwagę na znaczenie różnic w normach jakościowych, wynikających zarówno 
z odmiennych preferencji konsumentów, jak i regulacji rządowych.

Wielu innych autorów opierało się na powyższej klasyfikacji. Widać to m.in. w bada-
niu przeprowadzonym na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu 
Komisji Europejskiej [2010]. Czynniki zewnętrzne ograniczające umiędzynarodowienie, 
zwłaszcza MŚP, obejmują przede wszystkim krajowe i międzynarodowe przepisy i pro-
cedury administracyjne, a także formalne i nieformalne bariery handlowe. Bariery we-
wnętrzne obejmują natomiast różnice kulturowe, brak umiejętności, bariery językowe 
czy też ograniczony dostęp do niezbędnego finansowania. Chociaż zarówno bariery 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne odgrywają ważną rolę w rozwoju eksportu, ich wpływ 
i realne znaczenie zależą także od wielu innych czynników związanych ze sposobem 
zarządzania przedsiębiorstwem czy też otoczeniem, w którym ono funkcjonuje.

Tabela 1. Bariery wewnętrzne i zewnętrzne internacjonalizacji MŚP

Bariery wewnętrzne Bariery zewnętrzne

- ceny i jakość produktów;
- brak kapitału własnego;
- ograniczone możliwości finansowania trans-
akcji, uzyskania gwarancji czy ubezpieczeń 
kredytów eksportowych;
- brak wykwalifikowanej kadry;
- wysokie koszty umiędzynarodowienia;
- różnice kulturowe.

- ograniczenia techniczne w handlu (standardy 
techniczne, normy bezpieczeństwa, normy 
sanitarne);
- procedury biurokratyczne;
- wysoki poziom ryzyka;
- brak informacji;
- brak wsparcia publicznego;
- regulacje prawne zagranicznych rynków;
- koszty transportu;
- różnice kulturowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Internationalisation of European SMEs. Final Report [2010].

Bariery wewnętrzne są zazwyczaj prostsze do przezwyciężenia, w przeciwieństwie 
do trudności zewnętrznych zachodzących na rynkach zagranicznych. Wiele przeszkód 
dla internacjonalizacji MŚP może powstawać na poziomie gospodarki narodowej, insty-
tucji, polityki konkurencji, ram prawnych i regulacyjnych, infrastruktury czy też innych 
polityk [Wilson 2006]. Poza tym mogą być specyficzne dla kraju [Uner i in. 2013], np. 
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w Nowej Zelandii istotniejsze dla przedsiębiorstw są bariery finansowe [Shaw, Darroch 
2004], w Portugalii i Hiszpanii – informacyjne [Pinho, Martins 2010; Suarez-Ortega 2003], 
a w Turcji – proceduralne i marketingowe [Uner i in. 2013]. Można zatem przyjąć, że ba-
riery są zarówno bardzo zróżnicowane, jak i oddziałują z różnym stopniem nasilenia. 
Są zależne od realizowanej polityki proeksportowej kraju, dostępnych instrumentów 
wsparcia działalności eksportowej, branży, krajów przeznaczenia, oferowanych produk-
tów i usług oraz wielu innych czynników. Poza tym firmy odczuwają dotkliwość barier 
eksportowych niezależnie od doświadczenia, jakie mają w działalności poza krajem 
[Cavusgil, Nevin 1980; Leonidou 1995].

Jak wspomniano istnieje wiele badań, które porządkują i hierarchizują bariery eks-
portowe [Narayanan 2015]. Jako przykład można wymienić także badania prowadzone 
przez międzynarodowe organizacje, np. wśród krajów OECD czy APEC. Wskazują one na 
następujące rodzaje barier działalności eksportowej MŚP [OECD 2009]:

1. Niedobór kapitału obrotowego na finansowanie eksportu. Ograniczenia finanso-
wania i związane z nimi zasoby fizyczne wskazywane są jako jedna z wiodących ba-
rier internacjonalizacji MŚP. Niedobór środków finansowych i innych zasobów firmo-
wych oraz ograniczony dostęp do infrastruktury zostały wskazane przez MŚP m.in. 
w Chinach, Finlandii, Indiach, Indonezji, Irlandii, Rosji, RPA, Hiszpanii, Szwecji i Turcji.
2. Ograniczony dostęp do informacji koniecznych przy wyborze rynków docelo-
wych, pomagających zmniejszyć (ograniczyć) poziom niepewności na rynkach za-
granicznych. Niedostateczna znajomość rynków zagranicznych została wskazana 
m.in. jako główna bariera w badaniach przedsiębiorstw australijskich [EFIC 2008].
3. Brak umiejętności i zdolności nawiązywania kontaktów z klientami zagranicz-
nymi. Trudności w kontaktach z kontrahentami na rynkach zagranicznych wynikają 
z odległości geograficznej i stref czasowych, różnic kulturowych, braku wiedzy na 
temat potrzeb i oczekiwań klientów. Istotność tego rodzaju barier wykazały badania 
w Wielkiej Brytanii, Turcji [Crick 2007].
4. Brak czasu, umiejętności i wiedzy kadry kierowniczej, szczególnie w małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Brak kompetencji menedżerów w zakresie zarządza-
nia czasem, dostępnymi zasobami przy dokonywaniu wyboru i ekspansji na rynki 
zagraniczne, projektowaniu strategii marketingowych i prowadzeniu działalności 
gospodarczej z klientami zagranicznymi. Badania amerykańskich i kanadyjskich firm 
wskazały, że postrzeganie ryzyka oraz brak wiedzy o rynkach zagranicznych kadry 
kierowniczej były głównymi powodami, dla których przedsiębiorstwa nie angażują 
się w transakcje handlu międzynarodowego.
Opisane powyżej bariery mają w dużym stopniu charakter wewnętrzny, gdyż od-

zwierciedlają głównie ograniczenia badanych firm w odniesieniu do kluczowych zaso-
bów i możliwości, warunkujących umiędzynarodowienie.
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Metodologia badania i opis próby

Badanie przeprowadzono w ramach projektu Wpływ produktywności na aktywność mię-
dzynarodową firm z województwa łódzkiego, zrealizowanego w latach 2011–2014. Obję-
to nim wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w województwie łódzkim, które jako 
podstawową działalność wskazały przetwórstwo przemysłowe. Populację badania przy-
gotowano w oparciu o bazę REGON – w wyniku weryfikacji danych z bazy opracowano 
listę podmiotów spełniających kryteria (wielkość przedsiębiorstwa, miejsce rejestracji, 
rodzaj działalności) i do nich skierowano drogą mailową zaproszenie do udziału w ba-
daniu1. Kwestionariusz ankietowy umieszczony został na jednym z popularnych portali 
oferujących możliwość przeprowadzania badań ankietowych. Małe i średnie podmioty 
reprezentowało w badaniu 55 przedsiębiorstw, z których 37 (tj. 67%) prowadziło działal-
ność eksportową. 

Rozłożenie geograficzne eksporterów MŚP było nierównomierne w województwie – 
jednak zgodne z przypuszczeniami i proporcjonalnym udziałem wszystkich podmiotów 
działających w Łódzkiem:

 · 32% zarejestrowanych było w mieście Łódź;
 · po ok. 8% w powiecie bełchatowskim, kutnowskim, zduńskowolskim i piotrkowskim;
 · po ok. 5% reprezentowało powiat łódzki wschodni, skierniewicki i tomaszowski; 
 · niespełna 3% – łaski, pajęczański, poddębicki i wieluński.

Połowa respondentów to były spółki z o.o., 16% to spółki cywilne, 11% spółki jawne, 
a 8% akcyjne. Niespełna 11% podmiotów to działalność jednoosobowa.

Próba zdominowana była przez podmioty małe (62%). Przedsiębiorstwa średnie sta-
nowiły 32%, a reszta to były podmioty mikro. 

Nieco ponad ¾ badanych eksporterów były to podmioty finansowane kapitałem wy-
łącznie polskim. Reszta zadeklarowała udział inwestora zagranicznego, z czego w więk-
szości był to udział praktycznie całościowy (97%–100%). 8% podmiotów zadeklarowało 
przynależność do zagranicznej grupy kapitałowej. 

Badane podmioty reprezentowały przede wszystkim tradycyjnie silne w wojewódz-
twie gałęzie przemysłu. Najwięcej było spółek związanych z przetwórstwem chemicz-
nym, produkcją maszyn i urządzeń oraz branżą włókienniczo-odzieżową (tabela 2).

1 Zaproszenie do badania kierowane było do prezesów lub dyrektorów generalnych badanych podmiotów.
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Tabela 2. Struktura badanych spółek eksportujących wg branż

Branża %

Spożywcza 8,1

Włókienniczo-odzieżowa 21,6

Drzewno-papiernicza 10,8

Chemiczna, w tym wyroby z gumy, tworzyw sztucznych i surowców nie-
metalicznych 27,0

Maszyny i urządzenia 24,3

Pozostałe 8,10

Brak odpowiedzi 2,70

Suma 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Wyniki badania 

Badane podmioty posiadały dość długie doświadczenie eksportowe. Połowa z nich rozpo-
częła sprzedaż zagraniczną jeszcze przez 1995 r., a druga połowa w okresie pomiędzy 2000 
r. a 2010 r. Główne tendencje w zakresie działalności eksportowej przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Tendencje w zakresie eksportu

Udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem przedsiębiorstwa %

do 2% włącznie 13,5

powyżej 2%, lecz nie więcej niż 5% 2,7

powyżej 5%, lecz nie więcej niż 15% 24,3

powyżej 15%, lecz nie więcej niż 25% 21,6

powyżej 25%, lecz nie więcej niż 50% 10,8

powyżej 50% 27,0

Relacja przychodów z eksportu do przychodów ogółem przedsiębiorstwa 
w ostatnich 5 latach

przychody z eksportu systematycznie wzrastały 37,8

przychody z eksportu po okresie stabilizacji zaczęły wzrastać 13,5

przychody z eksportu utrzymywały się na stabilnym poziomie 27,0
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przychody z eksportu po okresie stabilizacji zaczęły maleć 10,8

przychody z eksportu systematycznie malały 5,4

przychody z eksportu kształtowały się w inny sposób (jaki?*) 2,7

* „rosły, malały, rosły”
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

W zakresie kierunków ekspansji eksportowej widać wyraźnie dominację rynków eu-
ropejskich, a szczególnie rynków krajów ościennych. Blisko połowa respondentów de-
klarowała sprzedaż swoich produktów w Niemczech, 30% w Rosji, a 25% w Czechach 
i we Francji. Niewiele mniejszą popularnością cieszyły się rynki Ukrainy i Słowacji (21,6% 
respondentów), Litwy (19%), oraz Holandii i Danii (16%). Eksporterzy wywozili wyroby 
także do Włoch, Wielkiej Brytanii, na Węgry, do Szwecji, Szwajcarii, Skandynawii, Chor-
wacji, Austrii, Rumunii i Słowenii. Pojedyncze firmy eksportowały także do krajów dalej 
położonych: USA, Meksyku, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Iranu, Arabii Saudyjskiej czy 
Brazylii. Pozytywnym trendem było bez wątpienia zwiększanie liczby rynków eksporto-
wych – taką zmianę zadeklarowało ponad 70% podmiotów. 16% firm nie zmieniło kie-
runków eksportu, a w 14% przypadków liczba rynków sprzedażowych zmniejszyła się. 

Wśród najistotniejszych barier rozwoju eksportu respondenci wskazali koszty poszu-
kiwania odbiorców i ustanowienia sieci dystrybucji, utrudnienia administracyjne i biu-
rokrację oraz koszty transportu (zob. tabela 4). Jako bardzo istotne lub raczej istotne 
utrudnienie wskazano także ryzyko walutowe i koszty wymiany walut oraz brak infor-
macji o rynkach zagranicznych. Część podmiotów wskazywała także na wysokie koszty 
dostosowań produktu do wymogów rynku zagranicznego – zarówno w zakresie prefe-
rencji konsumentów, jak i norm i regulacji.

Najmniej istotnymi barierami okazały się natomiast stawki celne (co jest zrozumiałe, 
zważywszy na duży udział państw UE w handlu), dostęp do finansowania oraz koszty na-
bycia licencji i certyfikatów zagranicznych. Również koszty ubezpieczenia nie stanowiły 
ważnego utrudnienia w działalności eksportowej.

Tabela 4. Znaczenie wybranych barier podczas wchodzenia na rynki zagraniczne

 Wyszczególnienie
 

zupełnie 
nieistotne
(-2)

raczej nie-
istotne
(-1)

trudno 
powie-
dzieć
(0)

raczej 
istotne
(1)

bardzo 
istotne
(2)

Średnia 
ważona 
odpo-
wiedzi

% odp. % odp. % odp. % odp. % odp.

stawki celne 16,2 27,0 35,1 13,5 8,1 -0,30

koszty transportu 0,0 21,6 10,8 40,5 27,0 0,73

koszty ubezpiecze-
nia 8,1 16,2 37,8 27,0 10,8 0,16
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koszty dostosowań 
do zagranicznych 
norm

2,7 21,6 24,3 37,8 13,5 0,38

koszty dostosowań 
produktu do prefe-
rencji zagranicznych 
konsumentów

5,4 18,9 27,0 29,7 18,9 0,38

koszty nabycia li-
cencji i certyfikatów 
zagranicznych

16,2 18,9 29,7 16,2 18,9 0,03

koszty ustanowienia 
sieci dystrybucji 8,1 16,2 27,0 10,8 37,8 0,54

koszty poszukiwania 
odbiorców 0,0 5,4 24,3 29,7 40,5 1,05

brak informacji 
o rynkach zagranicz-
nych

2,7 18,9 32,4 24,3 21,6 0,43

brak dostępu do 
kredytu i innych 
zewnętrznych źródeł 
finansowania

18,9 24,3 24,3 18,9 13,5 -0,16

ryzyko walutowe 
i koszty wymiany 
walut

8,1 10,8 29,7 27,0 24,3 0,49

bariery administra-
cyjne i biurokracja 13,5 5,4 10,8 29,7 40,5 0,78

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Dopełnieniem obrazu barier w międzynarodowym handlu mogą być także opinie 
podmiotów, które nie zaangażowały się dotychczas w działalność eksportową. Takie 
podmioty również znalazły się w próbie badawczej, dlatego je również zapytano o głów-
ne bariery internacjonalizacji. Co ciekawe – ich odpowiedzi w znacznym stopniu pokry-
wały się z utrudnieniami wskazanymi także przez eksporterów (tabela 5). Respondenci 
podkreślali przede wszystkim wysokie koszty rozpoczęcia eksportu: uzyskania licencji 
i certyfikatów, znalezienia partnerów i ustanowienia sieci dystrybucji, transportu, ceł czy 
dostosowania produktów do wymogów rynków zagranicznych (zarówno preferencji 
konsumentów, jak i przepisów i regulacji). Pojawiały się jednak również głosy o utrud-
nionym dostępie do informacji o rynkach czy do wsparcia finansowego. Część z tych 
barier może zostać wyeliminowana lub ograniczona poprzez działania administracji 
publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu, np. dostęp do informacji oraz wsparcie fi-
nansowe (bezpośrednie lub pośrednie). A zatem aktywna polityka wobec eksporterów 
może istotnie poprawić ich szanse na skuteczną ekspansję zagraniczną.
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Tabela 5. Główne bariery internacjonalizacji wskazane przez podmioty nieprowadzą-
ce działalności eksportowej

   Wyszczególnienie % wskazań

1
 

koszt nabycia licencji i certyfikatów zgodności z normami zagranicznymi 39

koszt poszukiwania odbiorców 39

2
 

koszt transportu 33

koszt ustanowienia sieci dystrybucji 33

3
 

stawki celne 28

brak informacji o rynkach zagranicznych 28

 
 4

ryzyko walutowe i koszty wymiany walut 22

koszt dostosowań produktu do preferencji zagranicznych 22

 
 
 5
 

koszt dostosowań do zagranicznych regulacji, norm technicznych itd. 17

brak dostępu do kredytu lub innych zewnętrznych źródeł finansowania 17

różnice formalno-prawne i organizacyjne 17

niestabilność gospodarcza 17

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania (respondenci mogli wskazać więcej niż 

1 odpowiedź).

Podsumowanie

Jak podkreśla Wach [2012], zarówno w badaniach teoretycznych, jak i w praktyce go-
spodarczej coraz większą uwagę zwraca się na rolę małych i średnich przedsiębiorstw 
jako czynnika generującego wzrost gospodarczy czy też kreującego nowe miejsca pracy. 
Rozwojowi przedsiębiorstw może sprzyjać ekspansja międzynarodowa, która w dużym 
uproszczeniu sprowadzana jest do zdobywania nowych rynków zbytu, w tym rynków 
zagranicznych. Internacjonalizacja jest zazwyczaj długotrwałym procesem polegającym 
na przekształceniu krajowego przedsiębiorstwa w międzynarodowe. Proces ten wymaga 
zaangażowania zasobów, w tym odpowiednich środków finansowych, wiedzy oraz przy-
jęcia odpowiedniej strategii rozwoju.

Natomiast internacjonalizacja MŚP często postrzegana jest, jako działalność niosąca 
więcej zagrożeń i niepewności niż szans i perspektyw rozwoju. Oczywiście to podejście 
zmienia się w czasie i coraz więcej przedsiębiorstw tego sektora decyduje się otworzyć 
na zagraniczne rynki, rozpoczynając działalność eksportową (importową) czy nawią-
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zując współpracę z partnerami zagranicznymi. W przypadku polskich przedsiębiorstw 
zmiany te nasiliły się zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Potwierdzają to 
także wyniki naszego badania, z których wynika wyraźna dominacja rynków europej-
skich, a szczególnie rynków krajów ościennych, w geograficznej strukturze aktywności 
eksportowej.

Istnieją jednak czynniki, które ograniczają możliwość swobodnego działania, dostęp 
do rynku czy też możliwość podjęcia samej decyzji o eksporcie. Jak wskazano w artyku-
le, bariery dla MŚP można podzielić na czynniki o charakterze wewnętrznym i zewnętrz-
nym. Należy jednak pamiętać, iż są one bardzo zróżnicowane i działają z różnym stop-
niem nasilenia. Są zależne od realizowanej polityki proeksportowej kraju, dostępnych 
instrumentów wsparcia działalności eksportowej, branży, krajów przeznaczenia, ofero-
wanych produktów i usług oraz wielu innych czynników. Potwierdzają to zarówno bada-
nia przeprowadzane przez organizacje międzynarodowe, jak i indywidualnych badaczy. 

W naszej ocenie badania przeprowadzone wśród przedsiębiorstw z regionu łódzkie-
go, posiadających spore doświadczenie na rynkach zagranicznych, uprawniają do sfor-
mułowania następujących wniosków:

1. Główne bariery związane z podjęciem działalności eksportowej związane są 
z czynnikami kosztowymi oraz koniecznością stworzenia struktur handlowych za 
granicą. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj 
budują relacje międzynarodowe od podstaw;
2. Ze względu na preferowane kierunki ekspansji, głównie w ramach jednolitego 
rynku wewnętrznego UE, bariery celne, jakościowe i standaryzacyjne nie stanowiły 
istotnej przeszkody dla rodzimych przedsiębiorców;
3. Co zaskakujące, wskazane bariery miały charakter uniwersalny – na te same 
utrudnienia wskazywali przedsiębiorcy, którzy nie zdecydowali się na podjęcie 
działalności eksportowej. Może to oznaczać, że podmioty eksportujące są w istocie 
silniejsze od przedsiębiorstw działających na rynku krajowym, gdyż z tymi samymi 
utrudnieniami jednak potrafiły się zmierzyć i je przezwyciężyć;
4. Część barier, zwłaszcza w zakresie dostępu do informacji i promocji, można dość 
łatwo wyeliminować, wykorzystując dostępne kanały, będące w kompetencji krajo-
wej i regionalnej administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu. 

Bariery w eksporcie małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego
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Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw sektora MŚP 
w województwie łódzkim w latach 2009–2015

Investment Expenditures in the SME Sector in the Lodz Region in 
the Years 2009–2015

Abstract: The aim of the paper is an evaluation of the significance of SME’s sector invest-

ment activity from Lodz region on the background of the country and evaluation of de-

pendence between investment intensity and return on gross sales. The empirical analysis 

is based on selected economic indicators: the investment intensity, the share of capital 

expenditures for the purchase of fixed assets in Gross Domestic Product (GDP) of analyzed 

regions and return on gross sales. The result of the paper shows that size of SME’s invest-

ment expenditures from Lodz region is considered as important on the background of the 

country. The best share in investment expenditures has medium-sized enterprises. The ar-

ticle is based on the published data coming from Central Statistical Office characterizing the 

enterprises operating in Łódź region from the years 2009–2015.

Keywords: SME sector, investment expenditures,investment intensity, return on sales, the 

Lodz region

Wstęp

Rozwój sektora MŚP w Polsce przyczynia się do wzrostu gospodarczego, tworzenia 
nowych miejsc pracy, a także do poprawy kondycji całej gospodarki. Głównym i pod-
stawowym sposobem zapewnienia tym przedsiębiorstwom rozwoju oraz gwarancją 
przetrwania są inwestycje. Sektor MŚP inwestuje głównie w środki trwałe, co zostało 
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potwierdzone przez praktykę gospodarczą [Różański, Starzyńska, 2016, s. 430]. Inwesty-
cje, jako integralna część strategii rozwoju przedsiębiorstwa, wpływają na zwiększenie 
efektywności funkcjonowania podmiotu i jego wartości rynkowej. Od trafności decyzji 
inwestycyjnych zależy konkurencyjność przedsiębiorstwa, jego udział w rynku, a także 
zdolność do generowania zysków [Sierpińska, Jachna 2007, s. 457]. Inwestycje mają za-
sadnicze znaczenie dla długoterminowego sukcesu [Peric, Durkin 2015, s. 116]. Ciągle 
obserwowane zmiany na rynku wymagają dostosowania przedsiębiorstw w postaci ofe-
rowania nowych lub udoskonalonych produktów lub usług [Duda, Wolak-Tuzimek 2009, 
s. 106]. Zatem funkcjonowanie przedsiębiorstwa w długim okresie w warunkach global-
nej konkurencji i bez ponoszenia jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych jest niemożli-
we [Jaworek, Kuzel 2013, s. 315]. 

Implementacja działań inwestycyjnych wymaga dokładnego zbadania możliwości 
rozwiązań problemów, jakie mogą wystąpić w trakcie ich wdrażania [Listotchkina 2006, 
s. 25]. Myśląc o wieloletniej eksploatacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, należy staran-
nie zaplanować wszystkie nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania [Mandziuk, 
Nawra, Ossowska 2016, s. 551]. Istotne przy tym jest opracowanie optymalnej strategii 
przedsiębiorstwa [Listotchkina, 2006, s. 25]. Takie działania mogą zapobiec niepowo-
dzeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego, które narażone jest na różnorodne czynniki, 
często niezależne od przedsiębiorstwa. Działania inwestycyjne oraz rentowność projek-
tów pozostają pod silnym wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Ostatni 
kryzys finansowy dodatkowo zwiększył liczbę czynników, które mają wpływ na decyzję 
inwestycyjną [Peric, Durkin 2015, s. 116].

Rozwój przedsiębiorstwa jest związany z ryzykiem, jakie ponosi inwestor oraz pod-
mioty finansujące i współfinansujące przedsięwzięcia. Inwestor nigdy nie ma pewności 
co do powodzenia dokonanych decyzji [Rosłon, Ciupiński 2014, s. 183], jednak ich brak 
może jeszcze bardziej zaszkodzić przedsiębiorstwu i wpłynąć na utratę pozycji konku-
rencyjnej w regionie czy kraju.

Głównym celem artykułu jest ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw 
należących do sektora MŚP z województwa łódzkiego na tle kraju w podziale na trzy 
klasy wielkości oraz analiza zależności między aktywnością inwestycyjną, realizowaną 
przez badane podmioty, a ich rentownością. Analizując aktywność inwestycyjną przed-
siębiorstw, posłużono się następującymi wskaźnikami ekonomicznymi: m.in. wielkością 
i dynamiką nakładów inwestycyjnych, wskaźnikiem intensywności inwestowania, udzia-
łem nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych do PKB, oraz wskaźnikiem 
rentowności obrotu brutto. W artykule wykorzystano publikowane dane GUS, charak-
teryzujące działalność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce i województwie łódzkim 
w latach 2009–2015.
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Determinanty przedsięwzięć inwestycyjnych 
przedsiębiorstw

Rozwój przedsiębiorstw warunkowany jest w dużym stopniu szybkością w dostosowa-
niu się do zmieniającego otoczenia oraz gotowością do podejmowania przedsięwzięć 
inwestycyjnych [Różański, Starzyńska 2012, s. 228]. Inwestycje przedsiębiorstw mogą 
dotyczyć składników majątku trwałego (inwestycje rzeczowe), aktywów finansowych 
(inwestycje finansowe) oraz szeroko rozumianych aktywów niematerialnych (inwestycje 
niematerialne) [Różański 2006, s. 14]. Decyzje inwestycyjne są w literaturze określane 
jako proces wielokryterialny, biorąc przy tym pod uwagę szereg czynników: ekonomicz-
nych, ryzyka, politycznych, społecznych oraz regulacji rządowych [Enoma, Mustapha 
2010, ss. 108–120]. Wpływ tych czynników na decyzje poszczególnych firm różnią się 
znacząco. Zazwyczaj firmy obawiają się czynników ryzyka, takich jak niepewność na ryn-
ku, brak wiedzy o rynku oraz brak doświadczenia [Bialowolski, Weziak-Bialowolska 2013]. 
Wielkość inwestycji rzeczowych realizowanych przez przedsiębiorstwa uzależniona jest 
– podobnie jak rozwój – od czynników wewnętrznych i czynników związanych z otocze-
niem przedsiębiorstwa [Kasprzak-Czelej 2013, s. 87]. Przedsiębiorstwo nie ma możliwo-
ści wpływu na znacznie większą część zmian zachodzących w makrootoczeniu. Podmiot 
może natomiast oddziaływać na zmiany zachodzące w otoczeniu konkurencyjnym lub 
w samym przedsiębiorstwie [Bijańska, Wodarski 2014, s. 59].

W przypadku inwestycji rozwojowych największe znaczenie mają czynniki zewnętrz-
ne, np. wielkość spodziewanego popytu, która może być szacowana na podstawie pro-
gnoz PKB. Nie bez znaczenia są także stopy procentowe, które determinują poziom kosz-
tu kapitału. Jednak w głównej mierze zależność między poziomem stóp procentowych 
a inwestycjami jest negatywna. Podobny wpływ określa inflacja. Najczęściej traktowana 
jest jako zmienna wyrażająca poziom niepewności w gospodarce. Inne przykłady ze-
wnętrznych determinant inwestycji przedsiębiorstw to: polityka państw w sferze po-
datkowej i kursu walutowego, kształtowanie prawa w dziedzinie inwestycji, dostępność 
zewnętrznych źródeł finansowania [Kasprzak-Czelej 2013, ss. 87–88]. Korzystny klimat 
inwestycyjny charakteryzuje otoczenie instytucjonalne, w którym funkcjonują firmy, 
obejmujące stabilne rządy prawa, kontrole korupcji [Lim 2013, s. 18]. Do wewnętrznych 
czynników wpływających na decyzje inwestycyjne można zaliczyć wykorzystanie zdol-
ności wytwórczych oraz ekonomicznego zużycia posiadanych zasobów i składników 
majątku, skłonność menedżerów do podejmowania inwestycji, w tym skłonność do ry-
zyka. Istotnym czynnikiem na pewno pozostaje kondycja ekonomiczno-finansowa oraz 
wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa [Różański 2006, ss. 63–64].
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Analiza działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw 
sektora MŚP

Rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie uwarunkowany jest podejmo-
wanymi przez nie inwestycjami. Przedstawiona analiza skupia się na ocenie działalności 
inwestycyjnej przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie łódzkim na tle kraju. W celu 
dokonania analizy porównawczej wykorzystano następujące zmienne: liczba przedsię-
biorstw, produkt krajowy brutto (PKB), nakłady inwestycyjne na zakup środków trwa-
łych, wynik finansowy brutto analizowanych przedsiębiorstw. Nakłady na środki trwałe 
obejmują nabycie lub wytworzenie dla własnych potrzeb nowych środków trwałych lub 
ulepszenie istniejących [Działalność podmiotów niefinansowych 2015, s. 13]. Przy udzia-
le nakładów inwestycyjnych w PKB wykorzystano jego wartości nominalne. Ponadto 
obliczono kilka wybranych wskaźników ekonomicznych, które pozwoliły na syntetycz-
ną ocenę badanych przedsiębiorstw w województwie łódzkim oraz w całym kraju pod 
względem ich aktywności inwestycyjnej i kondycji finansowej. W artykule posłużono się 
wskaźnikiem intensywności inwestowania, będącym relacją nakładów inwestycyjnych 
na zakup środków trwałych do przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw. Kondy-
cję finansową przedsiębiorstw zmierzono wskaźnikiem rentowności obrotu brutto [Sier-
pińska, Jachna 2015, ss. 102–107] obliczonym jako relacja wyniku finansowego brutto do 
przychodów ogółem.

W analizowanym okresie liczba przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie łódz-
kim utrzymuje się na stałym poziomie i mieści w przedziale 109 139–121 334. Największą 
część sektora stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Ich udział w każdym roku przekracza aż 
95%, co oznacza, iż są dominującymi podmiotami w sektorze przedsiębiorstw zatrudnia-
jących do 249 osób. Na drugim miejscu znajdują się małe przedsiębiorstwa. Jednak ich 
ilość jest już nieporównywalna do mikroprzedsiębiorstw. W okresie 2009–2015 szczyt 
liczby małych przedsiębiorstw przypada na rok 2014, kiedy to na łódzkim rynku działały 
3 953 przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób. Ta liczba przez cały analizowany okres 
utrzymywała się na stałym poziomie i nie spadała poniżej 3 400 podmiotów. W sekto-
rze MŚP województwa łódzkiego funkcjonuje najmniej średnich podmiotów. Ich liczba 
przekroczyła próg 1 000 podmiotów jedynie w latach 2009–2011. W 2015 roku na terenie 
województwa łódzkiego funkcjonowały już jedynie 972 średnie podmioty. 
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Wykres 1. Liczba przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie łódzkim w latach 
2009–2015

Źródło: Dane GUS.

Badając wielkość nakładów inwestycyjnych w sektorze MŚP województwa łódz-
kiego, należy zwrócić uwagę na fakt, iż przeważającą część inwestycji wykonują nie 
mikroprzedsiębiorstwa, których w sektorze MŚP jest najwięcej, lecz średnie przed-
siębiorstwa, których w województwie łódzkim jest najmniej. Szczyt inwestycyjny 
przypada na rok 2014, kiedy to przedsiębiorstwa zatrudniające do 249 osób wydat-
kowały na inwestycje ponad 2 316 mln zł. Wyjątek stanowi rok 2011, kiedy to wydatki 
mikroprzedsiębiorstw wyniosły 1 934,25 mln zł., czyli o 368 mln zł więcej od śred-
nich przedsiębiorstw. Poza tym trudno doszukiwać się stałego tempa wzrostu lub 
spadku nakładów inwestycyjnych wśród mikroprzedsiębiorstw. Stały poziom wiel-
kości realizowanych nakładów inwestycyjnych utrzymują małe przedsiębiorstwa, 
które każdego roku wydatkują na inwestycje ok. 1 000 mln zł.

Z punktu widzenia dynamiki nakładów inwestycyjnych, w całym analizowanym 
okresie widoczna jest tendencja wzrostowa, a największe zmiany odnotowano od 
2014 roku. W 2015 roku nakłady inwestycyjne sektora MŚP w województwie łódzkim 
wzrosły o ponad 50% w porównaniu do roku 2009. W latach 2009–2013 ogólne na-
kłady na inwestycje charakteryzowały się stałym poziomem i nie odnotowano w tym 
czasie gwałtowanych zmian. 
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Wykres 2. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie łódz-
kim w latach 2009–2015 (w mln zł.)

Źródło: Dane GUS. 

Ważnym składnikiem PKB są inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwa. 
W tabeli 1 przedstawiono wskaźnik udziału nakładów inwestycyjnych na zakup środków 
trwałych przedsiębiorstw w województwie łódzkim do wartości PKB nominalnego ana-
lizowanego województwa oraz Polski. Struktura nakładów inwestycyjnych, będących 
udziałem PKB w województwie łódzkim, jest porównywalna do całego kraju i nie prze-
kracza 11,5%. Największy udział w PKB województwa osiągają średnie przedsiębiorstwa, 
mieszcząc się w przedziale 1,64%–2,21%. Natomiast najmniejszą część PKB stanowią na-
kłady inwestycyjne małych przedsiębiorstw. Ich udział przez cały okres analizy wynosił 
ok. 1%, natomiast w 2015 spadł poniżej 0,8%.

Tabela 1. Udział nakładów inwestycyjnych sektora MŚP w PKB (w ujęciu nominalnym) 
w województwie łódzkim oraz w Polsce w latach 2009–2015 w %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Polska mikro 1,60% 1,72% 1,81% 1,50% 1,60% 1,75% 1,39%

małe 1,21% 1,17% 1,20% 1,06% 1,10% 1,13% 0,86%

średnie 2,26% 2,05% 2,16% 2,01% 2,07% 2,09% 1,98%

ogółem 
MŚP

10,56% 9,82% 10,29% 9,51% 9,79% 10,66% 10,11%
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łódzkie mikro 1,36% 1,39% 2,03% 1,49% 1,08% 1,34% 1,12%

małe 1,01% 0,97% 0,88% 1,08% 1,04% 1,13% 0,74%

średnie 2,21% 2,05% 1,64% 1,69% 1,66% 2,21% 1,82%

ogółem 
MŚP

10,67% 10,54% 10,06% 8,98% 8,67% 11,36% 12,29%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na przykładzie jednego z podstawowych mierników efektów pracy społeczeń-
stwa, jakim jest PKB, można wysunąć wniosek, iż przedsiębiorstwa MŚP regionu 
łódzkiego nie wyróżniają się swoją działalnością inwestycyjną na tle całego kraju. 
Jedyne minimalne różnice zauważalne są pomiędzy danymi wielkościami przedsię-
biorstw. 

W dalszej części rozważań nakłady inwestycyjne przedsiębiorstwa zostaną oce-
nione już nie pod kątem efektów makroekonomicznych, lecz z punktu widzenia 
samych przedsiębiorstw. Do tego zostaną wykorzystane wskaźniki: intensywności 
inwestowania oraz rentowności obrotu brutto. Wykres 3 przedstawia wskaźnik inten-
sywności inwestowania wyznaczony dla trzech klas wielkości przedsiębiorstw nale-
żących do sektora MŚP w województwie łódzkim. Wyraźną przewagę w tej kategorii 
zyskują średnie przedsiębiorstwa, które w analizowanym okresie charakteryzują się 
intensywnością inwestycyjną, przekraczającą 4,4%. Największy poziom nakładów in-
westycyjnych przypadający na jednostkę przychodów w tej grupie przedsiębiorstw, 
wynoszący 6,36%, odnotowano w roku 2014 (na 1 mln zł przychodów – 63,6 tys. 
zł nakładów inwestycyjnych). Taki wynik należy porównać z podmiotami, których 
w województwie łódzkim jest najwięcej, czyli mikroprzedsiębiorstwami. Te z kolei 
w analizowanym okresie 2009–2015 charakteryzują się najmniejszą intensywnością 
inwestycyjną, która nie przekracza 0,0443 jednostki nakładów na jednostkę przycho-
dów. Największy poziom analizowanego wskaźnika odnotowano w roku 2011 (w tym 
samym roku intensywność inwestycyjna średnich przedsiębiorstw była najmniejsza 
– 4,18%). W pozostałych latach wartość wskaźnika była w większości ustabilizowana.
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Wykres 3. Wskaźnik intensywności inwestowania przedsiębiorstw sektora MŚP w wo-
jewództwie łódzkim w latach 2009–2015 (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Aby ocenić intensywność inwestycyjną przedsiębiorstw MŚP województwa łódz-
kiego, należy odnieść się do aktywności inwestycyjnej realizowanej przez wszystkie 
przedsiębiorstwa działające w sektorze MŚP w Polsce. Różnice w poziomie analizowa-
nego wskaźnika między ogółem podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
MŚP w Polsce a przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w województwie łódzkim nie 
są radykalne. Jednak w przypadku całego kraju zauważalna jest stabilizacja wskaźni-
ka intensywności inwestowania, natomiast województwo łódzkie charakteryzuje się 
większą fluktuacją. W całym kraju również średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się 
najwyższą wartością analizowanego wskaźnika, jednak jego poziom jest nieco niższy 
od wartości wyznaczonych dla średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego i nie 
przekracza 4,69%. Natomiast pozostałe przedsiębiorstwa (mikro oraz małe) działające 
na terenie całego kraju w latach 2009–2014 utrzymywały zbliżony poziom wskaźnika in-
tensywności inwestowania. Zaskoczeniem jest rok 2015, kiedy to mikro i małe przedsię-
biorstwa dość znacząco ograniczyły akcje inwestycyjne. Otrzymane wartości wskaźnika 
można ocenić jako zadowalające, jednak porównując je do przedsiębiorstw z kapitałem 
zagranicznym, może się okazać, że krajowe przedsiębiorstwa znacznie odbiegają w tej 
kategorii. Mikroprzedsiębiorstwa z zagranicznym kapitałem wydatkują nawet ¼ zaro-
bionego kapitału na środki trwałe [Starzyńska 2016, s. 127], co może wskazywać na więk-
sze możliwości, ale także wzmożoną chęć rozwoju. Przedsiębiorstwa z polskim kapita-
łem mają zatem jeszcze daleką drogę przed sobą, aby dogonić zagraniczną konkurencję.
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Wykres 4. Wskaźnik intensywności inwestowania przedsiębiorstw sektora MŚP w Pol-
sce w latach 2009–2015 (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Intensywność inwestowania w dużej mierze uzależniona jest od kondycji finansowej 
przedsiębiorstw. Aby odnieść się do tego stwierdzenia, posłużono się wskaźnikiem ren-
towności obrotu brutto obliczonego dla województwa łódzkiego oraz całego kraju (por. 
wykres 5). Okazuje się, że w przypadku średnich przedsiębiorstw, których intensywność 
inwestowania była najwyższa, rentowność obrotu jest najniższa. W latach 2009–2014 
wskaźnik rentowności obrotu brutto dla średnich przedsiębiorstw był niższy nawet od 
wskaźnika mierzonego dla małych przedsiębiorstw i nie przekraczał 5,66%. Natomiast 
najwyższy wskaźnik uzyskały mikroprzedsiębiorstwa. W roku 2010 ich rentowność ob-
rotu wyniosła 17,72%, co oznacza, że po odliczeniu kosztów w przedsiębiorstwach pozo-
stało 0,1772 jednostki przychodów (na 1 mln przychodów pozostało 177,2 tys. zł wyniku 
finansowego brutto). W całym analizowanym okresie ich rentowność nie spadła poniżej 
poziomu 11%. Pomimo to mikroprzedsiębiorstwa w zakresie nakładów inwestycyjnych 
nie wyróżniają się w sektorze MŚP i pełnią rolę przedsiębiorstw mniej zaangażowanych 
w procesy inwestycyjne.
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Wykres 5. Wskaźnik rentowności obrotu brutto przedsiębiorstw sektora MŚP w woje-
wództwie łódzkim w latach 2009–2015 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jak pokazuje wykres 6, rentowność wszystkich przedsiębiorstw MŚP w kraju wygląda 
podobnie. Po raz kolejny przedsiębiorstwa województwa łódzkiego charakteryzują się 
podobną tendencją do ogółu przedsiębiorstw w kraju. Porównywalnie do wskaźnika in-
tensywności inwestowania, w przypadku rentowności obrotu brutto wskaźniki mierzo-
ne dla całego kraju charakteryzują się większą stabilnością, natomiast w województwie 
łódzkim dostrzec można większe wahania, zwłaszcza w 2010 roku. Zatem województwo 
łódzkie idealnie odwzorowuje aktualną sytuację przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce. 

Wykres 6. Wskaźnik rentowności obrotu brutto przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce 
w latach 2009–2015 (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dorota Starzyńska, Marta Baraniak



399

Zwracając uwagę na pewne różnice zachodzące pomiędzy intensywnością inwestowania 
a rentownością obrotu brutto, zbadano zależność pomiędzy tymi wskaźnikami za pomo-
cą współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Wyniki tej analizy prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Współczynnik korelacji wyznaczony pomiędzy wskaźnikiem intensywności 
inwestowania a wskaźnikiem rentowności obrotu brutto dla przedsiębiorstw sektora 
MŚP w latach 2009–2015

Ogółem MŚP mikro małe średnie

Polska 0,1969807 0,046651 -0,36417 0,197501

łódzkie -0,265397 0,04462 -0,29167 0,618517

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analiza zależności została przeprowadzona dla trzech klas wielkości przedsiębiorstw 
działających na terenie województwa łódzkiego oraz Polski dla lat 2009–2015. Najsilniej-
sza dodatnia korelacja (0,62) występuje w przypadku średnich przedsiębiorstw woje-
wództwa łódzkiego, co oznacza, że im większa rentowność obrotu brutto, tym nakłady 
na działalność inwestycyjną są większe. Co potwierdza stwierdzenie, iż intensywność 
inwestycyjna jest zależna od kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jednak odwrotną 
zależność zauważono w przypadku małych przedsiębiorstw zarówno w województwie 
łódzkim, jak i w całym kraju, co wskazuje na zmniejszone nakłady inwestycyjne w przy-
padku zwiększonej rentowności obrotu brutto. Tłumaczyć to można faktem, iż małe 
przedsiębiorstwa ostrożniej podchodzą do działalności inwestycyjnej. W przypadku 
mikroprzedsiębiorstw działających w całej Polsce, jak i w województwie łódzkim, za-
leżność pomiędzy analizowanymi zmiennymi okazała się bardzo słaba. Oznacza to, że 
w przypadku tej klasy wielkości podmiotów gospodarczych kondycja finansowa nie ma 
żadnego wpływu na decyzje inwestycyjne, tylko inne czynniki.

Zakończenie

Przeprowadzona analiza przedsiębiorstw sektora MŚP, działających na terenie wojewódz-
twa łódzkiego, pozwoliła wyciągnąć następujące wnioski. W większości przypadków ob-
liczenia wykonane dla województwa łódzkiego pokrywały się z całym krajem. Na podsta-
wie użytych w analizie wskaźników można stwierdzić, iż województwo łódzkie idealnie 
odwzorowuje aktualną sytuację przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce. Największą część 
nakładów inwestycyjnych wykonują średnie przedsiębiorstwa, których w województwie 
jest najmniej. Dynamika nakładów inwestycyjnych sektora MŚP charakteryzuje się ten-
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dencją wzrostową, co może w przyszłości skutkować zwiększeniem PKB województwa, 
a tym samym jego wzrostem gospodarczym. Na przykładzie PKB zbadać również można 
istotność nakładów inwestycyjnych sektora MŚP. W 2015 roku 12,29% PKB województwa 
łódzkiego stanowiły nakłady na zakup środków trwałych przez przedsiębiorstwa sektora 
MŚP. Biorąc pod uwagę fakt, iż PKB jest podstawową miarą efektów pracy społeczeństwa, 
udział ten należy uznać za istotny. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wycią-
gnąć wnioski, iż wśród małych przedsiębiorstw, zatrudniających do 49 osób, intensyw-
ność inwestowania nie jest istotnie zależna od rentowności obrotu brutto. Tłumaczyć to 
można faktem, iż małe przedsiębiorstwa ostrożniej wydatkują swój kapitał.

Reasumując, działalność inwestycyjna przedsiębiorstw sektora MŚP jest istotna nie 
tylko z punktu widzenia województwa, ale także z punktu widzenia całego kraju. Mikro, 
małe oraz średnie przedsiębiorstwa posiadają możliwości inwestycyjne, które wpływają 
nie tylko na ich rozwój, ale również na rozwój kraju i regionu. Dlatego tak ważne wydaje 
się być wsparcie sektora MŚP zarówno w kwestiach finansowych, jak i inwestycyjnych.
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Facebook w wybranych firmach rodzinnych w świetle 
badań własnych

Facebook in Family Business – research and analysis

Abstract: Facebook are getting fast growing form of communication. Today customers 

often use available social media looking for information about companies. Interesting 

question seems to be how the family business may use Facebook to communicate with 

customers.
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Wstęp

Współczesne otoczenie podlega dynamicznym zmianom. Spowodowane to jest między 
innymi szybko rozwijającym się i ewoluującym Internetem. Skutkiem tego zmienia się 
sposób komunikacji organizacji. Tradycyjny model komunikacji jest zastępowany no-
wym, uwzględniającym istnienie hiperrzeczywistości i cyberprzestrzeni. Charakteryzuje 
się on zmianą celu komunikowania. Następuje odejście z informowania i perswazji, na 
rzecz wywierania wpływu, narracji i dyskursu. Jednocześnie ulegają przekształceniu na-
rzędzia komunikacji. Jednokanałowe, proste, masowe kanały komunikacji zastępowane 
są złożonymi kanałami interaktywnymi, w których występuje sprzężenie zwrotne. Istotna 
staje się indywidualizacja tych kanałów. Interaktywne media (Internet, telewizja interak-
tywna) wypierają tradycyjne (telewizja, prasa, radio). Hipertekst i interaktywny obraz wy-
piera tradycyjne obrazy i tekst [Sułkowski 2014, s. 284].

Równolegle zmienia się produkt. Następuje jego uspołecznienie. Zdaniem Prahala-
da w przyszłości przedsiębiorstwa, wraz ze wspólnotami konsumentów, będą współ-
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tworzyć wartość przez indywidualizację doświadczeń, które są wyjątkowe dla każdego 
konsumenta [Prahalad, Ramaswamy 2005, s. 8]. W centrum tworzenia wartości zostanie 
umieszczona indywidualna osoba, a pracownicy i technologie będą odgrywać rolę wspo-
magającą [Prahalad, Ramaswamy 2005, s. 99]. Podstawą staną się usługi i relacje z klienta-
mi, a same produkty przejdą na dalszy plan [Lusch, Vargo, O’Brien 2007, pp. 5–18]. 

Współczesne otoczenie również charakteryzuje się wzrostem znaczenia mediów 
społecznościowych w komunikacji organizacji. Istotne staje się, ze względu na specy-
fikę tychże mediów, umiejętne ich wykorzystanie. Charakterystyczną cechą mediów 
społecznościowych jest to, że należy je rozumieć jako dostępne w środowisku Interne-
tu aplikacje, które są fundamentalną i ideologiczną podstawą Internetu 2.0, pozwalają 
użytkownikom na tworzenie i wymianę generowanej przez nich zawartości [Kaplan, Ha-
enlein 2011, p. 255]. Oznacza to, że są one tworzone i kontrolowane przez użytkowników. 
Zatem nie można ich traktować w sposób tradycyjny, jako kolejnego narzędzia promocji, 
bo prowadzić będzie to do porażek programów mających na celu włączenie mediów 
społecznościowych w funkcjonowanie firmy [Fournier, Lee 2009, p. 109].

Autor tejże publikacji dwa lata temu przeprowadził badanie, którego celem była ana-
liza wykorzystania portalu Facebook przez 100 wybranych firm rodzinnych. Wykazało 
ono, że w większości przypadków przedsiębiorstwa te w sposób nieumiejętny wyko-
rzystywały wspomniany portal społecznościowy. W efekcie w większości przypadków 
działania badanych przedsiębiorstw nie spotkały się z oczekiwaną reakcją internautów 
[Stopczyński 2015, ss. 151–157]. 

Celem artykułu jest dokonanie ponownej analizy działalności wybranych wcześniej 
firm rodzinnych na portalu społecznościowym Facebook. Pozwoli to odpowiedzieć na 
pytanie, jak zmieniło się wykorzystanie portalu Facebook przez te dwa lata oraz czy wy-
brane firmy w ciągu ostatnich dwu lat skorygowały swoje działania na wyżej wymienio-
nym portalu, dostosowując się do zmian, jakie następują w wyniku ewolucji Internetu. 

Artykuł ma charakter przyczynkowy. Wnioski postawione przez autora mogą być 
wykorzystane przez praktyków marketingu (analiza i ocena działań badanych firm), jak 
i teoretyków marketingu (projektowanie badań własnych).

Specyfika komunikacji poprzez portal społecznościowy 
Facebook

Media społecznościowe, w tym portale społecznościowe, to nowa forma komunikacji po-
przez Internet. Komunikaty, które docierają do odbiorców na portalu społecznościowym, 
są wyselekcjonowane przez jego mechanizm. W przypadku zalogowanego użytkownika 
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na tzw. „wall’u” 1 wyświetlane są informacje odnoszące się do materiałów udostępnia-
nych bądź skomentowanych przez osoby, które są zaznaczone jako „znajomi” użytkow-
nika oraz treści na fanpage’ach (profilach marek, firm, organizacji, osób publicznych itp.) 
[Szymkowiak 2014, s. 56]. Warunkiem wyświetlenia tych treści jest obserwowanie aktyw-
ności znajomego bądź fanpage’a. Alternatywnym sposobem dotarcia z informacją do 
użytkownika jest wykupienie płatnych postów sponsorowanych. Mogą być one wyświe-
tlane zarówno u osób, które polubiły, ale nie obserwują profilu, jak i u internautów, któ-
rych dobrano pod kątem ich aktywności oraz atrakcyjności. Można także wykupić boksy 
reklamowe oraz sponsorowane wyniki wyszukiwania. Zasady działania są zbliżone do 
tych, jakie są stosowane w innych serwisach internetowych (np. wyszukiwarka Google), 
ale ich skuteczność w porównaniu do wspomnianego Google jest dyskusyjna [Roge 
2013, ss. 171–172; Malinowski 2016, ss. 17–18]. 

Niezależnie od tego, w jaki sposób dotrzemy z informacją do użytkownika, dalsze 
przekazywanie komunikatów opiera się na zasadach marketingu wirusowego, w którym 
treści upowszechniają się poprzez przekazywanie ich dalej przez użytkowników. Inny-
mi słowy organizacje wykorzystujące Facebook w komunikacji powinny dążyć do tego, 
by użytkownicy w jak największym stopniu udostępniali i komentowali zamieszczane 
przez przedsiębiorstwo treści.

We współczesnym otoczeniu rośnie rola mediów społecznościowych jako źródła 
informacji o firmach i produktach. Internauci regularnie korzystają z nich oraz mają po-
zytywny stosunek do informacji tam zamieszczanych [Bajdak 2014, s. 204]. Dotyczy to 
przede wszystkim osób młodych, do 35 roku życia, które w zdecydowanie większym 
stopniu ufają tym mediom niż osoby starsze (badanie przeprowadzono na mieszkańcach 
Wielkiej Brytanii) [Deloitte 2014, p. 15]. Przykładem potwierdzającym powyższe mogą 
być wyniki badania studentów Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH. W grupie tej 
około 22% studentów odwiedzało profile uczelni przynajmniej raz w miesiącu w celu 
uzyskania informacji i komunikacji. Większość z nich oceniło pozytywnie użyteczność 
informacyjną serwisu [Polak 2015, ss. 112–115]. W innym badaniu portale społecznościo-
we okazały się miejscem regularnie odwiedzanym przez internautów (87% badanych 
deklarowało odwiedziny przynajmniej raz dziennie!), które było wykorzystywane przy 
poszukiwaniu informacji o produktach (73% badanych) [Parzonko 2015, ss. 126–127]. Są 
to przykłady, że wśród konkretnej grupy młodych ludzi profile mogą skutecznie służyć 
komunikowaniu się z klientami. Pamiętać należy również o wysokiej penetracji tych me-
diów w skali globalnej, która wynosi 31%, a w Polsce 36%. Wśród portali społecznościo-
wych najpopularniejszym jest Facebook [WeAreSocial 2016, pp. 32–36]. 

Media społecznościowe, w przeciwieństwie do mediów tradycyjnych (wliczając rów-
nież tradycyjny Internet jako medium), służą nie tylko do komunikowania się, ale rów-
1 Strona, która się wyświetla użytkownikowi po zalogowaniu się do portali Facebook
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nież do łączenia ze sobą ludzi. Charakteryzują się one czterema właściwościami: mają 
cyfrowy profil, relacyjne powiązania, przejrzystość sieci, prywatność oraz możliwość wy-
szukiwania informacji. Te cztery właściwości nie są dostępne dla tradycyjnego Internetu 
czy społeczności działających poza Internetem. To w dużej mierze z nich wynikają nowe 
możliwości, jakie dają media społecznościowe w polityce komunikacji organizacji [Kane, 
Alavi 2014, p. 276]. W praktyce różnice pomiędzy mediami tradycyjnymi a społeczno-
ściowymi skutkują innymi celami i formą komunikacji, utratą kontroli przez firmy nad 
komunikatami, które są tworzone przez użytkowników i innym czasem oddziaływania 
na odbiorców (tab.1). Skutkiem tego zmienia się paradygmat komunikacji, w którym za-
równo treść przekazu, jak i czas oraz częstotliwość rozmów są poza bezpośrednią kon-
trolą menedżerów w firmach [Łopacińska 2014, s. 3].

Tabela 1. Porównanie mediów tradycyjnych i społecznościowych

Media tradycyjne Media społecznościowe 
Sprzedaż Budowanie relacji 
Komunikacja głównie jednokierunkowa Sieć uczestników wymieniająca komunikaty 

między sobą 
Komunikaty kontrolowane przez nadawcę Brak bezpośredniej kontroli, moderacja 
Przekazywanie komunikatów odbiorcom Dyskusja 
Komunikaty tworzone przez nadawcę Komunikaty tworzone przez wszystkich 

uczestników procesu komunikacji 
Z reguły krótkie oddziaływanie i uczestnictwo Długie oddziaływanie i uczestnictwo 

 Źródło: Opracowanie własne.

Specyfika mediów społecznościowych skutkuje sposobem ich wykorzystania przez 
przedsiębiorstwa. Powinny one być wykorzystywane przede wszystkim do budowaniu 
relacji z otoczeniem. Realizowane może to być na trzy sposoby [Vernuccio 2014, p. 215]: 

 · użycie ich w strategii public relation;
 · wykorzystanie mediów społecznościowych do wsłuchiwania się w informacje 

z otoczenia;
 · stworzenie przy ich pomocy bezpośrednich interaktywnych platform, poprzez które 

pracownicy i menedżerowie, dzięki komunikacji jeden do jednego oraz wielu do wielu, 
będą mogli tworzyć, utrzymywać i wzmacniać reputację i wizerunek firmy oraz posia-
danych przez nią marek. 

Specyfika wykorzystania mediów społecznościowych to także nowe podejście 
w komunikacji z odbiorcami, w którym na pierwszy plan wysuwa się dialog. Facebook 
to szansa na takie zarządzanie komunikacją wizerunkową, aby nienachalnie, za to kon-
sekwentnie wchodzić w świat klienta i wypełniać go wizją firmy. Dzięki temu możliwe 
jest budowanie marek trzeciej generacji, opartych na emocjach i zaangażowaniu klien-
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tów [Stopczyńska 2014, ss. 349–353]. Jest to szczególnie istotne, ponieważ zmienia się 
stosunek współczesnych odbiorców do reklamy. Przejawia się to z jednej strony zmianą 
nastawienia do niej (więcej osób jest sceptyczna), jak również zmianą oczekiwań (te-
raźniejsi odbiorcy w większym stopniu cenią humor, racjonalne argumenty, natomiast 
w mniejszym stopniu informacje o cechach produktu, zaletach itp.) [Nowacki 2012, s. 
60]. Wymusza to na przedsiębiorstwach poszukiwania nowych rozwiązań w komunika-
cji, a jednym z nich jest umiejętne wykorzystanie mediów społecznościowych.

Istotne znaczenie na portalach społecznościowych mają wirtualne społeczności. To 
one często gromadzą wokół siebie użytkowników zainteresowanych jakąś konkretną te-
matyką. Uczestnicy takich społeczności współtworzą komunikaty, w istotnym stopniu 
kontrolują komunikacje na swoim profilu. Jeśli taka społeczność jest dość liczna, ułatwia 
ona wymianę poglądów, nawiązywanie znajomości i uzyskanie zaangażowania inter-
nautów, dlatego ważne jest ich docenianie w komunikacji poprzez portale społeczno-
ściowe [Smalec 2014, s. 334].

Specyfika komunikacji poprzez media społecznościowe powoduje problemy z umie-
jętnością ich wykorzystania. Większość polskich przedsiębiorstw ma wysoką świado-
mość znaczenia mediów społecznościowych, jednak nie przekłada się to na właściwe 
wykorzystanie ich w codziennej działalności. Nawet gdy przedsiębiorstwom udaje się 
uzyskać duże zaangażowanie fanów, nie przekłada się ono na realne działania w formie 
np. produktów inspirowanych informacjami z tych mediów. Również zakres narzędzi IT 
wykorzystywanych przez polskie firmy nie jest dostateczny [Kubisiak i inni, 2012]. 

Profile firm rodzinnych na portalu Facebook w świetle 
badań własnych

Do badania na potrzeby artykułu, podobnie jak dwa lata temu, wykorzystano eksplo-
rację stron na profilach firm rodzinnych portalu Facebook. Badanie objęło działalność 
w okresie między 1 października a 15 stycznia 2017 roku. Analogicznie jak poprzednio, 
autor za cel badania postawił [Stopczyński 2015, s. 152]: 

 · określenie, do jakich zasobów mają dostęp użytkownicy odwiedzający profile firm 
rodzinnych na portalach społecznościowych; 
 · ocenę wpływu, jaki wywierają te zasoby na potencjalnych klientów;
 · ocenę popularności profili firm.

Wykorzystał również te same mierniki [Stopczyński 2015, s. 152]: 
 · w celu pomiaru popularności: ilość fanów, ilość gości wydarzeń, ilość osób mówią-

cych o stronie itp.;
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 · w celu pomiaru wpływu: ilość udostępnień, komentarzy, polubień itp.;
 · w celu pomiaru rodzaju zasobów postanowiono przeanalizować najpopularniejsze 

posty na profilach firm.
Na potrzeby badania autor ponownie wybrał te same, co dwa lata temu, firmy 

rodzinne (w sumie 100 przedsiębiorstw rodzinnych) [Stopczyński 2015, s. 152]. 52% 
z nich funkcjonowało na rynku dóbr konsumpcyjnych, natomiast 49% na rynku dóbr 
przemysłowych.

W przypadku firm rodzinnych działających na rynku dóbr konsumpcyjnych zaob-
serwowano wzrost zaangażowania tychże przedsiębiorstw w mediach społeczno-
ściowych. Wzrosła liczba przedsiębiorstw posiadających profil na portalu Facebook 
(77% badanych firm w porównaniu do 67%). Uzyskano zdecydowanie większą liczbę 
polubień fanpag’ów badanych firm (wzrost o 325%!), przeciętny profil otrzymał 7 085 
polubień, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Warto tu jednak zauważyć, że wy-
soki wzrost polubień zaobserwowano jedynie u części firm, w przypadku większości 
wzrosty były na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu procent (tab. 2). Przedsiębiorstwa 
wyraźnie częściej zamieszczały odnośniki na swoich stronach www (link do Facebo-
ok’a zamieściło 58% badanych firm (wcześniej jedynie 42%), do serwisu konwento-
wego YouTube 23% (wcześniej 11,5%), Twittera 11,5% (wcześniej 3,8%). Pojawiły się 
także odnośniki do Instagram’a, których wcześniej nie było. Co ważne, żadna z firm 
nie zrezygnowała z funkcjonowania na portalu Facebook. Wyniki takie świadczą, że 
firmy rodzinne mają świadomość znaczenia portalów społecznościowych i starają się 
włączyć je w swoją politykę komunikacji.
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Tabela 2. Popularność i aktywność na portalu Facebook wybranych firm rodzinnych 
działających na rynku dóbr konsumpcyjnych

TERMET Sp. z o. o. tak 277 15 14 0 0
AUFORUD Sp. J. tak 450 3 6 0 0
Tam Tam Studio tak 262 1 0 0 0
Kw iaciarnia Zielona tak 209 4 27 0 0
Farbud tak 107 0 1 0 0
Grupa Pruszyński tak tak 68 10783 0 53 0 44 0 2 161
PRZEDSIĘBIORSTWO 
ORGANIZACJI WDROŻEŃ AYA 
Sp. z o. o. Computer College tak tak 7 651 0 5 0 30 3 39
RUPEX 2 Sp tak tak 54 152 0 0 0 5 0 0
Enel Med. tak tak 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrum Zdrow ia MEDYCYNA tak tak 298 28718 0 469 1 41 2 0 4 0
Salve Medica Łódź tak tak 98 757 2 0 0 0
Majster Pol tak tak 408 606 1 27 2 7 0 0 0 0
Pożegnanie z Afryką tak tak 2366 2975 30 83 4 4 0 5 0 166
PPHU KAWIKS Sp. J. Widaw a tak tak 237 624 4 6 5 25 0 0
Fakro tak tak 216 37146 688 142 5 40 0 2 0 121
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY 
MAXBUD Reda tak tak 9 10 0 0 9 9 0 0
Sądecki Bartnik tak tak 529 1464 7 73 10 40 0 1 0 9
AFFLO Sp. Bielaw a tak tak 300 604 10 6 14 14 5 84
Cukiernia u Adama tak tak 914 1377 10 8 15 9 0 3 0 89
Top Wina Św iata tak tak 588 753 0 20 16 23 3 3 4 4
BMW Tłokiński tak tak 2317 2686 31 10 20 8 5 8 14 32
Grupa Szynaka tak tak 1439 4806 30 53 22 24 4 5 728 728
CERMAG tak tak 6480 5222 20 179 24 9 1 0 0 0
Translor tak tak 583 1 14 0 25 0 1 0 0 0
MATCHEMBUD Centrum Chemii 
Budow lanej tak tak 353 1041 18 17 32 42 0 0 0 0
MOKATE tak tak 3014 88849 42 1023 36 67 0 1 0 7

Hurtow nia Motoryzacyjna Gordon tak tak 986 1937 3 36 39 26 2 210
EkonbudFadom tak tak 399 977 21 15 41 54 0 0
A.Blikle Cukiernie Restauracje 
Delikatesy tak tak 2600 9570 180 212 43 38 4 5 795 55
Makarczykow ie tak tak 1404 3826 34 228 52 54 0 0 0 0
Nova France tak tak 200 4666 6 5 60 13 0 0 0 0
Przyguccy Inter Car tak tak 407 443 5 8 72 3 2 2 5 5
Candeo tak tak 6459 10262 101 122 72 3 5 0 110 0
Autodrive tak tak 644 1224 17 11 80 39 8 11 2 305
Ochnik tak tak 14687 30665 188 338 89 89 0 3 0 31
Osadkow ski tak tak 927 1872 20 294 8 76 0 11 0 22
Now y Styl tak tak 3659 4175 11 5 8 13 8 8 7 7
KONSPOL tak tak 4954 9624 43 270 66 48 1 1 0 0
Olandia tak tak 5500 8293 99 222 121 63 14 6 97 35
Kombornia tak tak 3072 5293 95 109 321 51 79 19 2 12
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Źródło: Opracowanie własne.
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Jednocześnie zauważono racjonalizację działań związanych z zamieszczaniem po-
stów na portalu. O około 20% zmniejszyła się ich ilość. Średnio w ciągu trzech miesięcy 
badane firmy zamieszczały ich około 26, co daje jeden post co 3–4 dni (tab. 2). Nie za-
obserwowano, jak w poprzednim badaniu, firm, które by zalewały swój profil kilkoma 
postami dziennie. Profile charakteryzujące się niewielką popularnością nie zamiesz-
czały dużej ilości postów. Same posty charakteryzowały się dużą ilością zdjęć. Dzięki 
nim łatwiej jest uzyskać popularność i interakcję z internautami [Brzeziński, Jasiński 
2014, s. 14]. 

Obszarem, w którym nie zaobserwowano postępu jest angażowanie użytkowni-
ków Facebooka w wydarzenia. Wciąż przedsiębiorstwa bardzo rzadko zapraszały in-
ternautów na wydarzenia, nadal było na nich niewielu uczestników. Wydaje się, że nie 
jest doceniana przez firmy rodzinne możliwość organizacji wydarzeń i promowania 
ich poprzez portal.

W badaniu zaobserwowano, podobnie jak dwa lata temu, problem z uzyskaniem 
interakcji (tab. 3). O ile ilość polubień postów wydaje się satysfakcjonująca (przecięt-
ny post wśród badanych firm lubiany był 28 razy, to jest o 150% częściej niż dwa lata 
temu), to wciąż badanym przedsiębiorstwom nie udawało się uzyskać satysfakcjonu-
jącej liczby komentarzy i udostępnień. Przeciętny post był udostępniany i komento-
wany około 0,9 raza. Przy czym pamiętać należy, że udostępnianie postów jest jednym 
z ważniejszych mierników wykorzystywanych do oceniania komunikacji poprzez me-
dia społecznościowe [Jeffery 2015, s. 217]. A komentarze pozwalają firmie zapoznać się 
z opiniami internautów i zbierać od nich informacje. Oznacza to, że badane podmioty 
wciąż mają problem z optymalizacją trafności komentarzy kierowanych do użytkowni-
ków, która jest kluczowa dla skuteczności komunikacji poprzez media społecznościo-
we [Jeffery 2015, s. 215].
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Tabela 3. Interakcje z użytkownikami na portalu Facebook wybranych firm rodzin-
nych działających na rynku dóbr konsumpcyjnych

Źródło: Opracowanie własne.
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TERMET Sp. z o. o. 277 14 30 3 0 0 2 2
AUFORUD Sp. J. 450 6 3 0 0 0 0 0
Tam Tam Studio 262 0 1 0 0 0 0 0
Kw iaciarnia Zielona 209 27 16 0 0 0 0 0
Farbud 107 1 17 1 0 0 0 0
Grupa Pruszyński 68 10783 0 44 0 94 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2
PRZEDSIĘBIORSTWO 
ORGANIZACJI WDROŻEŃ 
AYA Sp. z o. o. Computer 
College

7 651 0 30 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUPEX 2 Sp 54 152 0 5 2 28 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Enel Med. 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrum Zdrow ia 
MEDYCYNA

298 28718 1 41 3 323 0 3 0 9 0 0 0 3 0 12

Salve Medica Łódź 98 757 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Majster Pol 408 606 2 7 53 72 1 23 2 0 0 0 0 4 2 4
Pożegnanie z Afryką 2366 2975 4 4 22 24 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
PPHU KAWIKS Sp. J. 
Widaw a

237 624 5 25 37 46 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Fakro 216 37146 5 40 601 69 12 19 0 1 4 16 0 1 4 18
ZAKŁAD 
OGÓLNOBUDOWLANY 
MAXBUD Reda

9 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sądecki Bartnik 529 1464 10 40 28 38 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
AFFLO Sp. Bielaw a 300 604 14 14 7 36 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0
Cukiernia u Adama 914 1377 15 9 67 49 0 0 6 4 4 0 0 0 10 4
Top Wina Św iata 588 753 16 23 12 30 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
BMW Tłokiński 2317 2686 20 8 27 15 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Grupa Szynaka 1439 4806 22 24 20 111 2 3 0 2 0 2 0 1 0 5
CERMAG 6480 5222 24 9 10 33 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0
Translor 583 1 25 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Chemii Budow lanej

353 1041 32 42 14 12 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2

MOKATE 3014 88849 36 67 45 879 1 5 1 11 0 5 2 2 3 18
Hurtow nia Motoryzacyjna 
Gordon

986 1937 39 26 9 31 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0

EkonbudFadom 399 977 41 54 7 19 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
A.Blikle Cukiernie 
Restauracje Delikatesy

2600 9570 43 38 117 419 6 3 26 2 0 4 6 3 32 9

Makarczykow ie 1404 3826 52 54 14 27 5 0 0 2 3 1 1 0 4 3
Nova France 200 4666 60 13 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przyguccy Inter Car 407 443 72 3 5 11 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Candeo 6459 10262 72 3 61 409 1 8 2 7 0 3 3 5 5 15
Autodrive 644 1224 80 39 19 10 15 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ochnik 14687 30665 89 89 80 142 3 6 3 1 0 0 0 3 3 4
Osadkow ski 927 1872 8 76 33 44 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Now y Styl 3659 4175 8 13 15 20 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0
KONSPOL 4954 9624 66 48 12 242 0 0 1 2 1 2 0 2 2 6
Olandia 5500 8293 121 63 19 25 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0
Kombornia 3072 5293 321 51 6 37 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabela 4. Popularność i aktywność na portalu Facebook wybranych firm rodzinnych 
działających na rynku dóbr przemysłowych

Źródło: Opracowanie własne.

Na rynku dóbr przemysłowych również zaobserwowano wzrost intensywności dzia-
łań na portalu społecznościowym Facebook. Prawie połowa badanych firm (49%) pro-
wadziła działalność na wyżej wymienionym portalu, co stanowi wzrost ich liczby o około 
10% w porównaniu z poprzednim badaniem. Przeciętnie o 77% zwiększyła się liczba 
polubień fanpag’ów badanych firm. Jest to mniej niż u firm działających na z rynku indy-
widualnym, ale to mimo wszystko prawie podwojenie liczby lubiących osób. Poza tym 
wzrosty polubień na rynku dóbr przemysłowych były bardziej równomierne i ich war-

Krukow iak Kujaw ska 
Fabryka Maszyn 
Rolniczych tak 820 13 6 0 0
AJG Systemy 
Bezpieczeństw a 
Bydgoszcz tak 4 0 1 0 0
ABC Czepczyński tak 336 32 17 0 0
JAR Jaskulski tak 61 0 0 0 0
Osadkow ski tak tak 927 1872 20 294 8 76 0 11 0 22
KOPRAS Sp. z o.o. tak tak 13 56 0 0 0 4 0 0 0
SMARTCAT tak 0 0 0 0 0 0 0 0
OZOG tak tak 0 229 0 2 0 10 0 0 0 0
AWBUD tak tak 103 189 0 4 0 12 0 0 0 0
Pozena tak tak 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
WodBud tak 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interhurt tak tak 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Inelt tak tak 181 193 1 0 1 0 0 0 0 0
Anro tak tak 80 93 0 1 1 9 0 0 0 0
Elw ico tak tak 33 63 0 3 2 11 0 0 0 0
New  Millennium tak tak 73 94 0 0 3 16 2 2 1 3
Kunke Poligrafia tak tak 298 476 107 16 4 15 1 1 4 73
Rękodzielnia 
Krakow ska tak tak 610 622 15 0 4 1 0 0 0 0
Langow ski Shipping tak tak 191 483 5 2 8 7 0 0 0 0
ANKOL Sp. z o o tak tak 45 538 0 35 9 23 1 1 0 0
Fach Pak tak tak 169 266 0 15 13 13 3 9 11 11
Nomax tak tak 227 405 13 9 14 35 0 0 0 0
Pneumat System tak tak 244 442 6 7 22 18 1 2 0 0
MarKos Bydgoszcz tak tak 2633 4386 4 181 39 27 3 3 19 13
Morison Finansista tak tak 201 217 14 0 40 27 0 0 0 0
SOLARIS tak tak 8166 14533 571 1331 39 39 0 0 0 0
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tość nie wynika ze spektakularnych wzrostów 2–3 firm, ale z równomiernego zdobywa-
nia popularności przez większość badanych profili.

W porównaniu z badaniem sprzed dwu lat zwiększyła się liczba postów zamieszcza-
nych przez przedsiębiorstwa (o 77%). W ciągu badanych trzech miesięcy było to średnio 
15 postów na profil (mniej więcej jeden co tydzień). Nie wydaje się to wartością optymal-
ną, która powinna wynosić post co 1–2 dni, ale mniejsza aktywność niż trzy lata temu 
może wynikać z urealnienia intensywności działań na portalu w stosunku do popularno-
ści poszczególnych profili.

Również, jak w przypadku badanych przedsiębiorstw na rynku dóbr konsumpcyj-
nych, w niewielkim stopniu wykorzystywano wydarzenia. Potencjał wynikający z uczest-
nictwa w tychże wydarzeniach jest wykorzystywany w stopniu niezadowalającym.

Tabela 5. Interakcje z użytkownikami na portalu Facebook wybranych firm rodzin-
nych działających na rynku dóbr konsumpcyjnych

Źródło: Opracowanie własne.
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Krukow iak Kujaw ska 
Fabryka Maszyn 
Rolniczych 820 6 65 3 1 0 1 0 2
AJG Systemy 
Bezpieczeństw a 
Bydgoszcz 4 1 0 0 0 0 0 0 0
ABC Czepczyński 336 17 48 3 0 0 0 0 0
JAR Jaskulski 61 0 23 0 0 0 0 0 0
Osadkow ski 927 1872 8 76 33 44 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
KOPRAS Sp. z o.o. 13 56 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMARTCAT Sp. z o. o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZOG 0 229 0 10 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
AWBUD 103 189 0 12 11 25 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Pozena 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WodBud 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interhurt 7 27 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inelt 181 193 1 0 11 28 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2
Anro 80 93 1 9 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elw ico 33 63 2 11 1 22 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
New  Millennium 73 94 3 16 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunke Poligrafia 298 476 4 15 4 16 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
Rękodzielnia 
Krakow ska 610 622 4 1 17 5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
Langow ski Shipping 191 483 8 7 17 27 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
ANKOL Sp. z o o 45 538 9 23 18 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fach Pak 169 266 13 13 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nomax 227 405 14 35 19 10 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2
Pneumat System 244 442 22 18 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MarKos Bydgoszcz 2633 4386 39 27 5 383 0 306 0 0 0 9 0 332 0 341
Morison Finansista 201 217 40 27 16 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
SOLARIS 8166 14533 39 39 420 879 49 91 2 1 17 25 12 4 31 30
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Największą bolączką działań na portalu społecznościowym Facebook wciąż pozosta-
je niewielka ilość interakcji uzyskiwanych od internautów. Poza wyjątkami (np. Solaris) 
posty były rzadko „lajkowane”. Udostępnianie i komentowanie postów prawie nie mia-
ło miejsca. Nominalnie nastąpił wyraźny wzrost, ale spowodowany był on konkursem, 
w którym firma za komentowanie i udostępnianie oferowała wysokie nagrody pienięż-
ne. Bez uwzględniania wymienionego posta z konkursem komentarz albo udostępnie-
nie pojawiało się raz na kilka postów. Wyniki te pokazują, że podobnie jak w poprzednim 
badaniu, bolączką analizowanych profili firm rodzinnych na Facebooku jest uzyskanie 
odpowiedniego poziomu zaangażowania internautów. 

Przy analizie treści postów wydaje się, że zbyt rzadko przedsiębiorstwa do pro-
mocji treści wykorzystywały konkursy. Przykład profilu MarKos Bydgoszcz, gdzie post 
z konkursem dla internautów zgromadził wielokrotnie więcej komentarzy i udostęp-
nień, niż wszystkie pozostałe badane posty razem wzięte pokazuje, jaki może być 
potencjał tego typu działań. Wymagają one wprawdzie dodatkowych nakładów na 
nagrody, ale przekładają się bezpośrednio na dużo większą aktywność internautów 
oraz ich zaangażowanie.

Zakończenie

Dokonano analizy działalności wybranych firm rodzinnych na portalu społecznościo-
wym Facebook. W porównaniu z badaniem sprzed dwu lat zaobserwowano wzrost za-
angażowania po stronie firm na badanym portalu. Więcej z nich miało profil, wyraźnie 
częściej był on lubiany. Jednocześnie wciąż największym problemem badanych profili 
pozostało uzyskanie zaangażowania internautów. Poza wyjątkami większość postów po-
zostawała bez interakcji. Sytuacja taka nie pozwala w pełni wykorzystać w komunikacji 
z otoczeniem potencjału portalu. Brak zaangażowania oznacza, że nie jest wykorzysty-
wany podstawowy mechanizm napędzający media społecznościowe (internauci tworzą 
treści w mediach społecznościowych i rozprzestrzeniają je między sobą). Portal przy zni-
komej interakcji internautów nie może też być wykorzystywany do zbierania informacji 
o użytkownikach. W takiej sytuacji pozostaje firmom wykupywanie tradycyjnych reklam 
i kierowanie ich do wyselekcjonowanych przez Facebooka użytkowników. Jednak rekla-
ma taka powinna być uzupełnieniem działań na Facebooku. Tym bardziej że problema-
tyczna jest jej skuteczność [Roge 2013, ss. 171–172; Malinowski 2016, ss. 17–18]. Niestety 
przy niesatysfakcjonującym zaangażowaniu internautów staje się jedynym sposobem 
skutecznej komunikacji, a sam portal staje się jedynie kolejnym narzędziem promocji, 
co jak wcześniej napisano jest błędem i może skutkować rezygnacją z działań na portalu. 
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rodzinne przedsiębiorstwa meblarskie w obliczu 
światowego kryzysu gospodarczego – wyniki badań 
empirycznych

Family Furniture Enterprises Set Against the World Economic Crisis 
– Findings of Empirical Research

Abstract: The article covers influence evaluation of the world economic crisis both on the 

Polish furniture industry as well as on individual enterprises. The empirical research was 

divided into two stages. The first phase comprised the analysis of economic data on the Po-

lish furniture industry. Reports published by the Central Statistical Office were the primary 

source of material for the research. In the second stage the paper presents the findings of 

statistical surveys which were conducted in 90 companies from the SME sector. The rese-

arch covered 26 family-run enterprises.

Key words: furniture market, economic situation, economic 

Wstęp

Globalny kryzys gospodarczy w znacznym stopniu wpłynął na sytuację makroekono-
miczną w Polsce, chociaż podkreśla się, że rodzima gospodarka odczuła te skutki w mniej-
szym stopniu niż pozostałe kraje europejskie. Kryzys ten spowodował m.in. zmniejszenie 
dynamiki wzrostu gospodarczego oraz zmienił warunki działania polskiego systemu 
finansowego. Wskazuje się, że Polska została dotknięta znacznym spowolnieniem go-
spodarczym głównie z powodu skali zjawisk kryzysowych w krajach Unii Europejskiej 
[Samojlik 2009, s. 75], a przede wszystkim u największego partnera handlowego, czyli 
Niemiec. 
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Jednym z przemysłów, które ma typowo eksportowy charakter jest branża meblar-
ska. Bowiem około 90% produkcji sprzedanej mebli trafia za granicę, z czego około 40% 
do Niemiec [Grzegorzewska 2016, s. 334]. W związku z tym sytuacja na rynku niemieckim 
ma duży wpływ na kondycję ekonomiczną polskiej gospodarki, a w szczególności prze-
mysłów, które są silnie powiązane z tym rynkiem. 

Warto również podkreślić, że większość polskich firm produkujących meble nale-
ży do sektora MŚP, w szczególności funkcjonuje w formie przedsiębiorstw rodzinnych 
[Więckowska, Grzegorzewska 2014, s. 203]. W związku z tym podstawowym celem ba-
dań było określenie wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na koniunkturę rodzin-
nych przedsiębiorstw meblarskich w Polsce. W tym celu wykorzystano wyniki badań 
empirycznych.

Kryzys gospodarczy a firmy rodzinne w świetle literatury 
przedmiotu

Badania literatury przedmiotu, zarówno krajowej jak i zagranicznej, wykazały szereg ne-
gatywnych konsekwencji, które pojawiły się w wyniku silnej dekoniunktury gospodar-
czej. Część opracowań wskazuje na skutki w wymiarze makroekonomicznym, inne z kolei 
akcentują wpływ kryzysu na podmioty gospodarcze na danym rynku.

Jedną z najczęściej wymienianych konsekwencji dla gospodarek większości krajów 
jest wyraźne zmniejszenie wielkości PKB [Gros, Alcidi 2010, ss. 4–5]. W 2009 r. wskaźnik 
ten był niższy o 4% w porównaniu do poprzedniego roku. Największy jego spadek zaob-
serwowano na Łotwie (18,0%), Litwie (14,8%) i Estonii (13,9%). Warto nadmienić, że w tym 
okresie jednym krajem, który zanotował wzrost realnego PKB była Polska. Wskaźnik ten 
wyniósł 1,7%, a rok później był dwukrotnie wyższy i kształtował się na poziomie 3,4% 
[World Economic Outlook 2010, s. 75].

Ponadto w wyniku kryzysu gospodarczego zaobserwowano znaczne zmniejszenie 
wartości i wolumenu eksportu. W pierwszych miesiącach 2009 roku zanotowano spo-
wolnienie handlu w krajach Unii Europejskiej, który był niższy o 21,5% w ujęciu nomi-
nalnym, w porównaniu do tego samego okresu w 2008 roku. Największe spadki miały 
miejsce w następujących krajach: Finlandia (40%), Węgry (33%), Bułgaria (31%). Nega-
tywny trend zaobserwowano również w Polsce [Curran 2009, ss. 264–265].Ponadto 
wśród makroekonomicznych skutków kryzysu wskazywano wyraźny wzrost bezrobocia 
[Peric, Vitezic 2016, ss. 7–9] oraz spadek inwestycji, bezpośrednich, które nie są tak nie-
przewidywalne jak inwestycje finansowe, ale również potrafią mocno reagować na to, co 
dzieje się w gospodarkach krajów [Strategie przedsiębiorstw… 2011, s. 7]. 

Emilia Grzegorzewska



419

Wymienione, makroekonomiczne skutki kryzysu ogólnoświatowego mają przełoże-
nie na działalność poszczególnych podmiotów gospodarczych, a więc i sektora przed-
siębiorstw rodzinnych. Wyniki badań w tym zakresie opublikowali m.in.: Leszczewska 
[2011, ss. 65–72], Małyszek 2011, [ss. 82–96], Szczepkowska [2013, ss. 255–265], Grzego-
rzewska [2016, ss. 333–345].

Z opublikowanych badań wynika, że firmy rodzinne uznawane są za szczególny 
rodzaj przedsiębiorstw charakteryzujących się atrybutami, które mogą stanowić o ich 
istotnej przewadze konkurencyjnej, również w obliczu wydarzeń kryzysowych. Cechy te 
wynikają przede wszystkim z tego, że firmy rodzinne [Cohn 1992, ss. 10–11]:

 · są zdolne do szybkiego podejmowania decyzji,
 · w większym stopniu są gotowe do realizowania ryzykownych przedsięwzięć,
 · potrafią szybciej się zmieniać i lepiej przystosowywać do nowych potrzeb rynkowych,
 · charakteryzują się szybką i efektywną komunikacją dzięki stałymi bliskim kontaktom 

członków kierownictwa,
 · członkowie rodziny mają zazwyczaj głębokie poczucie współwłasności firmy, dlate-

go przejawiają dużą motywację w dążeniu do celu, są wyjątkowo lojalni i często pra-
cują ponad normę.

Kryzys gospodarczy a rodzinne przedsiębiorstwa 
meblarskie – wyniki badań

Podstawowym celem artykułu była ocena wpływu globalnego kryzysu gospodarczego 
na koniunkturę rodzinnych przedsiębiorstw meblarskich. Badanie empiryczne składało 
się z dwóch etapów. W pierwszym z nich dokonano analizy danych ekonomicznych do-
tyczących polskiej branży meblarskiej. Podstawowe źródło materiału badawczego sta-
nowiły raporty Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pt. „Rocznik Statystyczny Prze-
mysłu”, „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego”. Zakres czasowy badań przyjęto na 
lata 2007–2012. Wyniki analiz statystycznych skonfrontowano z opiniami przedsiębior-
ców rodzinnych na temat kryzysu gospodarczego i jego wpływu na koniunkturę bran-
ży meblarskiej. Zatem w drugim etapie zaprezentowano wnioski z badań ankietowych. 
Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz składający się z 22 pytań podzielonych na 
3 części: 

 · I – informacje o przedsiębiorstwie,
 · II – światowy kryzys gospodarczy i jego skutki dla branży i przedsiębiorstwa,
 · III – nowoczesne metody analizy ekonomiczno-finansowej stosowane w przedsię-

biorstwie. 
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w 90 przedsiębiorstwach meblarskich 

z sektora MŚP na przełomie 2013 i 2014 roku. W tej grupie znalazło się 26 firm rodzinnych. 
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Przedmiot niniejszego artykułu stanowią wyniki analiz prowadzonych w tych przedsię-
biorstwach. Dodatkowo zostały one skonfrontowane z rezultatami badań powadzo-
nych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i przedstawionych w raporcie 
Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstwa w czasach kryzysu. Celem tych analiz 
było zebranie danych na temat postaw, wiedzy i planów przedsiębiorców z sektora MŚP 
dotyczących zarządzania strategicznego i procesów inwestycyjnych w firmie. Badania 
były prowadzone w czasie trwania ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, a więc 
uwzględniały aktualną koniunkturę gospodarki. W analizach ilościowych wykorzystano 
technikę wywiadu bezpośredniego na próbie 1206 przedstawicieli MŚP reprezentują-
cych określone branże [Orłowski i in. 2010, ss. 7–11].

Z badań statystycznych prowadzonych przez GUS wynika, że wybrane dane eko-
nomiczno-produkcyjne potwierdzają dekoniunkturę w branży meblarskiej, która miała 
miejsce w latach 2009–2010 (tabela 1). W 2007 r. produkcja sprzedana mebli wyniosła 
25,7 mld PLN. Przez kolejne dwa lata wzrosła o 2 mld PLN, do wysokości 27,7 mld PLN. 
Jednak już w 2010 r. produkcja ta kształtowała się na poziomie 25,7 mld PLN. Oznacza 
to 7% spadek w porównaniu do poprzedniego roku. Również rok 2012 nie był zbyt ko-
rzystny dla polskiego meblarstwa, co potwierdził ponowny spadek produkcji sprzeda-
nej mebli (o 1,5 mld PLN). Z kolei w wymianie handlowej branży meblarskiej negatywne 
tendencje zaobserwowano w 2008 r. W tym okresie wartość jej eksportu zmniejszyła się 
o blisko 600 mln PLN w porównaniu do poprzedniego roku. Jednak kolejne lata przy-
niosły odwrócenie negatywnego trendu. Przykładowo w 2011 r. wartość wysłanych za 
granicę polskich mebli zwiększyła się o prawie 16%. Pomimo tego, że polska branża me-
blarska z reguły osiąga najwyższe dodatnie saldo bilansu handlowego, to w 2008 r. jego 
poziom był niższy o 1 mld PLN w porównaniu do poprzedniego roku.

Tabela 1. Wybrane dane ekonomiczno-produkcyjne dotyczące branży meblarskiej 
w latach 2007–2012 [mln PLN].

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produkcja sprzedana mebli 25 667,5 26 418,8 27 723,7 25 728,2 30 181,8 28 787,8

Wartość eksportu mebli 21 713,5 21 179,5 22 258,4 23 918,4 27 689,1 28 765,8

Wartość importu mebli 3 800,3 4 222,8 4 079,5 3 847,9 4 380,4 4 424,9

Saldo bilansu handlowego 
mebli 17 913,2 16 956,7 18 178,9 20 070,5 23 308,7 24 340,9

Nakłady inwestycyjne ogó-
łem, w tym: 1 838,7 1 666,7 1 204,0 1 043,2 1 146,8 1 104,6
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Nakłady inwestycyjne na 
budowle i budynki 771,5 742,1 483,6 358,8 358,6 453,9 

Nakłady inwestycyjne na 
maszyny, urządzenia tech-
niczne i narzędzia 888,0 931,8 619,8 526,5 692,9 566,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Rocznika Statystycznego Przemysłu” za lata 2007–2012, 

„Rocznika Statystycznego Handlu Zagranicznego” za lata 2007–2012.

Kolejne lata pokazały wzrost nadwyżki eksportu mebli nad importem, a na koniec 
analizowanego okresu wyniosła ona ponad 24,3 mld PLN. Dodatkowo z badań staty-
stycznych wynika, że w latach 2008–2010 wyraźnie spadł poziom nakładów inwestycyj-
nych. Dotyczyło to zarówno inwestycji w zakresie budynków i budowli, jak i maszyn, 
urządzeń technicznych i narzędzi. W tym okresie rokrocznie wskaźnik ten ulegał zmniej-
szeniu o 200–300 mln PLN. 

W związku z tym, że ogólnie dostępne dane ekonomiczno-produkcyjne potwierdzi-
ły w pewnym stopniu negatywny wpływ kryzysu gospodarczego na kondycję branży 
meblarskiej, drugi etap badań miał na celu zapoznanie się z opiniami przedsiębiorców 
rodzinnych na ten temat. 

Z prowadzonych analiz wynika, że firmy objęte badaniem mają doświadczenie na 
rynku meblarskim. Bilsko połowa z nich funkcjonuje na tym rynku ponad 10 lat, a tylko 
jedna firma ma staż krótszy niż 5 lat. W badanej grupie podmiotów gospodarczych zna-
leźli się przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Tylko 
dwie firmy funkcjonują jako spółki osobowe. W analizowanej grupie przedsiębiorstw 
rodzinnych zatrudnienie kształtowało się na poziomie od 10 do 49 osób. W badanej 
zbiorowości w ponad 40% firm prowadzono produkcję mebli kuchennych. Na drugim 
miejscu jako podstawowy przedmiot działalności wymieniono produkcję mebli miesz-
kaniowych skrzyniowych. W co piątym przedsiębiorstwie wytwarzano meble mieszka-
niowe tapicerowane. W badanej grupie znalazły się również zakłady produkujące meble 
biurowe i ogrodowe. 

W pierwszej kolejności respondenci oceniali wpływ światowego kryzysu gospodar-
czego na polską branżę meblarską (wykres 1). Spośród 26 aż 18 przedsiębiorców po-
twierdza lub zdecydowanie potwierdza ten pogląd. Warto podkreślić, że wśród firm 
o zasięgu krajowym lub międzynarodowym wskaźnik ten jest jeszcze wyższy. Jednostki 
te funkcjonują w bardziej złożonych warunkach i dostrzegają więcej problemów w pro-
wadzeniu działalności. Trudności te są szczególnie istotne w przypadku firm prowadzą-
cych działalność eksportową. Większa skala problemów wśród eksporterów wynika 
z tego, że kanał handlowy, czyli spadek eksportu w wyniku pogorszenia się koniunktury 
u najważniejszych partnerów handlowych, jest jednym z głównych kanałów przenosze-
nia się kryzysu do realnej gospodarki (efekty „zarażania się”) [Orłowski 2010, s. 32].
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Przeciwny pogląd wyraża jedynie 5 ankietowanych. Ich zdaniem wydarzenia kry-
zysowe, które miały miejsce zarówno za granicą, jak i na rynku krajowym nie wpłynę-
ły negatywnie na kondycję rodzimej branży meblarskiej. Warto podkreślić, że w tej 
grupie znalazło się jedynie 2 respondentów pracujących w firmach o szerokim zasię-
gu działalności. Oznacza to, że badane przedsiębiorstwa prowadzące działalność na 
rynku lokalnym lub rynkach regionalnych w mniejszym stopniu odczuły negatywne 
konsekwencje kryzysu gospodarczego. Z kolei 3 respondentów nie wyraziło jedno-
znacznej opinii na ten temat.

Wykres 1. Ocena wpływu światowego kryzysu gospodarczego na polską branżę me-
blarską w opinii respondentów

Źródło: Badania własne.

Wśród czynników mających decydujący wpływ na kondycję rynku meblarskiego 
respondenci najczęściej wymieniali koniunkturę gospodarczą w Polsce (wykres 2). Od-
powiedź tę zaznaczyło 11 badanych. Co trzeci ankietowany uznał, że ważne determi-
nanty stanowią: koniunktura gospodarcza na rynku zagranicznym oraz konkurencja 
w wymiarze krajowym. Z kolei 7 respondentów wskazało na konkurencję, ale na rynku 
międzynarodowym.
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Wykres 2. Czynniki mające decydujący wpływ na obecną kondycję rynku meblarskie-
go w Polsce w opinii respondentów

Źródło: Badania własne.

Wahania kursów walutowych mają wpływ na kondycję rynku meblarskiego zdaniem 
6 ankietowanych. Warto nadmienić, że determinanty dotyczące kwestii międzynarodo-
wych były przede wszystkim wymienione przez osoby reprezentujące firmy rodzinne 
o zasięgu krajowym lub zagranicznym. Natomiast 3 respondentów z firm rodzinnych 
wskazało odpowiedź „inne”, w szczególności zwracano uwagę na politykę państwa, rolę 
mediów oraz brak środków finansowych na działalność inwestycyjną.

Prawie 20 przedsiębiorców rodzinnych, którzy wzięli udział w badaniu potwierdziło, 
że dekoniunktura gospodarcza wpłynęła niekorzystnie lub zdecydowanie niekorzystnie 
na sytuację w ich firmach. Z kolei przeciwnego zdania było 6 respondentów Wśród dzia-
łań mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi i minimalizowanie jego negatywnych 
skutków najczęściej wymieniano redukcję kosztów produkcyjnych. Odpowiedź tę wska-
zało 7 ankietowanych. Podobne wyniki uzyskano z analiz prowadzonych przez PARP. 
Zdecydowana większość badanych firm w reakcji na kryzys zaczęła przede wszystkim 
ograniczać różnego rodzaju koszty, począwszy od tych związanych z bieżącą działalno-
ścią, a skończywszy na inwestycjach [Orłowski i in 2010, s. 38].

Blisko co czwarty respondent zwrócił uwagę na wyraźną intensyfikację działań mar-
ketingowych, których podstawowym celem był wzrost zainteresowania ofertą konsu-
mentów na rynku. Z kolei w badaniach prowadzonych przez Orłowskiego i innych wy-
kazano, że relatywnie niewiele firm przyjęło w sytuacji kryzysu postawę aktywną, np. 
zaczęło szukać nowych rynków lub zintensyfikowało reklamę. Firmy, które podjęły tego 
typu działania, to częściej te przedsiębiorstwa, które pomimo kryzysu znajdują w dobrej 
kondycji finansowej.
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Natomiast 5 wskazań uzyskało dostosowanie wielkości produkcji do zmieniającego 
się zapotrzebowania zgłaszanego przez konsumentów. Sytuacja ta była odpowiedzią 
na fakt, iż wśród negatywnych konsekwencji kryzysu gospodarczego przedsiębior-
cy rodzinni najczęściej wymieniali spadek wolumenu sprzedaży i spadek przychodów 
ze sprzedaży. Odpowiedzi te uzyskały po 16 wskazań. Na trzeciej pozycji znalazło się 
zmniejszenie popytu na produkty, co jest ściśle związane z poprzednimi odpowiedzia-
mi. Podobne rezultaty dają badania prowadzone przez PARP wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw – ok. 85% respondentów do najważniejszych skutków kryzysu gospo-
darczego zaliczyło mniejszą liczbę zleceń i spadek wartości sprzedaży [Orłowski i in. 
2010, s. 35]. 

Wśród działań podejmowanych przez przedsiębiorców rodzinnych wymieniono 
również redukcję poziomu zatrudnienia, której jednym z celów było ograniczenie kosz-
tów działalności tych firm (wykres 3).

Wykres 3. Działania mające na celu przeciwdziałanie i minimalizowanie negatywnych 
skutków kryzysu

Źródło: Badania własne.

Jedynie co dziesiąty podmiot deklarował dywersyfikację działalności. W tym wy-
padku wskazywano m.in. rozszerzenie rynków zbytu. Wśród innych działań znalazły 
się innowacje procesowe lub produktowe. Jednak należy podkreślić, że z reguły nie 
polegały one na wprowadzaniu nowych produktów, a jedynie ulepszaniu dotych-
czas oferowanych wyrobów. Przeciętnie najbardziej intensywne zmiany (oznaczające 
zarówno wprowadzanie oszczędności, jak i poszukiwanie nowych rozwiązań) wpro-
wadzały firmy o międzynarodowym zasięgu działalności. Również badania PARP po-
twierdzają taki trend.

W związku z powszechnym w literaturze przedmiotu poglądem, iż wydarzenia 
kryzysowe można w pewnym stopniu przewidzieć, w szczególności gdy pojawiają 
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się one w danej gospodarce jako konsekwencja dekoniunktury na rynkach zagranicz-
nych, ankietowani zostali zapytani o stosowane rodzaje procesu planowania. Połowa 
respondentów wskazała na planowanie krótkookresowe (wykres 4). Wynika to przede 
wszystkim z turbulentnego zarówno makro-, jak i mikrootoczenia. Jedynie w 3 spośród 
analizowanych firm wykorzystuje się głównie planowanie długookresowe. Ta grupa an-
kietowanych uznała, że sytuacja na rynku jest stabilna.

Blisko co czwarty respondent podkreślił, że dla sprawnego zarządzania organiza-
cją istnieje konieczność stosowania procesu prognozowania, zarówno w wymiarze 
krótko- jak i długookresowym. Ten pogląd wyrażają przede wszystkim przedsiębiorcy 
prowadzący działalność o międzynarodowym zasięgu, w których poziom zatrudnienia 
przekracza 49 osób. Nieco niepokojący jest fakt, iż 4 respondentów w ogóle nie prowa-
dzi procesu planowania, które stanowi jedną z podstawowych funkcji i fundamentów 
zarządzania każdą organizacją. Ankietowani ci pracują przede wszystkim w mikroprzed-
siębiorstwach o lokalnym lub regionalnym zasięgu działalności.

Wykres 4. Rodzaje planowania stosowane w badanych przedsiębiorstwach rodzinnych

Źródło: Badania własne.

Ponadto z badań prowadzonych w firmach rodzinnych wynika, że w obliczu deko-
niunktury gospodarczej strategia działalności połowy przedsiębiorstw uległa zdecydowa-
nej zmianie (wykres 5). Respondenci deklarowali, że podejmowano działania z jednej stro-
ny nastawione na wzrost przychodów ze sprzedaży, z drugiej zaś koncentrowano się na 
obniżaniu kosztów. Wskazywano na takie działania jak: aktywne poszukiwanie klientów 
na dotychczasowych rynkach, rozszerzanie działalności na inne rynki zbytu. Tylko nieliczni 
z ankietowanych potwierdzili wprowadzenie do oferty zupełnie nowych produktów. Z ko-
lei redukcja kosztów obok wspomnianego wcześniej zmniejszenia poziomu zatrudnienia 
objęła również ograniczenie lub całkowite wstrzymanie działalności inwestycyjnej.
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Wykres 5. Ocena wpływu skutków kryzysu na zmianę strategii działalności w opinii 
respondentów

Źródło: Badania własne.

Natomiast 14 respondentów deklaruje, że na skutek silnej dekoniunktury gospodar-
czej strategia działalności przedsiębiorstwa nie uległa zmianie. Kryzys gospodarczy, któ-
ry w późniejszym okresie dotarł na rynek polski, zdaniem tych ankietowanych nie wpły-
nął na zmiany dotyczące strategii działania w badanych firmach. Z kolei 2 respondentów 
nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 

Podsumowanie

Podstawowy cel prowadzonych analiz stanowiła ocena wpływu globalnego kryzysu go-
spodarczego na koniunkturę przedsiębiorstw rodzinnych polskiej branży meblarskiej. 
Badanie empiryczne składało się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności przeprowa-
dzono analizy danych ekonomiczno-produkcyjnych dotyczących polskiej branży me-
blarskiej. W drugim etapie z kolei zaprezentowano wyniki badań ankietowych prowa-
dzonych wśród przedsiębiorców rodzinnych branży meblarskiej.

Analizy dotyczące danych ekonomiczno-produkcyjnych potwierdziły spadek ko-
niunktury branży meblarskiej w latach 2009–2010. Z kolei z badań prowadzonych 
wśród przedsiębiorców rodzinnych wynika, że co siódmy ankietowany zgadza się 
z opinią, dotyczącą wpływu kryzysu gospodarczego na polską branżę meblarską. Dla 
firm o zasięgu krajowym lub międzynarodowym wskaźnik ten był jeszcze wyższy. 
Zdaniem 5 badanych wydarzenia kryzysowe nie wpłynęły negatywnie na kondycję 
polskiej branży meblarskiej. Wynika z tego, że badane przedsiębiorstwa, prowadzące 
działalność na rynku lokalnym lub regionalnym w mniejszym stopniu odczuły nega-
tywne konsekwencje kryzysu gospodarczego. Z kolei 3 respondentów nie wyraziło 
jednoznacznej opinii na ten temat.
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Do czynników mających znaczący wpływ na kondycję rynku meblarskiego najczę-
ściej zaliczano: koniunkturę gospodarczą w Polsce, koniunkturę gospodarczą na rynku 
zagranicznym oraz konkurencję w wymiarze krajowym. 

Prawie 20 przedsiębiorców rodzinnych, którzy wzięli udział w badaniu potwierdzi-
ło, że globalna dekoniunktura gospodarcza wpłynęła niekorzystnie na sytuację w ich 
firmach. Przeciwnego zdania było 6 respondentów. Wśród działań mających na celu 
przeciwdziałanie kryzysowi i minimalizowanie jego negatywnych skutków najczęściej 
wymieniano: redukcję kosztów produkcyjnych, wyraźną intensyfikację działań marke-
tingowych oraz dostosowanie wielkości produkcji do zmieniającego się zapotrzebowa-
nia zgłaszanego przez konsumentów. 

Ponadto z badań wynika, że w obliczu kryzysu strategia działalności połowy przed-
siębiorstw uległa zdecydowanej zmianie. Respondenci wskazywali, że podejmowane 
działania miały na celu wzrost przychodów ze sprzedaży lub / i spadek kosztów działal-
ności. W szczególności zwracano uwagę na takie działania jak: aktywne poszukiwanie 
klientów na dotychczasowych rynkach, rozszerzanie działalności na inne rynki zbytu. 
Z kolei redukcja kosztów objęła przede wszystkim zmniejszenie liczby zatrudnionych 
oraz ograniczenie działalności inwestycyjnej.

Z prowadzonych dwuetapowo badań wynika zatem, że branża meblarska odczuła 
skutki globalnego kryzysu gospodarczego. Oznacza to, że w szczególności przedsię-
biorcy prowadzący działalność w ramach przemysłów ściśle powiązanych z rynkiem 
zagranicznym powinni z pewnym wyprzedzeniem reagować na zmiany zachodzące 
w gospodarce światowej. Pozwoli to bowiem ograniczyć negatywne konsekwencje wy-
darzeń kryzysowych.
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Proces przedsiębiorczy w firmach rodzinnych

Entrepreneurship Process in Family Businesses

Abstract: Family businesses in the SME sector, whose owners have characteristics and en-

trepreneurial attitudes, use the entrepreneurial process to manage their development. In 

the Polish economy succession occurs more and more as a result of the growing number of 

family businesses in SME sector that are passed on to the younger generation. One possi-

bility of succession is the ability to evaluate and possibly modification or change the entre-

preneurial process. According to the author, in the process of this change, it is important to 

apply the effectual thinking and create an entrepreneurial model based on the assumption 

of the effectuation model. The aim of the article is to indicate the place of the entrepreneu-

rial process in succession of family businesses in the SME sector.

Key words: family business, SME sector, succession, entrepreneurial process

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce stanowią obecnie coraz bardziej znaczącą grupę 
sektora MŚP. Rośnie również złożoność procesów, jakie zachodzą w tej grupie podmio-
tów, w szczególności w okresach turbulentnych zmian w gospodarce ogólnoświatowej. 
Zmieniają się zarówno same przedsiębiorstwa, jak i ich otoczenie. W efekcie przedsię-
biorstwa sektora MŚP coraz częściej nie są traktowane jedynie jako proste, oparte o nie-
liczne zasoby, formy prowadzenia działalności gospodarczej, których zachowania często 
nie mają wiele wspólnego z procesem planowania, a dominującym kryterium podejmo-
wanych działań jest reakcja zarządzających na warunki istniejące w otoczeniu. Przetrwa-
nie przedsiębiorstwa w poprzednim podejściu stanowiło cel sam w sobie, a jego wzrost 
i rozwój były jedynie wartością osiąganą w wyniku nałożenia sprzyjających warunków 
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ze strony otoczenia na prowadzoną działalność gospodarczą. Takie założenie coraz 
częściej przestaje mieć zastosowanie w tych przedsiębiorstwach, w których w miejsce 
klasycznego właściciela – menedżera jest identyfikowana osoba mająca cechy, zacho-
wania i postawy przedsiębiorcze (zmiana ta dotyczy także charakterystyki osób, które 
wspólnie zarządzają przedsiębiorstwem jako wspólnicy, członkowie rodziny itp.). W efek-
cie można obserwować rosnącą świadomość wśród właścicieli i zarządzających przed-
siębiorstwami sektora MŚP w zakresie znaczenia przedsiębiorczości dla osiągania celów 
organizacji. Proces ten dotyczy także przedsiębiorstw rodzinnych zaliczanych do sektora 
MŚP. Pojawia się jednak pytanie, czy przedsiębiorczość, która oparta jest na cechach, za-
chowaniach i postawach przedsiębiorczych, jest taka sama w firmach rodzinnych i nie-
rodzinnych? Liczne publikacje wskazują, że firmy rodzinne charakteryzują specyficzne 
dla swojej kategorii zachowania [por. Popczyk 2010]. Oddziaływanie rodziny na różnych 
etapach funkcjonowania przedsiębiorstw, ale także w różnych jego obszarach, np. w pla-
nowaniu, przebiegu i kontroli procesu decyzyjnego powoduje, że zdaniem autora warto 
wskazać związek pomiędzy procesem przedsiębiorczym a charakterystycznym dla prze-
trwania, wzrostu i rozwoju firm rodzinnych procesem sukcesji. W związku z tym celem 
publikacji jest wskazanie miejsca procesu przedsiębiorczego w sukcesji firm rodzinnych 
z sektora MŚP.

Przedsiębiorczość w procesie podejmowania decyzji.

Wieloletnie dyskusje o przedsiębiorczości nie dały jednoznacznej odpowiedzi na temat 
uniwersalnej definicji osoby przedsiębiorcy. Wynika to głównie z kontekstowości po-
strzegania przedsiębiorcy, gdzie głównym kryterium opisu nie jest sam fakt bycia przed-
siębiorcą (fakt zarejestrowania działalności gospodarczej, okres bycia przedsiębiorcą, 
itp.), ale zbiór działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. 
Wymieniane w literaturze typy i rodzaje przedsiębiorców potwierdzają różny sposób po-
strzegania tych osób i ich kategoryzowania. W związku z tym zachowania przedsiębiorcy 
w ramach podejścia behawioralnego są uznawane za kryterium wyodrębnienia przed-
siębiorców. Obecny okres funkcjonowania gospodarki światowej jest uznawany za dy-
namiczny. Przemiany w gospodarce światowej potwierdzają zaistnienie i występowanie 
zmian opisanych w ramach nowego paradygmatu cywilizacyjnego. Przedsiębiorczość 
wpisuje się w te zmiany, w ramach których osoby prowadzące działalność gospodar-
czą wykorzystują wiedzę w swoich działaniach na rzecz inicjowania nowych przedsię-
wzięć gospodarczych, ich wzrostu i rozwoju. Środowisko, w którym podejmują decyzje 
przedsiębiorcy, ulega dynamicznym przemianom, a badacze wskazują na tym tle na po-
trzebę budowania koncepcji przedsiębiorstw przyszłości [Por.: Grudzewski, Hejduk 2011, 
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ss. 95–111], w których zachowania przedsiębiorców bazują między innymi na uczeniu się 
i reorganizacji opartej zarówno o okazje rynkowe [por. Goldman, Nagel 1995], indywidu-
alizacje oferty [Suszyński 2014], jak i strategiczną elastyczność [Evans 1991, ss. 69–89]. 

Działania podejmowane przez współczesnych przedsiębiorców są badane również 
w zakresie sposobu podejmowania decyzji w warunkach dynamicznych zmian w oto-
czeniu. Dokonując przeglądu literatury tematu, można wyodrębnić kilka rodzajów wa-
runków dla podejmowania decyzji i ich realizacji przez przedsiębiorców, tj. [Por.: Hisrich, 
Manimala, Peters, Shepherd 2014]:

1. warunki sprzyjające podejściu strukturalnemu, 
2. warunki sprzyjające angażowaniu się w brikolaże,
3. warunki sprzyjające działaniu efektuacyjnemu,
4. warunki sprzyjające kognitywnej adaptacji.
Zdaniem autora warunki te mają wpływ na wystąpienie i przebieg zachowań przed-

siębiorców [Lisowska, Ropęga 2016]. Szczególne znaczenie dla zachowań przedsiębior-
ców ma efektuacja. Jako koncepcja została zainicjowana przez S. Sarasvathy na przeło-
mie XX i XXI wieku, stanowiąc jedną ze składowych odpowiedzi na wyzwania opisane 
w nowym paradygmacie cywilizacyjnym [Sarasvathy 2001]. 

Według badaczki, w warunkach niepewnego, dynamicznie zmieniającego się oto-
czenia, przyczynowe podejście do podejmowania decyzji, którego podstawą jest dą-
żenie do wcześniej zaplanowanego celu, przestaje dawać zadowalające efekty. W my-
śleniu przyczynowym przedsiębiorca wyznacza cel i przy danym zestawie środków 
identyfikuje optymalne – najszybsze, najtańsze, najbardziej efektywne alternatywy dla 
osiągnięcia danego celu lub też tworzy dodatkowe alternatywy dla osiągnięcia danego 
celu. Taka forma twórczego rozumowania przyczynowego jest często używana w my-
śleniu strategicznym.

W rozumowaniu efektuacyjnym proces nie zaczyna się od określonego celu, lecz od 
zestawu zasobów i pozwala celom na pojawianie się na bieżąco. Decyzje przedsiębior-
cy dotyczą wyborów, jak wykorzystać posiadane zasoby, a efekt końcowy nie będzie 
do końca określony. Przedsiębiorca nie tylko odkrywa okazje przedsiębiorcze, lecz też 
sam je tworzy. Również na uwagę zasługuje fakt, że w zależności od okoliczności, przed-
siębiorca może wykorzystywać zarówno myślenie przyczynowe, jak i efektuacyjne [Sa-
rasvathy 2005].

Proces przedsiębiorczy w firmach rodzinnych



434

Rysunek 1. Logika myślenia efektuacyjnego

 

Źródło: Sarasvathy S. (2005), What makes entrepreneurs entrepreneurial?, http://www.effectuation.

org/sites/default/files/research_papers/what-makes-entrepreneurs-entrepreneurial-sarasvathy_0.pdf,  

s. 3 (dostęp 30.04.2015).

Rysunek 2. Dynamiczny model efektuacji

Źródło: Kurczewska A. (2012), W jaki sposób myślą przedsiębiorcy? – czyli „jeśli mogę kontrolować przy-

szłość, nie muszę jej przewidywać”, e-mentor nr 5 (47), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/nu-

mer/47/id/965 (dostęp 14.11.2016).
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W procesie przedsiębiorczym według S. Sarasvathy na początku należy rozpoznać 
trzy kategorie zasobów przedsiębiorcy: (i) kim jest – jego cechy, upodobania i możliwo-
ści, (ii) co wie – edukacja, szkolenia, kompetencje i doświadczenie, (iii) kogo zna – spo-
łeczne i zawodowe sieci kontaktów. W trakcie rozwijania działalności, przedsiębiorcy, 
którzy działają w warunkach niepewności, mają jedynie kierunkową wizję, nie realizują 
konkretnej zaplanowanej strategii. Według S. Sarasvathy podstawą myślenia efektu-
acyjnego jest nie kategoria zysku, lecz działania oparte na szacowaniu akceptowalne-
go poziomu ryzyka i ewentualnych strat, jakie przedsiębiorca jest w stanie ponieść na 
drodze realizacji działania. Bardzo ważnym elementem w procesie przedsiębiorczym 
jest maksymalnie wykorzystywanie wszelkich kontaktów z innymi osobami, które mogą 
stać się współuczestnikami tych działań, co prowadzi do powstawania nowych zasobów 
i nowych celów. Przedsiębiorcy w kolejnych etapach uwzględniają wcześniejsze do-
świadczenia, zarówno powodzenia, jak i porażki. Dla minimalizacji ryzyka wchodzą we 
współpracę z partnerami biznesowymi. 

U podstaw myślenia efektuacyjnego leży zasada „w takim stopniu, w jakim możemy 
kontrolować przyszłość, nie mamy potrzeby jej przewidywać” [Sarasvathy 2005, s. 6]. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy zauważyć, że efektuacja stwarza 
podstawy dla inicjowania zmian w ramach procesów przedsiębiorczych. Szczególnie 
dotyczy to sytuacji, w których wewnątrz organizacji musi zaistnieć sekwencyjnie uza-
sadniona zmiana. Taka zmiana może dotyczyć składu osobowego osób podejmujących 
decyzje w przedsiębiorstwie. Sukcesja jest procesem, który inicjuje taką zmianę. W efek-
cie firmy rodzinne muszą zakładać zaistnienie zmiany w zakresie władzy w organizacji, 
która może nie mieć istotnych następstw w zakresie inicjowania kolejnych zmian, ale 
może się też w skrajnych przypadkach stać początkiem fundamentalnych zmian dla 
przedsiębiorstw. W firmach rodzinnych sektora MŚP, mających indywidualnie zainicjo-
wany i realizowany proces przedsiębiorczy, zmianie ulegnie postawa nowo zarządzają-
cego (zarządzających) w stosunku do dotychczas obowiązującej w organizacji (sprzed 
okresu zmiany władzy). Obszary tej zmiany oraz oddziaływanie oparte na efektuacji zo-
staną zaprezentowane w kolejnej części publikacji.

Proces przedsiębiorczy a sukcesja w firmach rodzinnych

Proces przedsiębiorczy ma znaczące zastosowanie we współczesnych firmach, w których 
przedsiębiorczość, w rozumieniu podejścia behawioralnego, pozwala inicjować i rozwi-
jać przedsięwzięcia gospodarcze z uwzględnieniem zmian związanych z nowym para-
dygmatem cywilizacyjnym. Identyfikacja i realizacja szans prowadzących do stworzenia 
nowego przedsięwzięcia, stanowi jeden z głównych obszarów procesu przedsiębiorcze-
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go [Moroz, Hindle 2012, ss. 781–818]. Model J. Timmonsa potwierdza inicjowanie działań 
przez przedsiębiorców w wyniku brania pod uwagę relacji szansami, zasobami i zespo-
łem kierowanym przez przedsiębiorczego lidera [Timmons, Spinelli 2004]. 

Między wyżej wymienionymi elementami powinna zachodzić równowaga i wzajem-
ne dopasowanie. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi rozpoznać na rynku szan-
sę, która stanowi podstawę całego procesu przedsiębiorczego. Jej dostrzeżenie staje się 
impulsem do podjęcia działań, dzięki którym będzie możliwe jej wykorzystanie. W tym 
celu przedsiębiorca tworzy zespół i pozyskuje niezbędne zasoby. 

Rozpoznanie szansy ma swoje źródła w kreatywności, która jest cechą łączącą 
przedsiębiorcę i jego zespół. Jednakże nie każdy dobry pomysł idzie w parze z unikalną 
szansą. Ważną więc umiejętnością przedsiębiorcy i inwestora jest zdolność szybkiego 
oszacowania potencjalnych efektów pomysłu i decyzja, jak wiele czasu i środków temu 
poświęcić. 

Według Timmonsa i Spinelli’ego posiadanie wszystkich koniecznych zasobów, 
zwłaszcza kapitału, nie jest konieczne, aby osiągnąć sukces w przedsięwzięciu. Zgodnie 
z przytoczoną przez badaczy ideą bootstrappingu, w początkowych etapach rozwoju or-
ganizacja może korzystać z wewnętrznych źródeł finansowania poprzez minimalizację 
kosztów, szybkie wprowadzenie produktu na rynek, aby przedsięwzięcie generowało 
przychody. W późniejszym etapie dochodzi dalsze doskonalenie produktu. Ważną zasa-
dą jest odpowiednie zarządzanie cyklem kapitału obrotowego (krótki cykl obrotu należ-
ności przy maksymalnym wydłużaniu terminów płatności zobowiązań). 

Nowe przedsięwzięcie wymaga przedsiębiorczego lidera, który posiada takie oso-
biste cechy, jak: zdolność szybkiego uczenia się, a także uczenia innych, elastyczność, 
zdolność mierzenia się z przeciwnościami, uczciwość i rzetelność. Zdolność i umiejętno-
ści w pozyskiwaniu innych kluczowych członków zespołu, a następnie jego budowanie 
jest jednym z najbardziej cenionych zdolności, jakich szukają inwestorzy. Przy tworzeniu 
zespołu należy zwrócić uwagę na kwalifikacje zawodowe, motywację i zaangażowanie, 
samodzielność i umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność przyszłych i obecnych 
członków zespołu [Timmons, Spinelli 2004].

Należy podkreślić, że cały zaprezentowany powyżej model oparty jest na wiedzy, 
doświadczeniu oraz kompetencjach założyciela, dla którego jednym z podstawowych 
wyznaczników realizacji procesu przedsiębiorczego będzie dążenie do stanów równo-
wagi pomiędzy szansami, zasobami i zespołem. Osiągnięty w wyniku przyjętych dzia-
łań okres czasowej równowagi nie jest uznawany za docelowy, stały i długookresowy. 
Przedsiębiorcy wiedzą, że w wyniku zmian zewnętrznych (pochodzących z otoczenia) 
i/lub wewnętrznych (inicjowanych często przez samego przedsiębiorcę lub interakcje 
zachodzące wewnątrz samego przedsiębiorstwa) nastąpi zakłócenie stanu równowagi 
i dalsze poszukiwanie wartości wynikającej z realizacji procesu przedsiębiorczego.
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Podobnie szansa jest uwzględniona jako czynnik procesu przedsiębiorczego według 
S.A. Shane’a [Shane 2003]. Autor ten w procesie przedsiębiorczym skupił się na nielinio-
wości budowy relacji pomiędzy przedsiębiorcą a szansą, jaka pojawia się w wyniku do-
świadczenia zawodowego przedsiębiorcy, sposobów poszukiwania informacji, edukacji, 
ale także budowanych sieci powiązań. Należy tu wymienić liczną grupę indywidualnych 
czynników demograficznych, jak i czynników psychologicznych. Zdaniem A.S. Shane’a, 
do pierwszej grupy można zaliczyć: edukację przedsiębiorcy, doświadczenia zawodowe, 
stan cywilny, wiek czy pozycję społeczną. Z kolei w kategorii czynników psychologicz-
nych wymieniane są: ekstrawertyczność, intuicja, potrzeba osiągnięć, skłonność do ry-
zyka, potrzeba niezależności, kontrola, wiara we własne możliwości oraz pewność siebie 
[Shane 2003, s. 11].

Zaprezentowane modele, opisujące proces przedsiębiorczy, mają charakter uniwer-
salny i mogą być powiązane z przedsiębiorstwami definiowanymi jako firmy rodzinne. 
Szczególnie firmy, które w ramach charakteru rodzinnego są zarządzane przez osoby 
przedsiębiorcze, dla których planowanie i realizacja przyszłego rozwoju organizacji 
wiąże się z zachowaniami i postawami opartymi o cechy przedsiębiorcze. W przypadku 
firm rodzinnych dodatkowo proces ten jest rozszerzony o sukcesję. W jej wyniku nastę-
puje rozpoczęcie planowania przekazywania władzy i własności kolejnym pokoleniom, 
a zagadnienie to zyskuje na znaczeniu w miarę starzenia się firm rodzinnych. Strategia 
firmy rodzinnej powinna zawierać plany dotyczące sukcesji, jeśli założyciele zakładają 
kontynuację rodzinnej tradycji przez kolejne pokolenia. Sukcesja w firmach rodzinnych 
obejmuje zarówno przepisy prawa, jak również relacje panujące w rodzinie. Sukcesja nie 
jest jednorazowym zdarzeniem, lecz wieloetapowym, złożonym procesem, który może 
zajmować nawet kilkadziesiąt lat [Surdej, Wach 2010]. Jako wielopłaszczyznowy proces 
sukcesja obejmuje, oprócz przekazania majątku, przekazywanie wiedzy oraz funkcji za-
rządczych. W literaturze tematu proces sukcesji opisywany jest zazwyczaj jako składa-
jący się z kilku następujących po sobie faz [por. Safin 2007, Więcek-Janka 2016, Surdej, 
Wach 2010, Sułkowski, Marjański 2016]. Fazowość procesu sukcesji w przedsiębiorstwie 
rodzinnym wskazuje, że jest to proces ciągłej zmiany. Osiąganie poszczególnych etapów 
i ich realizacja to kolejne wyzwania stawiane przed sukcesorem i całą organizacją. 

Dobrze opracowany plan sukcesji powinien uwzględniać proces planowania wyboru 
sukcesora, czas potrzebny do zrealizowania sukcesji oraz sposób jej dokonania. Kolej-
nym ważnym elementem jest stopniowe wdrażanie sukcesora w przejmowanie władzy 
w przedsiębiorstwie. Nestor powinien również zastanowić się nad własnym działaniem 
po przeprowadzeniu sukcesji oraz finansowym zabezpieczeniem przyszłości. Plan przy-
gotowany w kontekście zmiany pokoleniowej daje możliwości, aby sukcesja była szansą 
na rozwój, kontynuowaniem działalności nestora, a tym samym przedłużeniem cyklu 
życia przedsiębiorstwa. 
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Zaprezentowane modele stanowią jedynie część rozważań opisujących elementy 
i przebieg procesu przedsiębiorczego [Por. Piecuch 2010, Baran, Bąk 2016, Welsch 2004]. 
Można jednak wskazać kilka wspólnych składowych, wpisujących się w sekwencję za-
chowań przedsiębiorców w zmieniającej się organizacji i jej otoczeniu. Podobnie jak 
w przypadku wymienionych procesów przedsiębiorczych, nadrzędną składową opisy-
wanych zachowań przedsiębiorców są okazje powstające w otoczeniu, jak i inicjowane 
przez samych przedsiębiorców w wyniku proakcji. Samo identyfikowanie okazji oraz 
ich wykorzystanie jest wynikiem zarówno wiedzy, doświadczeń, ale także cech samych 
przedsiębiorców. Zidentyfikowane w literaturze tematu podejścia biograficzne i osobo-
wościowe wyjaśniają kryteria mające wpływ na podejmowanie decyzji przez przedsię-
biorców. Autorzy opisujący proces przedsiębiorczy odwołują się między innymi do wie-
ku przedsiębiorcy, doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
wiekiem przedsiębiorstwa, poziomu wykształcenia (podejście biograficzne) oraz cech 
przedsiębiorców (podejście osobowościowe). W następstwie stwarzane są podstawy 
pojęciowe do opisu przyczyn, przebiegu, ale także następstw procesu przedsiębiorcze-
go. Funkcjonowanie firm rodzinnych także oparte jest o proces przedsiębiorczy. Jednak 
w przypadku tej grupy przedsiębiorstw proces przedsiębiorczy zmienia się wraz z osobą 
(grupą osób), które będą zarządzać przedsiębiorstwem w rezultacie sukcesji. To właśnie 
w okresie sukcesji i w jej wyniku zmianie może ulegać wypracowany dotychczas sposób 
zarządzania organizacją. Wielu autorów zwraca w swoich publikacjach uwagę na to, że 
nestor ma różne możliwości zarządzania procesem przekazania władzy. W rozważaniach 
dominuje opis i wariantowość przebiegu samej sukcesji oraz następstw zmiany pokole-
niowej [Por.: Surdej, Wach 2010, Zięba 2011, Safin 2007]. Zdaniem autora jednym z istot-
nych następstw sukcesji jest możliwość weryfikacji zarówno dotychczasowego procesu 
przedsiębiorczego, jak i modelu biznesowego, który został przyjęty przez nestora do 
osiągania celów przedsiębiorstwa. Znane z opisów literatury tematu różne warianty bu-
dowy relacji w układzie nestor – sukcesor, wskazują na to, że sukcesji towarzyszy inicja-
cja fundamentalnych zmian związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem rodzinnym. 
Zdaniem autora jednym ze współczesnych sposobów zarządzania firmami rodzinnymi 
z sektora MŚP jest dostosowanie się do nowego paradygmatu cywilizacyjnego w zakre-
sie procesu wprowadzania wiedzy do organizacji oraz stałość zmian opartych o inno-
wacje. Sukcesja jest okresem, w którym można wdrożyć model efektuacyjny, w którym 
(wskazany w powyższej części rozważań) proces myślenia efektuacyjnego przekształca 
się w działanie efektuacyjne. Taka zmiana stwarza sukcesorowi nowe możliwości wypra-
cowania procesu przedsiębiorczego, opartego o inne niż dotychczas przyjęte założenia. 
Jednak aby tak się stało, potrzebne jest wyraźne zainicjowanie ze strony sukcesora my-
ślenia efektuacyjnego (kim jestem?, kogo znam?, co wiem?). Okres poprzedzający fak-
tyczne przekazanie władzy jest właściwy z punktu widzenia inicjowania efektuacji przez 
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przyszłego sukcesora, przy jednoczesnej świadomości ze strony sukcesora dotychcza-
sowego procesu przedsiębiorczego i modelu biznesowego obowiązującego w przed-
siębiorstwie. Widoczna staje się różnica dotychczasowej koncepcji zarządzania firmą 
rodzinną od tej, która w przyszłości ma być wprowadzona, a obecnie jest jedynie w fazie 
przygotowań. Podobnie jak w całych rozważaniach dotyczących nowego paradygmatu 
cywilizacyjnego, istnieją potencjalne korzyści z samego przejścia z dotychczasowych 
procesów przedsiębiorczych, opartych o klasyczne zasoby, na procesy przedsiębiorcze 
inicjowane przez efektuację. W efekcie rośnie wiedza przedsiębiorcy na temat tworzenia 
rozwiązań sieciowych opartych zarówno o sieci formalne, jak i nieformalne, na przykład 
portale społecznościowe, ale także zwiększa się wiedza w zakresie rozwoju przedsię-
biorstwa w wyniku wprowadzania innowacji czy umiędzynarodowienia.

Zakończenie

Obecnie w Polsce można obserwować coraz większą skalę międzypokoleniowego prze-
kazywania przedsiębiorstw. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw utworzonych na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych, w wyniku transformacji gospodarki centralnie sterowanej 
w gospodarkę rynkową. Przedstawione w artykule rozważania wskazują na istnienie po-
wiązań pomiędzy procesem rozwoju współczesnych firm rodzinnych sektora MŚP a wy-
stąpieniem sukcesji, w której następuje zarówno weryfikacja dotychczasowego procesu 
przedsiębiorczego, jak i wprowadzenie efektuacji. Proces myślenia efektuacyjnego two-
rzy podstawy zmian lub korekt nowego procesu przedsiębiorczego. Taka sytuacja sprzyja 
wykorzystaniu wiedzy przedsiębiorców dla wprowadzania nowych rozwiązań zarówno 
technicznych, jak i organizacyjnych przez kolejne pokolenia przedsiębiorców. Zidenty-
fikowany w literaturze tematu model efektuacji potwierdza, że funkcjonowanie współ-
czesnych firm rodzinnych z sektora MŚP, zgodne z wyzwaniami związanymi z nowym 
paradygmatem cywilizacyjnym, wymaga istotnych zmian w stosowanych procesach 
przedsiębiorczych. Zmiany te zupełnie przebudowują relacje pomiędzy jednostką a sys-
temem, w jakim ona funkcjonuje. W efekcie skutkuje to stopniowym odejściem od cał-
kowitej autonomii współczesnych firm sektora MŚP na rzecz budowy szeroko rozumia-
nych sieci współpracy [Andrzejewski 2012, Marjański 2014]. Zdaniem autora istnieje luka 
poznawcza w zakresie analizy przebiegu procesu decyzyjnego opartego na poszczegól-
nych składowych efektuacji w firmach rodzinnych sektora MŚP. Wyniki badań mogłyby 
zostać zastosowane zarówno w opracowaniach o charakterze teoretycznym, jak i mieć 
znaczenie aplikacyjne w ramach form edukacji i realizacji konkretnych programów po-
mocowych dedykowanych tej grupie przedsiębiorstw.

Proces przedsiębiorczy w firmach rodzinnych



440

Bibliografia

Andrzejewski M. (2012), Networking i sieci biznesowe dla rozwoju polskich firm rodzinnych [w]: 

A. Marjański (red.), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Determi-

nanty rozwoju, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIII, Zeszyt 8, Łódź.

Baran G., Bąk J. (2016), Przedsiębiorczość jako proces stawania się [w]: M. Kosała, M. Urbaniec,  

A. Żur (red.), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością, „Przedsiębiorczość Międzyna-

rodowa”, vol. 2, nr 1, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ss. 83–98.

Evans J.S. (1991), Strategic flexibility for high technology manoeuvers: A conceptual framework, 

“Journal of Management Studies”, 28(1), ss. 69–89.

Goldman S., Nagel R., Preiss K. (1995), Agile competitors and virtual organization. Strategies for 

enriching the customer, Van Nostrand Reinhold: New York.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2011), Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów za-

rządzania, MBA 1/2011 (116), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2011, ss. 95–111. 

Hisrich R.D.; Manimala M.J; Peters M.P., Shepherd D.A. (2014), Entrepreneurship 9e, Mc-

Graw-Hill Education. 

Kurczewska A. (2012), W jaki sposób myślą przedsiębiorcy? - czyli „jeśli mogę kontrolować przy-

szłość, nie muszę jej przewidywać”, e-mentor nr 5 (47), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/in-

dex/numer/47/id/965 (dostęp 14.11.2016).

Lisowska R, Ropęga J. (2016), Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Marjański A. (2014), Grupy przedsiębiorstw rodzinnych –perspektywy badań empirycznych [w]: 

Marjański A., Contreras Loera M.R. (red.), Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki za-

rządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, SAN, Łódź 2014, tom XV, Zeszyt 7, Cz. 1.

Moroz P.W., Hindle K. (2012), Entrepreneurship as a Process: Toward Harmonizing Multiple Per-

spectives, “Entrepreneurship Theory and Practice”, 36, ss. 781–818.

Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa. 

Jarosław Ropęga



441

Popczyk W. (2010), Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw rodzinnych nad ich odpowiednikami 

nierodzinnymi, „Problemy zarządzania”, vol. 8, nr 4 (30).

Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław. 

Sarasvathy S. (2005), What makes entreprenenurs entrepreneurial?, http://www.effectuation.

org/sites/default/files/research_papers/what-makes-entrepreneurs-entrepreneurial-saras-

vathy_0.pdf (dostęp 30.04.2015).

Sarasvathy S. (2001), Causation and effectuation: toward a theoretical shift from economic inevi-

tability to entrepreneurial contingency, “Academy of Management Review”, nr 26 (2), ss. 243–263.

Shane S.A. (2003), A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus, Edward 

Elgar Publishing, Cheltenham.

Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wy-

dawnictwo Poltext, Warszawa.

Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Wydawnictwo Di-

fin, Warszawa. 

Suszyński C. (2014), Współtworzenie wartości jako proces przesuwający granice organizacji i za-

rządzania [w]: Romanowska M., Cegler J. (red), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH 

w Warszawie, Warszawa.

Timmons J.A., Spinelli J. (2004), New Venture Creation: Entrepreneurship For The 21st Century, 

McGraw-Hill/Irwin.

Welsch H.P. (2004), Entrepreneurship, Wyd. Routledge, New York and London. 

Więcek-Janka E. (2014), Rodzinność w cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego, PWE, Warszawa.

Zawadka M. (red.) (2012), Firma w rodzinie czy rodzina w firmie – metodologia wsparcia firm ro-

dzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Zięba K. (2011), Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw proprzedsiębiorczych [w]: Woźniak 

M. (red.), „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt nr 20, Rzeszów.

Proces przedsiębiorczy w firmach rodzinnych





Edyta Guderska | edytakrata@o2.pl

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych z funduszy 
unijnych

Support for the Development of Family Businesses from EU Funds

Abstract: The basis of many economies in the world and in Europe are family businesses. 

Due to the dynamic development of family businesses in the recent past, there is no qu-

estion about the high involvement in economic development and the growth of employ-

ment of family businesses. Establishing companies based on naturally created values, the 

sense of responsibility is due to various reasons, but the common feature is the pursuit of 

development and natural care for the image of the company. The purpose of this article will 

be to identify family businesses in obtaining EU support for the development of family bu-

sinesses on the example of a potting plant company. The work uses the available literature 

of the subject and Internet resources.

Key words: family companies, EU funds, investments, development, co-financing.

Wprowadzenie

Podstawę wielu gospodarek na świecie, jak i w Europie stanowią firmy rodzinne. Z uwagi 
na dynamiczny rozwój firm rodzinnych w ostatnim czasie, niekwestionowane jest stwier-
dzenie o dużym wkładzie w rozwój gospodarczy oraz wzrost zatrudnienia firm rodzin-
nych. Zakładanie firm działających w oparciu o naturalnie wytworzone wartości i poczu-
cie odpowiedzialności wynika z różnych powodów, ale cechą wspólną jest dążenie do 
rozwoju i naturalna dbałość o wizerunek firmy. Z uwagi na panujące w firmie zależności, 
zauważa się większą gotowość do poświęceń oraz wyrzeczeń [Kowalewska, 2009, s. 25]. 
Zaangażowanie to pozwala łatwiej przetrwać pojawiające się okresy zastoju czy kryzysu 
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w firmie. Firmy rodzinne są ważne, nie tylko dlatego, że wnoszą istotny wkład w gospo-
darkę, ale także ze względu na długoterminową stabilność, jaką przynoszą, zaangażowa-
nie, jakie okazują społecznościom lokalnym, odpowiedzialność, którą czują jako właści-
ciele i wartości, jakie reprezentują. Dbałość o długoterminowe zabezpieczenie stabilnej 
pozycji na rynku jest ważniejsza niż gwałtowny wzrost ekonomiczny dla firm rodzinnych 
[Financing Growth, 2011]. 

Firmy rodzinne napotykają wiele barier, wśród których wymienia się najczęściej 
niewystarczające zasoby finansowe. Jedną z możliwości pokonania tej bariery jest 
wsparcie rozwoju tych podmiotów ze środków unijnych. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena możliwości wsparcia ze środków unij-
nych firm rodzinnych na przykładzie firmy produkcyjnej. 

Słowa kluczowe: firmy rodzinne, fundusze unijne, inwestycje, rozwój, dofinansowanie.

Charakterystyka firm rodzinnych w Polsce

Badanie działalności firm rodzinnych jest wyzwaniem ze względu na ich interdyscypli-
narny charakter. Są to podmioty łączące dwa odmienne o różnych wartościach schema-
ty – rodzinny i ekonomiczny [Kleiman, Peacock 1996, ss. 93–101]. Z uwagi na trudność 
określenia związku między rodziną oraz różnice w sposobie zarządzania, określenia 
liczby członków rodziny zaangażowanych [Piecuch 2013, ss. 152–182; Piecuch 2012, ss. 
307–324], funkcjonuje ponad 90 definicji omawianego zagadnienia. Nawet w obrębie 
jednego państwa używane są różne definicje firm rodzinnych. Dlatego też trudno jest 
przytoczyć jednolitą i uniwersalną, akceptowaną przez większość badaczy definicję 
przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Firmy rodzinne tworzą ponad 60% wszystkich firm w Europie. Od pojedynczych 
właścicieli po duże przedsiębiorstwa międzynarodowe [Sprawozdanie końcowe grupy 
ekspertów listopad 2009 r.]. Duże lub małe, wymienione lub niewymienione, przed-
siębiorstwa rodzinne odgrywają znaczącą rolę w gospodarce UE. Komisja Europejska 
uznaje tę rolę i promuje stworzenie korzystnego środowiska, w którym firmy te mogą 
się rozwijać. Z przeprowadzonych w 2014 roku badań na zlecenie Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości w ramach programu badawczego Panel Polskich Przedsię-
biorstw, wynika, iż 68% polskich przedsiębiorstw to firmy rodzinne [Koniunktura – Fir-
my rodzinne w Polsce – 2014, s. 3]. Jednak w zależności od przyjętej definicji, odsetek 
ten zmieniał się od 30% do 65%. 

Oprócz udziału procentowego polskich firm rodzinnych w gospodarce, ważna jest 
również dynamika zmian w tym zakresie. Z badań przeprowadzonych w sierpniu 2016 
roku na zlecenie Fundacji Firmy Rodzinne [Polacy o firmach rodzinnych 2016 Firmy 
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z przyszłością] wynika, iż o 24,8 % wzrosła liczba respondentów, którzy widzieli oznacze-
nie produktu, informujące, że został on wytworzony w firmie rodzinnej. Z tego samego 
badania wynika także, że w konsumenci coraz częściej wybierają produkty oferowane 
przez firmy rodzinne, a tym samym mają do nich coraz większe zaufanie oraz docenia-
ją osobiste zaangażowanie właścicieli w produkt. Skojarzenia konsumentów są zatem 
zdecydowanie pozytywne, co sprawia, że firmy coraz chętniej i częściej przyznają się do 
tego, że są prowadzone przez rodzinę.

Ocena możliwości wsparcia firm rodzinnych z Funduszy 
Unijnych Rozwój. Studium przypadku firmy produkcyjnej

Historia firmy

Badana firma powstała na początku lat 80, zatem w okresie, kiedy zaczęły powstawać fir-
my rodzinne w Polsce. Wyprodukowane w przydomowym garażu doniczki sprzedawano 
klientom z regionu łódzkiego. W roku 1995 do małżeństwa – właścicieli firmy dołączył 
nowy współwłaściciel, kolejny członek rodziny. Firmy rodzinne posiłkują się w większo-
ści zasobami własnego kapitału, bardzo niechętnie korzystają z zewnętrznych źródeł 
finansowania, w ostateczności decydują się na przekazanie udziałów zewnętrznym 
udziałowcom, by nie utracić kontroli nad przedsiębiorstwem [Family firm 2012, s. 11]. 
Dzięki wniesionemu przez niego kapitałowi zakupiono budynki, do których została prze-
niesiona produkcja. Od 2000 roku kolejno do firmy zaczęły dołączać dzieci właścicieli. 
Zmieniła się wówczas polityka firmy i nastąpił jej dynamiczny rozwój.

Obecnie przedsiębiorstwo zajmuje się wytwarzaniem plastikowych doniczek dla 
sektora ogrodniczego i szkółkarskiego – dla potrzeb rynku krajowego i zagranicznego. 
W swojej ofercie posiada kilkanaście linii wzorniczych z tworzyw sztucznych oraz ich ak-
cesoriów. Oferowane wyroby są zróżnicowane, dostosowane do specyficznych potrzeb 
nabywców. Aby sprostać wymogom konkurencji, firma stale śledzi międzynarodowe 
trendy i standardy jakości, a dzięki bliskiej współpracy i konsultacjom z odbiorcami do-
starcza produkty, które charakteryzują się dobrze przemyślanym wzornictwem i szero-
kimi możliwościami zastosowania. Częste uczestnictwo w targach branżowych zarówno 
w kraju, jak i zagranicą, umożliwia ciągły rozwój, stałe zwiększanie wydajności i wzbo-
gacanie asortymentu. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż istotnym atutem firmy, wpływającym na jej przewagę 
konkurencyjną, jest posiadanie własnej narzędziowni i biura konstrukcyjnego, dzięki któ-
rym firma prowadzi nieustanne działania zmierzające do opracowania nowych wzorów 
doniczek zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów oraz z występującymi na 
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rynku najnowszymi tendencjami stylistycznymi. Szczególnie istotna jest również współ-
praca przedsiębiorstwa z placówkami naukowymi oraz doświadczonymi zakładami 
ogrodniczymi takimi jak: Instytut Kwiaciarstwa i Sadownictwa im. Szczepana Pieniążka 
w Skierniewicach, Związek Szkółkarzy Polskich, co pozwala na ciągłe pogłębianie wiedzy 
dotyczącej potrzeb rynkowych. Spółka aktywnie działa na rzecz realizowania zasad polity-
ki zrównoważonego rozwoju, o czym świadczy fakt wykorzystywania w produkcji aż 90% 
regranulatów, czyli surowca powstałego w procesie recyklingu tworzyw pierwotnych. 
Dążenie spółki do utrzymania jak najwyższych standardów swoich usług zaowocowało 
uzyskaniem akredytowanego certyfikatu jakości zgodnego ze standardem ISO 9001:2008  
i wprowadzeniem Systemu Zarządzania Jakością.

Analiza międzynarodowych trendów i standardów jakości, a także bliska współpraca 
i konsultacje z odbiorcami pozwoliły właścicielom podjąć decyzję o rozszerzeniu ofero-
wanego asortymentu. Z uwagi na duży koszt takiego przedsięwzięcia podjęto starania 
o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Inwestycje w nowe technologie i strategie

Rosnąca systematycznie konkurencja oraz otwarty rynek wpływają na wzrost wymagań 
odbiorców oraz stawiają przed producentami doniczek wysokie wymagania odnośnie 
jakości oraz asortymentu oferowanych wyrobów. Odbiorcami donic są przede wszystkim 
klienci instytucjonalni, szkółki ogrodnicze, przedsiębiorcy zajmujący się hurtową uprawa 
roślin czy kombinaty ogrodnicze. Obserwacje poczynione przez firmę podczas najwięk-
szych branżowych targów specjalistycznych, a także wiedza wynikająca ze ścisłej współ-
pracy ze swoimi klientami oraz ośrodkami naukowymi, dostarczają przedsiębiorstwu 
cennej wiedzy na temat preferencji i potrzeb odbiorców donic z tworzyw sztucznych. 
Klienci firmy dużą wagę przywiązują również do szybkości realizacji zamówień, szybkie-
go reagowania na ich zapytania ofertowe oraz możliwość realizacji dużych zamówień. 
Potrzeby wprowadzania nowych linii technologicznych w firmie wynikają bezpośrednio 
z oczekiwań klientów, rosnącego zapotrzebowania na produkowane w kraju i za gra-
nicą wyroby oraz z 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. 

Aby sprostać finansowo nowym inwestycjom, rozpoczęto poszukiwania nowych źró-
deł finansowania. W potrzeby przedsiębiorcy wpisały się dostępne w poprzedniej per-
spektywie 2007–2013 fundusze europejskie. Pierwszy projekt współfinansowany z fun-
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duszy unijnych został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007–2013, w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsię-
biorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. Celem przedmiotowego 
projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych linii wzorniczych oraz wzo-
rów użytkowych donic z tworzyw sztucznych. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane 
w dwóch etapach. Etapem pierwszym było opracowanie linii wzorniczych oraz wzorów 
użytkowych, a następnie wdrożono nowe produkty, co stanowiło drugi etap realizacji 
zadania. Wdrożenie nowych wzorów wchodzących w skald linii wzorniczych zakończy-
ło się zgłoszeniem ich do ochrony praw własności przemysłowej. Warto podkreślić, iż 
potencjału przedsiębiorcy dopełnił zespół projektowy Akademii Sztuk Pięknych w Ło-
dzi w projektowaniu i wdrażaniu nowego produktu. Projekt rozpoczął się w lipcu 2010 
roku i trwał do kwietnia 2014 roku. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 13,2 
mln PLN, dofinasowanie z funduszy europejskich stanowiło 59,95% wydatków kwalifiko-
wanych projektu. Rezultatem opisanego przedsięwzięcia było wprowadzenie na rynki 
krajowe, jak i zagraniczne, innowacyjnych produktów o unikalnym wzornictwie, cechu-
jących się przełomową funkcjonalnością oraz użytecznością znacznie przewyższającą 
ofertę konkurencji. Ponadto o 11% wzrósł udział przychodów ze sprzedaży poza teren 
Polski nowych produktów w przychodach ze sprzedaży danych produktów w ogóle. Bio-
rąc pod uwagę charakter oraz zakres inwestycji, okazała się ona dla firmy dużym wyzwa-
niem. Na właścicielach spoczywała prawidłowa i terminowa realizacja projektu. Pojawiła 
się również konieczność znajomości wielu dokumentów krajowych i dyrektyw unijnych 
przy przeprowadzeniu przetargów oraz sporządzaniu okresowych sprawozdań i rozli-
czeń. Zakup usług i dostaw w zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
przysporzył właścicielom najwięcej trudności. Jednak wszystkie kontrole sprawdzające 
prawidłowość realizacji przedmiotowego projektu zakończyły się z wynikiem pozytyw-
nym, nie stwierdzono żadnych odstępstw ani uchybień. 

Kolejnym dofinansowaniem, jakie otrzymała firma z funduszy unijnych, było wspar-
cie otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007–2013, działa-
nie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Założeniem kolejnego projektu było 
uruchomienie produkcji nowych donic z funkcją ozdobną, przeznaczonych dla sektora 
ogrodniczo-szkółkarskiego. Aby takie przedsięwzięcie zrealizować, konieczny był zakup 
nowej wtryskarki do produkcji donic. Zakupiona nowoczesna linia produkcyjna wyko-
rzystuje innowacyjne rozwiązania informatyczne i jest sterowana komputerowo, co po-
zwala na osiągniecie wysokiego poziomu zautomatyzowania. Co równie istotne, nowa 
linia zużywa mniej oleju hydraulicznego i jest dostosowana do produkcji wyrobów z re-
granulatu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, co ma niebagatelne znacze-
nie dla ochrony środowiska. Automatyzacja procesu produkcyjnego przyczyniła się do 
zwiększenia wydajności firmy. Nabyte urządzenia są bardziej precyzyjne od wcześniej-
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szych, ograniczają tym samym liczbę wybrakowanych produktów i zwiększają ich jakość 
oraz dokładność wykonania. Kolejny projekt stanowił element realizacji strategii rozwo-
ju przedsiębiorstwa, której głównym celem jest budowa silnej pozycji konkurencyjnej 
w branży. Powyższa inwestycja jest komplementarna z wcześniejszym przedsięwzię-
ciem, którego założeniem było zwiększenie wydajności firmy, wprowadzenie nowych 
produktów. Realizacja drugiego projektu odbyła się w 2015 roku. Całkowita wartość 
projektu to kwota 1,06 mln PLN. Realizacja drugiego projektu przebiegła znacznie 
sprawniej niż pierwszego. Wynikała w dużej mierze z jego mniej skomplikowanego 
charakteru oraz zdobytego już wcześniej doświadczenia w ramach pierwszego proce-
su aplikacji i realizacji.

Obecnie firma jest w trakcie ubiegania o środki z nowej perspektywy na lata 2014–
2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa: Przedsię-
biorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję. W odpowiedzi na konkurs 
ogłoszony 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 zwiększe-
nie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wy-
korzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa, co znajdzie przełożenie na 
wdrożenie nowych produktów na rynku. 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. Szwecja i Finlandia,
 · ograniczeniu sezonowości działalności.

Realizacja tego projektu odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na prze-
prowadzeniu audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowaniu strategii wzorniczej, 
a drugi na wdrożeniu strategii wzorniczej opracowanej w ramach etapu pierwszego, tj. 
przeprowadzeniu działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końco-
wym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Firma jest obecnie w trakcie 
pierwszej fazy realizacji tego przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania pro-
jektu na jednego wnioskodawcę w pierwszym etapie działania wynosi 100 tys. zł., a in-
tensywność udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych. 

W obecnej perspektywie promowane są do dofinansowania przedsięwzięcia wpro-
wadzające innowacyjne rozwiązania na rynek, z których efektów można korzystać 
długofalowo. Dlatego nowa perspektywa 2014–2020 zakłada, że projekty podlegające 
wsparciu będą musiały odpowiadać najbardziej istotnym w kontekście rozwoju kraju 
dziedzinom. Zatem dotacje unijne można pozyskać głownie na badania naukowe i ich 
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komercjalizację oraz innowacje i powiązania pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorstwami. 
Odchodzi się od dofinasowania inwestycji polegających tylko na zakupie nowych tech-
nologii, maszyn czy urządzeń. 

Korzyści z podjętych inwestycji finansowanych z funduszy 
unijnych

Inwestycja we wdrażanie nowej linii technologicznej ma bezpośredni wpływ na budo-
wę i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Nowoczesna linia produkcyjna wykorzystu-
je bowiem innowacyjne rozwiązania informatyczne i jest sterowana komputerowo, co 
wymaga podniesienia kwalifikacji personelu. Zautomatyzowana linia technologiczna 
do produkcji doniczek wyposażona jest w nowoczesny układ sterowania. Wykorzystane 
technologie informatyczne i komunikacyjne umożliwiają programowanie, sterowanie 
i monitorowanie procesu produkcji oraz praktycznie eliminują jakiekolwiek możliwości 
ingerencji manualnych w prace linii produkcyjnej. Ich obsługa wymaga zatem określonej 
wiedzy i kwalifikacji. Z tego powodu zostały przeprowadzone szkolenia pracowników, 
podnoszące ich umiejętności w tym zakresie. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz wy-
korzystanie w pracy technologii informatycznych pozytywnie wpływa na budowę społe-
czeństwa informacyjnego.

Jednym z dalszych głównym działań przedsiębiorstwa omawianego powinien być 
rozwój działu produkcyjnego. Wiąże się to z unowocześnianiem starszych linii techno-
logicznych lub inwestowaniem w nowe linie technologicznie. Dzięki Unii Europejskiej, 
która zapewnia wsparcie finansowe takich projektów, to doskonały moment na rozpo-
czynanie dalszych inwestycji w firmie. Badana firma dąży do pełnej automatyzacji pro-
dukcji, tak aby przyspieszyć proces produkcyjny oraz zmniejszyć koszty produkcji swo-
ich wyrobów oraz ciągle poszukuje nowych rozwiązań. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, szerokim kompetencjom i potencjałowi pro-
dukcyjnemu, na który składa się między innymi odpowiednio dobrany park maszyno-
wy oraz wyszkolona i dobrze zorganizowana załoga, firma jest w stanie wprowadzać 
nowe produkty, które będą powiększać asortyment doniczek z tworzyw sztucznych 
dla sektora ogrodniczo-szkółkarskiego. Omawiana firma, poprzez dalsze wprowadza-
nie na rynek unikatowych produktów oraz powiększanie swojej oferty, stwarza szanse 
na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa oraz na ciągłą budowę przewagi konkuren-
cyjnej wobec zarówno krajowych, jak i zagranicznych producentów dla branży ogrod-
niczo-szkółkarskiej.

Osiągnięcie sukcesu na rynku zależne jest w największym stopniu od działu handlo-
wego. Dzięki rozwojowi tego działu wzrasta sprzedaż wyrobów przedsiębiorstwa. Popyt 
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na donice zależy w dużej mierze od sytuacji panującej na rynku ogrodniczo-szkółkar-
skim. Należy zauważyć, że branża ta w naszym kraju rozwija się z roku na rok, doganiając 
swoim poziomem innowacyjności państwa Europy Zachodniej. W Polsce powstaje coraz 
więcej szklarni o powierzchni liczonej w hektarach, posiadających skomputeryzowane 
systemy sterujące nawadnianiem, wilgotnością i temperaturą, które potrafią zapewnić 
odpowiedni klimat dla danych roślin. Fakt ten zdecydowanie sprzyja większemu zapo-
trzebowaniu na donice. Duży popyt na ten rodzaj towaru oraz inne artykuły ogrodnicze 
zauważają także największe sieci sklepów budowlano-dekoracyjnych. Widać, iż przed-
miotowe wyroby stanowią perspektywiczny asortyment, na który klienci wydają coraz 
więcej swoich zasobów.

Biorąc pod uwagę charakter oraz zakres zrealizowanych inwestycji, okazały się dla 
firmy dużym wyzwaniem. Na właścicielach spoczywała prawidłowa i terminowa reali-
zacja projektu. Przy przeprowadzeniu przetargów oraz sporządzaniu okresowych spra-
wozdań i rozliczeń pojawiła się również konieczność znajomości wielu dokumentów 
krajowych i dyrektyw unijnych. Częste zmiany w związanych z funduszami obowiązują-
cych dokumentach i aktach prawnych nie ułatwiały również realizacji opisanych projek-
tów. Duże znaczenie miał fakt, iż przedmiotowa firma jest firmą rodzinną. Suma poczy-
nionych inwestycji w tak krótkim okresie świadczy o determinacji oraz zaangażowaniu 
właścicieli w rozwój firmy. Należy również podkreślić, że inwestycje we własną firmę wy-
magają potężnych nakładów finansowych. Od firmy otrzymałam jasny przekaz, że mimo 
dobrej kondycji finansowej firmy, realizacja wyżej opisanych przedsięwzięć bez wsparcia 
unijnego nie byłaby możliwa. Wiadomym jest, iż dysponowanie środkami publicznymi 
wiąże się z większą odpowiedzialnością i ryzykiem, co nie ułatwiało podejmowania 
decyzji o kolejnych milionowych inwestycjach. W zarządzanie i funkcjonowanie firmy 
zaangażowana jest cała rodzina. Zatem w przypadku jakichkolwiek niepowodzeń kon-
sekwencje dotknęłyby wszystkich. Do sukcesu w procesie aplikowania oraz realizacji 
projektów finansowanych ze środków UE przyczyniło się również to, że za cały proces 
odpowiadały te same osoby. Córka założycieli firmy to bardzo zdeterminowana i przed-
siębiorcza osoba i tak naprawdę to ona najbardziej ze wszystkich członków zaangażo-
wała się w realizację tych projektów, głownie od strony merytorycznej, przy wsparciu 
technicznym pozostałych członków rodziny i pracowników. 

Edyta Guderska
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Podsumowanie

Reasumując, należy stwierdzić, że podejmowanie decyzji nie jest łatwe, gdy mamy świa-
domość, że ich konsekwencje mogą ponosić kolejne pokolenia. W większości firm ro-
dzinnych nie jest bowiem jasno określone, kto za co ponosi odpowiedzialność oraz jaki 
jest stopień autonomii każdego z członków rodziny w procesie decyzyjnym. Z jednej 
strony konieczność przetrwania na konkurencyjnym rynku wymusza otwarcie się na no-
woczesne i innowacyjne rozwiązania. Jednak z uwagi na dorobek poprzednich pokoleń, 
trudniej jest podejmować ryzyko i istnieje większa obawa przed kolejnymi zmianami. 
Wprowadzanie zmian do sprawdzonego i tradycyjnego schematu działania jest wyzwa-
niem zarówno dla nowego pokolenia, jak i nestorów firm rodzinnych [Mączyńska 2017]. 
Z analizy omawianego przykładu można jednak wywnioskować, iż dzięki młodemu 
i zaangażowanemu zespołowi zarządzającemu projekty z funduszy UE zostały przygo-
towane oraz prawidłowo zrealizowane. Mimo zróżnicowania projektów pod względem 
technicznym oraz źródeł finansowania, dwa zakończyły się sukcesem, a ostatni przeszedł 
pozytywnie wstępną weryfikację. Ciągłe unowocześnienie produkcji czyni z firmy lidera 
na rynku producentów doniczek. Nowa linia produkcyjna zwiększy znacznie moce pro-
dukcyjne firm. Powiększony potencjał firmy wzmocnił jej sytuację na rynku, pozwolił za-
spokoić potrzeby klientów i zdobyć nowe kontrakty. Firma mogła zaoferować nowe pro-
dukty, mające wysoką jakość po konkurencyjnej cenie. Nowoczesne produkty o wysokiej 
jakości zapewnią firmie prestiż i silną pozycję na rynku. W wyniku realizacji inwestycji 
wzrosła konkurencyjność firmy na każdym z wymienionych rynków – począwszy od lo-
kalnego, przez regionalny i krajowy, aż po międzynarodowy.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych z funduszy unijnych
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Wstęp

Koncepcja inteligentnej specjalizacji to kluczowy element europejskiej polityki spójności 
bazującej na określonych w Strategii Europa 2020 inicjatywach inteligentnego, zrówno-
ważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu. Istotną rolę w realizacji tych 
zamierzeń powinny odegrać władze na szczeblu krajowym i regionalnym, podejmując 
działania polegające na rozwijaniu strategii inteligentnych specjalizacji [Lisowska 2016]. 
Służyć temu ma regionalna strategia innowacji (RIS), stanowiąca podstawowy dokument 
realizacji polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym. Taką strategię, zgodnie z za-
łożeniami dokumentu Strategia Europa 2020, powinien posiadać każdy region [Komisja 
Europejska 2011, s. 2] jako oddolnie definiowany program transformacji gospodarczej, 
bazujący na:

 · wykorzystaniu mocnych stron i przewag konkurencyjnych danego regionu oraz jego 
potencjału do osiągania doskonałości,
 · pełnym zaangażowaniu interesariuszy w celu wspólnego zidentyfikowania najbar-

dziej obiecujących obszarów specjalizacji,
 · skoncentrowaniu wsparcia publicznego na kluczowych regionalnych priorytetach,
 ·  zastosowaniu instrumentów zachęcających do innowacyjności, eksperymentowa-

nia, stymulujących inwestycje podmiotów prywatnych w B+R, sprzyjających innowa-
cjom technologicznym,
 · oparciu na obiektywnych danych i dowodach, wskaźnikach oraz solidnym systemie 

monitorowania i ewaluacji [Sadowska-Hełpa 2013, Nowakowska 2007].
Istotną rolę w realizacji zamierzeń odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa, których 

rozwojowi może sprzyjać potencjał regionalnych inteligentnych specjalizacji w obszarze:  
(i) wsparcia powstawania nowych przedsiębiorstw w oparciu o przemysły wykazują-
ce duży potencjał innowacyjności, (ii) wzrostu nakładów na B+R w sektorze przedsię-
biorstw, (iii) wsparcia rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach, (iv) transferu wie-
dzy, innowacji i technologii w ramach współpracy biznesu ze sferą nauki.

Inteligentna specjalizacja to wyróżnione przez kraje członkowskie regiony „obszary 
gospodarcze”, bazujące na potencjale naukowym i badawczo-rozwojowym, wykształ-
conym w regionie [Komisja Europejska 2012]. Według A. Oleksiuka inteligentna specja-
lizacja polega na wyborze najważniejszych dziedzin gospodarki i nauki, które stanowią 
potencjał regionu, a następnie ukierunkowaniu na nie wsparcia, pozwalającego na 
rozwój regionu na bazie potencjału endogenicznego poprzez wzrost innowacyjności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw z danej specjalizacji [Oleksiuk 2015]. Strategia in-
teligentnej specjalizacji opiera się na założeniu, że nie istnieje region będący liderem 
w każdej dziedzinie. Kluczowe jest zatem zauważenie indywidualnego potencjału da-
nego regionu i wykorzystanie go w celu budowania przewagi konkurencyjnej regionu 
w danej dziedzinie [Foray 2009]. 

Renata Lisowska
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Wybór inteligentnych specjalizacji odbywa się poprzez przedsiębiorcze odkrywa-
nie (entrepreneurial discovery), współpracę i interakcje z przedsiębiorstwami i innymi 
podmiotami funkcjonującymi w regionie oraz proces oddolny (bottom-up), bazujący 
na rynkowej wiedzy podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcze odkrywanie jest de-
finiowane jako interaktywny proces, w którym siły rynkowe, w połączeniu z podmiota-
mi prywatnymi, dostarczają informacji na temat pożądanych nowych dziedzin działal-
ności, które następnie są wspierane w celu ich szybkiego rozwoju [Innovation-driven… 
2013]. Celem tego procesu jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rynek 
poprzez opracowanie kreatywnych rozwiązań problemów przy łączeniu dostępnych 
zasobów i nowych partnerów, podejmowanie ryzyka, eksperymentowanie, poszu-
kiwanie nowych pomysłów w ramach łańcucha wartości lub włączanie się w nowe 
łańcuchy wartości [Oleksiuk 2015]. Przedsiębiorcom przyznaje się wiodącą rolę w od-
krywaniu obszarów dla przyszłej specjalizacji w regionie, ze względu na ich wiedzę, 
w których dziedzinach mogą być bardziej konkurencyjni od innych, dzięki innowacyj-
nemu wykorzystaniu regionalnych zasobów, warunków środowiskowych oraz wiedzy 
na temat rynku [Pilarska 2014]. 

Celem artykułu jest analiza i ocena szans rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
w inteligentnych specjalizacjach regionu na przykładzie województwa świętokrzyskiego. 

W pierwszej części opracowania zaprezentowano założenia teoretyczne koncepcji 
inteligentnej specjalizacji i procesu przedsiębiorczego odkrywania, w drugiej zaś doko-
nano oceny szans rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w inteligentnych specjali-
zacjach regionu świętokrzyskiego.

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w inteligentnych 
specjalizacjach. Studium przypadku województwa 
świętokrzyskiego

Zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w Regionalnej Strategii Innowacji Strategii Ba-
dań i Innowacyjności (RSI3) Od absorbcji rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa 
świętokrzyskiego 2014–2020+, jak również z procesem przedsiębiorczego odkrywania, 
w województwie świętokrzyskim dokonano wyboru siedmiu inteligentnych specjali-
zacji1 tzn. cztery główne (wertykalne): zasobooszczędne budownictwo, przemysł me-
talowo-odlewniczy, turystykę zdrowotną i prozdrowotną oraz nowoczesne rolnictwo 
1 Szczegółowe informacje na temat obszarów i podobszarów dla wyodrębnionych inteligentnych specjali-
zacji regionu świętokrzyskiego są zawarte w Załączniku 1 Uszczegółowienie inteligentnych specjalizacji wo-
jewództwa świętokrzyskiego do Planu Wykonawczego Strategii badań i innowacyjności (RSI3), Od absorbcji do 
rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014–2020+, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Kielce 2015.

Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie



456

i przetwórstwo spożywcze oraz trzy wspierające (horyzontalne): technologie informacyjno
-komunikacyjne (ICT), zrównoważony rozwój energetyczny oraz branżę targowo-kongre-
sową. Główne inteligentne specjalizacje mają już obecnie duży potencjał innowacyjny oraz 
istotny wpływ na gospodarkę województwa, natomiast specjalizacje horyzontalne, rów-
nież o znaczącym potencjale rozwojowym dla gospodarki województwa, pełnią funkcję 
wspomagającą i będą wzmacniać dynamiczny rozwój głównych specjalizacji [Od absorbcji 
rezultatów… 2014, s. 29]. Potencjał inteligentnych specjalizacji może stać się kluczowy dla 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim.

Jak wynika z danych statystycznych, w województwie świętokrzyskim w 2016 roku 
było 111 128 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON, z tego 
106 139 (95,5%) to mikroprzedsiębiorstwa, 4 028 (3,6%) małe przedsiębiorstwa oraz 846 
(0,9%) średnie przedsiębiorstwa. Nieco ponad 1/3 małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadziła swoją działalność w inteligentnych specjalizacjach regionu, najwięcej w IS 
Zasobooszczędne budownictwo – 11 022 podmiotów, następnie, zgodnie z liczbą zareje-
strowanych MSP w IS Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze – 8 152, IS Turysty-
ka zdrowotna i prozdrowotna – 5 915, IS Branża targowo-kongresowa – 5 897, IS Zrównowa-
żony rozwój energetyczny – 3 427, IS Branża metalowo-odlewnicza – 2 476, IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne – 1 413. 

Do zbadania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w inteligentnych specjali-
zacjach regionu świętokrzyskiego w niniejszym opracowaniu wykorzystano zmodyfi-
kowany wskaźnik kontekstowy dla obszarów inteligentnych specjalizacji Koncentracja 
MSP według branż – współczynnik lokalizacji2 [Plan Wykonawczy… 2015, ss. 128–129], 
który pozwolił na monitorowanie liczby MSP w wybranych branżach przemysłowych 
i usługowych w latach 2010–2016. W dalszej części opracowania zostaną omówione inte-
ligentne specjalizacje regionu3, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sektora MSP 
w tych specjalizacjach.
2 Wskaźnik kontekstowy dla inteligentnych specjalizacji Koncentracja MSP według branż – współczynnik 

lokalizacji obliczono według następującej formuły=
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑤𝑤ó𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑤𝑤𝑙𝑙𝑒𝑒  

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑟𝑟𝑜𝑜ół𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑤𝑤ó𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑤𝑤𝑙𝑙𝑒𝑒
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑤𝑤 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑑𝑑

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑤𝑤 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑑𝑑
 

wartość wskaźnika > 1 wskazuje na większą koncentrację przedsiębiorstw danej specjalizacji w województwie 
w danym roku w stosunku do liczby przedsiębiorstw danej specjalizacji w Polsce w danym roku na tle liczby 
przedsiębiorstw w województwie w danym roku i liczby przedsiębiorstw w Polsce w danym roku, natomiast 
wartość tego wskaźnika <1 wskazuje na niższą koncentrację przedsiębiorstw danej specjalizacji w wojewódz-
twie w danym roku w stosunku do liczby przedsiębiorstw danej specjalizacji w Polsce w danym roku na tle 
liczby przedsiębiorstw w województwie w danym roku i liczby przedsiębiorstw w Polsce w danym roku.
3 Charakterystyki Inteligentnych Specjalizacji województwa świętokrzyskiego zostały opracowane na pod-
stawie Kart procesu – projektu dla inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego przygotowanych 
w ramach projektu systemowego „Perspektywy Regionalnej Strategii Innowacji województwa świętokrzyskiego – 
IV etap”, PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Renata Lisowska
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Inteligentna Specjalizacja Przemysł metalowo-odlewniczy ma długie tradycje ze 
względu na istnienie silnych ośrodków przemysłowych (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Skarżysko-Kamienna i Starachowice), obecność dużych przedsiębiorstw o znanej marce 
np. Odlewnie Polskie, Huta Celsa Ostrowiec, Odlewnia Ostrowiec, Ferrometal oraz firm 
sektora MSP. Branża ta charakteryzuje się:

 · znaczącym wkładem do PKB regionu i udziałem w ogólnej produkcji przemysłowej,
 · dużą skłonnością do współpracy pomiędzy firmami oraz ze sferą nauki,
 · dużą wrażliwością branży na zmiany koniunktury w przypadku dekoniunktury, 

znacznego spadku cen wyrobów stalowych oraz spadającego popytu ze strony głów-
nych odbiorców, tj. branży budowlanej, maszynowej i motoryzacyjnej,
 · niewielką aktywnością przedsiębiorstw w zakresie komercjalizacji wyników badań 

i innowacji (można mówić o pojedynczych działaniach związanych z wypracowaniem 
własnego know-how, dokonania zgłoszenia patentowego, udzielenia licencji).

Uwarunkowania te mają znaczący wpływ na rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw w tej Inteligentnej Specjalizacji. Analiza wskaźnika kontekstowego Koncentracja 
MSP według branż – współczynnik lokalizacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 
2010–2016 dla inteligentnej specjalizacji Przemysł metalowo-odlewniczy wskazuje, że 
w województwie świętokrzyskim w badanym okresie istnieje większa niż w Polsce kon-
centracja MSP w tej specjalizacji na tle liczby przedsiębiorstw w województwie i w Polsce 
(por. tabela 1). Co świadczy o dynamicznym rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
w tej specjalizacji.

Tabela 1. Wskaźnik kontekstowy Koncentracja MSP według branż – współczynnik 
lokalizacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016 dla inteligentnej 
specjalizacji Przemysł metalowo-odlewniczy

Rok

Liczba MSP 
w IS Przemysł 
metalowo
-odlewniczy 
w woj. świę-
tokrzyskim

Liczba MSP 
w IS Przemysł 
metalowo
-odlewniczy 
w Polsce

Liczba MSP 
w woj. świę-
tokrzyskim 
ogółem

Liczba MSP 
w Polsce ogó-
łem

Współczynnik 
lokalizacji

2010 2 059 71 005 108 589 3 904 958 1,04

2011 2 011 70 104 105 780 3 865 161 1,05

2012 2 106 72 232 107 950 3 970 765 1,07

2013 2 219 73 852 109 746 4 065 748 1,11

2014 2 255 76 143 110 010 4 151 190 1,12

2015 2 387 78 009 110 457 4 179 966 1,16

2016 2 476 80 037 111 010 4 233 228 1,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Rozwój MSP w tej Inteligentnej Specjalizacji powinien być dodatkowo wspierany poprzez: 
 · tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego dla prowadze-

nia działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach z branży metalowo-odlewniczej, 
 · rozwój współpracy przedsiębiorstw w branży i poza branżą, tworzenie sieci współ-

pracy np. w postaci klastrów, co będzie sprzyjało komercjalizacji badań i innowacji,
 · dostęp do źródeł finansowania na każdym etapie cyklu życia MSP,
 · rozwój wykwalifikowanej kadry poprzez kształcenie na poziomie szkolnictwa zawo-

dowego, średniego i wyższego dostosowanego do potrzeb branży,
 · rozwój innowacyjnego otoczenia biznesu dla MSP z branży metalowo-odlewniczej.

Inteligentna specjalizacja Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze posiada 
duży potencjał rozwojowy ze względu na: czyste środowisko tzn. prawie 65% powierzch-
ni to obszary chronione, tradycyjne tereny rolnicze z silnie rozwiniętym rolnictwem, wy-
sokim zatrudnieniem w rolnictwie, znaczącym wkładem do ogólnej wartości sprzedaży 
województwa, dobrze rozwinięte ogrodnictwo i sadownictwo. Charakterystyki te mają 
znaczący wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w tej Inteligentnej Specja-
lizacji. Analiza wskaźnika kontekstowego Koncentracja MSP według branż – współczynnik 
lokalizacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016 dla Inteligentnej Specjali-
zacji Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze wskazuje, że w województwie świę-
tokrzyskim w badanym okresie jest większa niż w Polsce koncentracja MSP w tej specjali-
zacji na tle liczby przedsiębiorstw w województwie i w Polsce (por. tabela 2). Co świadczy 
o dynamicznym rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w tej specjalizacji.

Tabela 2. Wskaźnik kontekstowy Koncentracja MSP według branż – współczynnik 
lokalizacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016 dla inteligentnej 
specjalizacji Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

Rok

Liczba MSP 
w IS Nowocze-
sne rolnictwo 
i przetwór-
stwo spożyw-
cze w woj. 
świętokrzy-
skim

Liczba MSP 
w IS Nowocze-
sne rolnictwo 
i przetwórstwo 
spożywcze 
w Polsce

Liczba MSP 
w woj. świę-
tokrzyskim 
ogółem

Liczba MSP 
w Polsce ogó-
łem

Współczynnik 
lokalizacji

2010 8 221 24 4711 108 589 3 904 958 1,21

2011 8 376 237 986 105 780 3 865 161 1,29

2012 8 491 240 009 107 950 3 970 765 1,30

2013 8 578 240 012 109 746 4 065 748 1,32

2014 8 683 237 995 110 010 4 151 190 1,38

2015 8 371 234 922 110 457 4 179 966 1,35

2016* 8 152 230 003 111 010 4 233 228 1,35

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w tej Inteligentnej Specjalizacji powinien 
być dodatkowo wspierany poprzez:

 · wdrożenie nowych (innowacyjnych) technologii upraw,
 · budowę marki regionalnej, udział w misjach, konferencjach, imprezach targowych 

w kraju i za granicą,
 · integracja podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku w kierunku stwo-

rzenia wspólnych ofert eksportowych, doskonalenia kadry w branży rolno-spożywczej 
oraz szkolenia dla m.in. rolników, przetwórców osób zarządzających podmiotami go-
spodarczymi w sektorze spożywczym.

Natomiast potencjał dla rozwoju Inteligentnej Specjalizacji Zasobooszczędne budow-
nictwo stanowią: obecność unikatowych złóż surowców naturalnych, silne tradycje sektora 
budowlanego w regionie np. Cementownia Dyckerhoff S.A, Zakłady Przemysłu Wapienni-
czego „Trzuskawica”, NIDA-GIPS sp. z o.o., Kopalnia Wapienna „MORAWICA”, rozwijające 
się budownictwo ekologiczne i pasywne (klaster Innowator, Dorbud S.A.), rozpoznawalna 
marka produktów pochodzących z regionu na rynkach krajowych i europejskich, poten-
cjał naukowy i badawczy Politechniki Świętokrzyskiej z silnym Wydziałem Budownictwa 
i Architektury oraz Wydziałem Mechaniki i Budowy Maszyn. Uwarunkowania te mają zna-
czący wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w tej Inteligentnej Specjalizacji. 
Analiza wskaźnika kontekstowego Koncentracja MSP według branż – współczynnik lokali-
zacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016 dla Inteligentnej Specjalizacji 
Zasobooszczędne budownictwo wskazuje, że w województwie świętokrzyskim w bada-
nym okresie istnieje większa niż w Polsce koncentracja MSP w tej specjalizacji na tle liczby 
przedsiębiorstw w województwie i w Polsce (por. tabela 3). Świadczy to o dynamicznym 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w tej specjalizacji.

Tabela 3. Wskaźnik kontekstowy „Koncentracja MSP według branż – współczynnik lo-
kalizacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016” dla inteligentnej 
specjalizacji Zasobooszczędne budownictwo

Rok

Liczba MSP w IS 
Zasobooszczęd-
ne budow-
nictwo w woj. 
świętokrzyskim

Liczba MSP 
w IS Zasobo-
oszczędne 
budownictwo 
w Polsce

Liczba MSP 
w woj. świę-
tokrzyskim 
ogółem

Liczba MSP 
w Polsce ogó-
łem

Współczynnik 
lokalizacji

2010 10 598 360 009 108 589 3 904 958 1,06

2011 10 285 365 918 105 780 3 865 161 1,03
2012 10 496 366 887 107 950 3 970 765 1,05
2013 10 865 374 003 109 746 4 065 748 1,08
2014 10 921 376 892 110 010 4 151 190 1,09

2015 11 008 384 796 110 457 4 179 966 1,08
2016 11 022 391 890 111 010 4 233 228 1,07

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Małe i średnie przedsiębiorstwa w tej Inteligentnej Specjalizacji powinny być dodat-
kowo wspierane poprzez: specjalistyczne doradztwo, tworzenie lub rozwój istniejącego 
zaplecza badawczo-rozwojowego, wspieranie projektów innowacyjnych oraz dostęp 
do źródeł finansowania na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. 

W Inteligentnej Specjalizacji Turystyka Zdrowotna i Prozdrowotna istnieje również 
potencjał dla rozwoju MSP ze względu na: duży potencjał walorów naturalnych regio-
nu (np. wody siarczkowe i termalne – Baseny Mineralne w Solcu Zdroju i Busku Zdroju), 
istnienie atrakcji turystycznych (np. Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach), rozwijającą 
się bazę turystyczno-hotelową oraz dobrze rozwiniętą opiekę medyczną szczególnie 
w dziedzinie onkologii, kardiologii i okulistyki. Jednak pomimo tego potencjału, ana-
liza wskaźnika kontekstowego Koncentracja MSP według branż – współczynnik lokalizacji 
dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016 dla Inteligentnej Specjalizacji Tu-
rystyka Zdrowotna i Prozdrowotna wskazuje, że w województwie świętokrzyskim w ba-
danym okresie istnieje niższa niż w Polsce koncentracja MSP w tej specjalizacji na tle 
liczby przedsiębiorstw w województwie i w Polsce (por. tabela 4). Co może świadczyć 
o niewystarczającym wsparciu tej specjalizacji w obszarze pobudzania przedsiębiorczo-
ści i tworzenia sprzyjającego „klimatu” dla uruchamiania działalności gospodarczej. 

Tabela 4. Wskaźnik kontekstowy Koncentracja MSP według branż – współczynnik 
lokalizacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016 dla inteligentnej 
specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

Rok

Liczba MSP 
w IS Turysty-
ka zdrowot-
na i prozdro-
wotna w woj. 
świętokrzy-
skim

Liczba MSP 
w IS Turystyka 
zdrowotna 
i prozdrowot-
na w Polsce

Liczba MSP w  
woj. świę-
tokrzyskim 
ogółem

Liczba MSP 
w Polsce 
ogółem

Współczynnik 
lokalizacji

2010 5 001 214 005 108 589 3 904 958 0,84

2011 5 203 219 798 105 780 3 865 161 0,86

2012 5 397 223 008 107 950 3 970 765 0,89

2013 5 611 233 974 109 746 4 065 748 0,89

2014 5 709 245 017 110 010 4 151 190 0,88

2015 5 832 254 762 110 457 4 179 966 0,87

2016 5 915 260 003 111 010 4 233 228 0,87

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Renata Lisowska
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Z kolei w Inteligentnej Specjalizacji Technologie Informacyjno-Komunikacyjne uważa 
się za potencjał dla rozwoju MSP:

 · wysokie kompetencje specjalistyczne pracowników związanych z branżą ICT i bran-
żami pokrewnymi, 
 · infrastrukturę B+R dla rozwoju innowacji w branży ICT,
 · wysoki potencjał innowacyjny przedsiębiorstw,
 · rozwój innowacyjnego otoczenia biznesu.

Mimo tego potencjału, analiza wskaźnika kontekstowego Koncentracja MSP według 
branż – współczynnik lokalizacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016 dla 
Inteligentnej Specjalizacji Technologie Informacyjno-Komunikacyjne wskazuje, że w wo-
jewództwie świętokrzyskim w badanym okresie istnieje niższa niż w Polsce koncentracja 
MSP w tej specjalizacji na tle liczby przedsiębiorstw w województwie i w Polsce (por. 
tabela 5). Co może świadczyć o niewystarczającym wsparciu tej specjalizacji w obszarze 
pobudzania zachowań przedsiębiorczych. 

Tabela 5. Wskaźnik kontekstowy „Koncentracja MSP według branż – współczynnik lo-
kalizacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016” dla inteligentnej 
specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne

Rok

Liczba MSP 
w IS Techno-
logie informa-
cyjno-komuni-
kacyjne w woj. 
świętokrzy-
skim

Liczba MSP 
w IS Technolo-
gie informacyj-
no-komunika-
cyjne w Polsce

Liczba MSP 
w woj. świę-
tokrzyskim 
ogółem

Liczba MSP 
w Polsce 
ogółem

Współczynnik 
lokalizacji

2010 1 413 81 977 108 589 3 904 958 0,62

2011 1 539 86 112 105 780 3 865 161 0,65

2012 1 609 94 701 107 950 3 970 765 0,62

2013 1 758 97 832 109 746 4 065 748 0,67

2014 1 843 102 554 110 010 4 151 190 0,68

2015 1 891 109 764 110 457 4 179 966 0,65

2016 1 813 81 977 108 589 3 904 958 0,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W Inteligentnej Specjalizacji Branża Targowo-Kongresowa istnieje również duży po-
tencjał dla rozwoju MSP ze względu na:

 · silną pozycję międzynarodową i krajową Targów Kielce S.A.,
 · Targi Kielce mają bogatą infrastrukturę, tzn. 90 000 m2 w postaci: wielofunkcyj-

nych hal kongresowo-wystawienniczych, sal konferencyjnych oraz parkingu wielo-
poziomowego;
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 · funkcjonowanie klastra Grono Targowe Kielce (GTK), zrzeszającego 89 podmiotów 
gospodarczych obejmujących instytucje, stowarzyszenia i organizacje powiązane biz-
nesowo – głównie usługowe z branż: ICT, wydawniczej i poligraficznej, reklamowej, 
konsultingowej, turystycznej, transportowej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz szko-
leniowej,
 · potencjał naukowy Uniwerstetu Jana Kochanowskiego ze specjalizacjami kształce-

nia takimi jak: marketing i wystawiennictwo, wzornictwo i grafika projektowa oraz Po-
litechniki Świętokrzyskiej – wzornictwo przemysłowe, zarządzanie i marketing,
 · synergię pomiędzy branżą Targowo-Kongresową oraz turystyką prozdrowotną.

Potencjał ten jednak jest niewykorzytany i niewystarczajacy dla rozwoju MSP, gdyż 
analiza wskaźnika kontekstowego Koncentracja MSP według branż – współczynnik lokali-
zacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016 dla Inteligentnej Specjalizacji 
Branża Targowo-Kongresowa wskazuje, że w województwie świętokrzyskim w badanym 
okresie istnieje niższa niż w Polsce koncentracja MSP w tej specjalizacji na tle liczby 
przedsiębiorstw w województwie i w Polsce (por. tabela 6). Obecną sytuację mogłyby 
zmienić następujące działania:

 · rozwój usług dla klientów biznesowych, odpowiadających standardom jakości ob-
sługi w oparciu o nowoczesną infrastrukturę i wysoką jakość kapitału ludzkiego, 
 · szersza internacjonalizacja wydarzeń targowych oraz zwiększenie atrakcyjności tar-

gów dla wystawców,
 · budowanie sieci współpracy lokalnej, regionalnej i branżowej na rzecz rozwoju bran-

ży targowo-kongresowej,
 · wsparcie współpracy pomiędzy branżą targowo-kongresową a turystyką prozdrowotną.

Tabela 6. Wskaźnik kontekstowy „Koncentracja MSP według branż – współczynnik lo-
kalizacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016” dla inteligentnej 
specjalizacji Branża targowo-kongresowa

Rok

Liczba MSP w IS 
Branża targo-
wo-kongresowa 
w woj. święto-
krzyskim

Liczba MSP IS 
Branża targo-
wo-kongreso-
wa w Polsce

Liczba MSP 
w woj. świę-
tokrzyskim 
ogółem

Liczba MSP 
w Polsce 
ogółem

Współczynnik 
lokalizacji

2010 5 296 252 312 108 589 3 904 958 0,75
2011 5 347 261 095 105 780 3 865 161 0,75
2012 5 502 274 209 107 950 3 970 765 0,74
2013 5 722 289 491 109 746 4 065 748 0,73
2014 5 845 294 487 110 010 4 151190 0,75
2015 5 817 298 711 110 457 4 179 966 0,74
2016 5 897 287 843 111 010 4233 228 0,78

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Renata Lisowska
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W przypadku Inteligentnej Specjalizacji Zrównoważony rozwój energetyczny poten-
cjał dla rozwoju MSP stanowi: 

 · istniejący potencjał w województwie, zarówno w zakresie zasobów energii odna-
wialnej, jak i potencjału naukowo-badawczego, co stwarza możliwości dynamicz-
nego rozwoju tego obszaru oraz zainicjowania pozytywnych zmian w branżach 
powiązanych;
 · współpraca przedsiębiorstw z branżami komplementarnymi (np. automatyka, prze-

mysł metalowy, kruszywa i materiały budowlane);
 · istnienie klastrów tzn. Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego, Krę-

gu Innowacji EWE;
 · doświadczenia i kompetencje podmiotów regionalnych w zakresie usług dorad-

czych EWE m.in. świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, audyty ener-
getyczne, audyty oświetleniowe itd.;
 · dostępność biomasy i substratów dla biogazowni w regionie.

Potencjał ten pozwolił na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w tej Inteligentnej 
Specjalizacji. Analiza wskaźnika kontekstowego Koncentracja MSP według branż – współ-
czynnik lokalizacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016 dla Inteligentnej 
Specjalizacji Zrównoważony rozwój energetyczny wskazuje, że w województwie święto-
krzyskim w badanym okresie istnieje większa niż w Polsce koncentracja MSP w tej specja-
lizacji na tle liczby przedsiębiorstw w województwie i w Polsce (por. tabela 7). Świadczy to 
o dynamicznym rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w tej specjalizacji.

Tabela 7. Wskaźnik kontekstowy „Koncentracja MSP według branż – współczynnik lo-
kalizacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2010–2016” dla inteligentnej 
specjalizacji Zrównoważony rozwój energetyczny

Rok

Liczba MSP w IS 
Zrównoważony 
rozwój energe-
tyczny w woj. 
świętokrzyskim

Liczba MSP w IS 
Zrównoważony 
rozwój energe-
tyczny w Polsce

Liczba MSP 
w woj. świę-
tokrzyskim 
ogółem

Liczba MSP 
w Polsce 
ogółem

Współczynnik 
lokalizacji

2010 3 148 113 022 108 589 3 904 958 1,00

2011 3 293 114 541 105 780 3 865 161 1,05

2012 3 291 118 899 107 950 3 970 765 1,02

2013 3 302 120 083 109 746 4 065 748 1,02

2014 3 309 121 712 110 010 4 151 190 1,03

2015 3 398 123 076 110 457 4 179 966 1,04

2016 3 427 123 301 111 010 4 233 228 1,06

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Zakończenie 

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowy dla realizacji założeń Strate-
gii badań i innowacyjności (RSI3), szczególnie w obszarze kreowania przedsiębiorczości 
i podnoszenia innowacyjności podmiotów należących do inteligentnych specjalizacji. 
Jednak, jak wskazują analizy wskaźników kontekstowych dla poszczególnych inteligent-
nych specjalizacji, nie w każdej specjalizacji istnieje większa niż w Polsce koncentracja 
MSP na tle liczby przedsiębiorstw w województwie i w Polsce. Przyczyn tego stanu rzeczy 
można upatrywać w:

 · niskiej innowacyjności podmiotów gospodarczych należących do inteligentnej 
specjalizacji,
 · niewystarczającym wsparciu zarówno merytorycznym, jak również finansowym 

podmiotów gospodarczych, w tym należących do sektora MSP w obszarze urucho-
mienia, wzrostu, rozwoju i prowadzenia prac B+R,
 · niskim stopniu wykorzystania środków unijnych w latach 2007–2013, co może skut-

kować niewystarczającym i niedopasowanym do potrzeb przedsiębiorców wsparciem 
w aktualnej perspektywie programowania,
 · słabym wsparciu działalności eksportowej przedsiębiorstw oraz niezadawalającym 

marketingu produktów/usług regionalnych,
 · niskim stopniu współpracy przedsiębiorstw ze sferą nauki, co skutkuje nie-

wielką aktywnością przedsiębiorstw w zakresie komercjalizacji wyników badań  
i innowacji.
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Zaufanie społeczności lokalnej do firm rodzinnych

The Local Community’s Trust to Family Businesses

Abstract: Social relations are based on trust conducive to the economic development of re-

gions. Family relationships help in building the personnel confidence, which, transferred to 

the company, promotes its development. Participation in building trust through social re-

lations in the immediate vicinity of the family and the company also has an impact on local 

community. The goal of the publication is to show how the local community perceives the 

family businesses and what activities can strengthen public confidence in the companies.

Key words: trust, trust personality, family business, local community

Wstęp

Przedsiębiorstwo rodzinne to podmiot gospodarczy, który stanowi własność rodziny 
i jest przez nią prowadzony i zarządzany na jej własny rachunek. W raporcie Badanie firm 
rodzinnych [2009, s. 60], autorzy przyjęli definicję: „...firma rodzinna to każdy podmiot 
gospodarczy z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, o dowolnej formie 
prawnej, zarejestrowany i działający w Polsce, w którym: 

 · co najmniej dwóch członków rodziny wspólnie pracuje w tym przedsiębiorstwie, 
 · co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie, 
 · członkowie rodziny posiadają znaczące udziały (oznacza udziały większościowe) 

w przedsiębiorstwie”. 
Powyższa definicja została przyjęta do badań dotyczących zaufania do podmiotów 

gospodarczych prowadzonych przez rodziny. Osoby, które prowadzą działalność go-
spodarczą w formie przedsiębiorstwa, to nie tylko członkowie rodziny, lecz także człon-
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kowie społeczności lokalnej. Z jednej strony przedsiębiorczość rodzinna pokazuje, jak 
można tworzyć wartość dodaną w sferze gospodarczej, z drugiej strony to budowanie 
zależności zawodowych funkcjonujących w hermetycznym otoczeniu lokalnym (wszy-
scy wszystkich znają). Przedsiębiorstwa prowadzone przez rodziny są źródłem docho-
dów finansowych dla samorządów lokalnych (płacone podatki lokalne, zatrudnienia 
lokalnej ludności), częściej biorą udział w akcjach społecznych na rzecz społeczności 
lokalnej, znają swoich pracowników, żyją ich sukcesami i porażkami. Firmy rodzinne żyją 
wśród ludzi i pracują dla ludzi. Gwarantują rozwój obszarów, na których prowadzą swoją 
działalność gospodarczą, wzmacniają więzi społeczne i kulturowe. Powinny być wiary-
godne, wzbudzać zaufanie i stać się przykładem sukcesu gospodarczego, promującego 
zachowania przedsiębiorcze. Tymczasem przedsiębiorstwa te często borykają się z wie-
loma mitami związanymi z brakiem lub ograniczonym zaufaniem ze strony współoby-
wateli. Jeśli przedsiębiorstwo rodzinne to forma personalizacji wartości przypisywana 
rodzinie i przeniesiona na firmę, wówczas podkreślenie tego wyjątkowego charakteru 
winno wzbudzać zaufanie między interesariuszami (członkami rodziny, pracowników, 
dostawców, klientów itd.). Wśród naukowców i praktyków panuje przekonanie, że za-
ufanie to kluczowy czynnik sukcesu każdej firmy. Celem publikacji jest pokazanie, jak 
społeczność lokalna postrzega firmy rodzinne i jakie działania mogą wzmocnić zaufanie 
społeczne do przedsiębiorstw na przykładzie okręgu częstochowskiego.

Zaufanie – podstawy teoretyczne

Zaufanie odgrywa ważną rolą we wszystkich sferach życia gospodarczego, ekonomicz-
nego i społecznego. Odnosi się do relacji, zachęca do wzajemności i może zwiększać 
zarówno jakość, jak i liczbę interakcji społecznych. W ostatniej dekadzie XXI wieku po-
wstało wiele publikacji dotyczących znaczenia zaufania w relacjach biznesowych [m.in. 
Grudzewski i inni 2009, Popczyk 2012], a nawet jego wpływu na wzrost gospodarczy 
kraju [m.in. Ambroziak i inni 2016]. Autorzy prezentują różne podejścia do zaufania 
w relacjach miedzy pracownikami (z rodziny i spoza rodziny) [LaChapelle, Barnes 1998], 
kadrą zarządzającą, kontrahentami [Paliszkiewicz 2013] i klientami. Natomiast spo-
radycznie bada się, jak postrzegana jest firma w środowisku lokalnym. W literaturze 
dotyczącej kapitału społecznego przedstawiono dowody, że zaufanie wspiera wzrost 
i rozwój [m.in. Hosmer 1995, Bennis i Goldsmith 2013, czy Shaw 1997] poprzez sze-
reg kanałów, takich jak zmniejszenie kosztów transakcyjnych, egzekwowania umów 
i akumulacji kapitału ludzkiego [Sabatini i inni 2014], co stanowi niebywałą korzyść dla 
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małych i średnich firm. Otoczenie społeczne firm rodzinnych pozwala na ich rozwój, 
a w konsekwencji jest siłą, która pozwala przetrwać kryzysy. 

Misztal [1996, ss. 26–32] definiuje zaufanie jako gotowość jednej strony na narażanie 
się na niepożądane działanie, w oparciu o przekonanie, że druga strona jest:

 · Kompetentna – czyli identyfikuje i interpretuje odpowiednio informacje podejmując 
odpowiednie decyzje;
 · Otwarta – to znaczy, że partner gotowy jest dzielić się informacjami, pomysłami, ale 

również obawami i zagrożeniami;
 · Troskliwa – przeświadczenie, że strony nie wykorzystują się, lecz współpracują, bu-

dując wzajemne relacje;
 · Solidna – czyli partnerzy są w stanie sprostać złożonym obietnicom.

Te wymiary wzmacniają zaufanie i stymulują zainteresowanie w utrzymaniu re-
lacji biznesowych i mogą stanowić bazę relacji między obywatelem a podmiotem 
gospodarczym.

Misztal pominęła doświadczenie jako czynnik, który wzmacnia lub zmniejsza zaufa-
nie do danego podmiotu. Oczywistym staje się, że doświadczenie może zostać włączo-
ne do warstwy kompetencji, gdyż stanowi pewien zakres umiejętności interpretowania 
informacji, lecz szczególnego znaczenia nabiera, jeśli chodzi o firmę rodzinną. Jej specy-
fika pozwala na utożsamianie zachowań przedsiębiorczych członków rodziny z prowa-
dzoną firmą, a doświadczenie często wykracza poza okres prowadzenia firmy (ponieważ 
osoby znają się od wielu lat, często pokoleń to doświadczenie osobiste przekłada się na 
grunt zawodowy). Zagadnienie to ma wymiar zarówno ekonomiczny, jak i społeczny. 

Barbalet [2006, s. 5] zwrócił uwagę na to, że zaufanie jest definiowane: w kategoriach 
korzyści, jakie oferuje (współpraca, spójność polityczna, niezawodność, porządek spo-
łeczny itp.) lub dyspozycji tych, którzy obdarzają zaufaniem (afektywne, obliczeniowe, 
moralne, pragmatyczne itp.) albo charakteru relacji między zaufaniem i przypuszczalnie 
godnym zaufania (umowne, zależne, wyzysku, wzajemne itp). 

Zaproponowane podejścia do definiowania i analizowania zaufania oraz zwią-
zane z nim zachowania biznesowe pokazują, jak szeroko może zostać ono interpre-
towane. Tab. 1 zawiera podsumowanie typów zaufania, uwzględniające czasowość 
w jego interpretowaniu.

Zaufanie społeczności lokalnej do firm rodzinnych
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Tabela 1. Typy zaufania w relacjach biznesowych 

Źródło: opracowane na podstawie: Grudzewski, Hejduk, Sankowska 2007, s. 49.

W kontekście tak szerokiego spojrzenia na zaufanie, może je przyjąć jako ukierun-
kowaną, noszącą znamiona ryzyka, relację miedzy dwiema jednostkami, z których jed-
na zwana jest ufającym (społeczność lokalna), a druga powiernikiem (firma rodzinna). 
Źródłem zaufania mogą być: znajomość wynikająca z powtarzalności pewnych interak-
cji między stronami (doświadczenie), kalkulacja będąca subiektywnym oszacowaniem 
przewagi korzyści nad ewentualnymi kosztami (korzyść zasobowa), wartości wyznawa-
ne przez przedsiębiorstwa rodzinne zwiększające pozytywne przekonanie o ich uczci-
wości i dobrej woli.

Zaufanie to istotny determinant w relacjach społecznych, przyczyniający się do 
budowania dobrobytu gospodarczego – podmiotów, rodzin (ludzi), samorządów 
oraz kraju. 

Typy zaufania: 

 

 

Źródło: 

Zaufanie oparte na 
kompetencjach 

 
Rachunek ekonomiczny 

Zaufanie oparte na 
przewidywalności 

 
Znajomość/doświadczenie 

Zaufanie oparte 
na dobrej woli-wierze 

Wartości 

Zuker (1986) Zaufanie oparte na 
procesach 

Zaufanie oparte na 
charakterystycznych 

cechach 

Zaufanie oparte na 
instytucjach 

Gabarro (1987) Reputacja 
Wzorcowe kompetencje Ocena Motywy / Intencje 

Sako (1992) Kontakt Kompetencje Dobra wola 
Barnej i Hansen 

(1994) Słabe zaufanie Przeciętne zaufanie Silne zaufanie 

Mayer, Davis i 

Schoorman (1995) Umiejętności Uczciwość Życzliwość 

McAllister (1995) Poznanie Poznanie-afekt Afekt 
Lewicki i Bunkier 

(1996) 
Czynnik 

powstrzymujący/kalkulacja Wiedza Identyfikacja 

Dyer i Chu (2000) Solidność Uczciwość Dobra wola 
Barbalet (2006) Korzyści zasobowe Doświadczenie Wiara 
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Zaufanie społeczne a firmy rodzinne

Literatura przedmiotu często ogranicza się do badań dotyczących wpływu przedsiębior-
stwa na środowisko przyrodnicze lub/i społeczne. Natomiast brakuje badań dotyczących 
wpływu środowiska lokalnego (nie tylko prawnego, czy też politycznego –samorządo-
wego) na działania firmy. Popczyk [2012] zwrócił szczególną uwagę na rolę zaufania 
w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firm rodzinnych. Podkreślił on znaczenie zaufania 
emocjonalnego, wiążącego pracowników – członków rodziny, które jest szczególnym ro-
dzajem zaufania niebiznesowego. Zaufanie emocjonalne, oparte na bazie tożsamości, 
wspólnej historii, doświadczeniu, emocjach, przeniesione na wspólne przedsięwzięcia 
gospodarcze – firmę rodzinną – pozwala na szybki dostęp do zasobów materialnych 
(środków finansowych, pracy itd.) oraz niematerialnych (wiedzy, doświadczenia, deter-
minacji w działaniu, zaangażowania i poświęcenia). Zaufanie emocjonalne wśród spo-
łeczności lokalnej przyczynia się do tego, że konsumenci są w stanie zapłacić za produkty 
i usługi wyższą cenę. Badania przeprowadzone przez Fundację Firmy Rodzinne [Polacy 
o... 2016] wskazują, że co drugi Polak jest gotowy zapłacić do 10% ceny więcej za produkt 
bądź usługę wykonaną przez firmę rodzinną. Podmioty nierodzinne muszą długo praco-
wać na budowanie zaufania emocjonalnego i często im się to nie udaje. 

Wyniki przeprowadzonego w pierwszej połowie 2015 r. badania spójności społecz-
nej wskazują, iż zaufanie do ludzi (wzajemnie do siebie) ma 78% mieszkańców Polski 
w wieku 16 lat lub więcej. Brak zaufania wyraziła natomiast niemal co siódma osoba 
(ok.15%). Zaufaniem darzy się przede wszystkim najbliższą rodzinę (tj. rodziców, dzieci, 
małżonka) oraz znajomych i przyjaciół. Zaufanie do tych grup zadeklarowało odpowied-
nio ok. 98% i 93% osób w wieku 16 lat lub więcej.

Wysokim poziomem zaufania cieszą się również osoby, z którymi pracujemy na co 
dzień oraz nasi sąsiedzi. Zaufanie do współpracowników deklarowało więcej niż osiem 
na dziesięć osób pracujących, natomiast do sąsiadów – siedem na dziesięć wszystkich 
osób w wieku 16 lat lub więcej. Dosyć wysoki poziom zaufania w relacjach między-
ludzkich odnosi się przede wszystkim do osób z najbliższego otoczenia, które znamy 
i z którymi generalnie pozostajemy w kontakcie. Osobom nieznajomym, które spotyka 
się w różnych sytuacjach, ufa bowiem tylko ok. 39% osób, natomiast brak zaufania zade-
klarowało ok. 42% osób, a niemal co piąta osoba (ok.19%) nie potrafiła określić, czy ma 
zaufanie do nieznajomych, z którymi spotyka się na co dzień. Relatywnie wysoki odsetek 
wskazań „trudno powiedzieć” wynika najprawdopodobniej z faktu, iż osoby nieznajo-
me nie stanowią jasno zdefiniowanej, jednorodnej grupy, którą można w prosty sposób 
ocenić. Mężczyźni i kobiety w podobny sposób oceniali swoje zaufanie do innych osób. 
Większe różnice w poziomie zaufania do ludzi obserwowane są w różnych grupach wie-
ku. Bardziej ufały osoby starsze niż młodsze, np. 82% osób w wieku 75 lat i więcej jest 
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skłonnych zaufać; natomiast tylko 75% osób w wieku 16–24 lata wyraziło taką gotowość. 
Nieznajomym, z którymi spotykamy się w różnych sytuacjach, ufa natomiast niemal co 
druga osoba w wieku 75 lat lub więcej, podczas gdy w najmłodszej grupie wieku (16–
24 lata) – co trzecia. Zaufanie do sąsiadów deklarowało mniej niż siedem na dziesięć 
osób w wieku poniżej 35 lat, wobec ok. 80% osób starszych w wieku co najmniej 65 lat. 
W przypadku zaufania do sąsiadów obserwowane są również wyraźne różnice między 
miastem a wsią. Swoim sąsiadom ufa ok. 80% mieszkańców wsi oraz ok. 68% mieszkań-
ców miast (od 65% w największych miastach liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców 
do 73% w miastach liczących poniżej 20 tys. mieszkańców) [GUS 2015].

Istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt lokalny, zaufanie emocjonalne 
w grupach mniejszych jest większe, dlatego tak ważne jest, aby firmy rodzinne uczestniczyły 
w tworzeniu kultury (sponsorowanie lub współfinansowanie imprez, również sportowych), 
na obszarach których prowadzą działalność gospodarczą. Co więcej, przedsiębiorstwa małe 
i średnie powinny częściej angażować się w akcje społeczne i charytatywne. Taki udział 
w tworzeniu dobrobytu społecznego często odzwierciedla priorytety i niepowtarzalność 
danego obszaru i wzajemną relację między przedsiębiorcą a obywatelem. Szczególnego 
znaczenia nabierają relacje między zarządzającymi firmą – członkami społeczeństwa i rodzi-
ną a ich pracownikami – członkami społeczności lokalnej i ich rodzinami. W tej relacji istotne 
jest zaufanie, gdyż przez pryzmat zachowania się przedsiębiorstwa postrzegani są członko-
wie rodzin prowadzącej działalność gospodarczą [Bingham i inni 2011, s. 581].

Właściciel firmy rodzinnej nie rozdziela korzyści biznesowych od osobistych w kate-
goriach etycznych. Więcej, jego działanie, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 
jest jednoznaczne z wartościami ekonomicznymi i gospodarczymi jego rodziny. Wymiar 
odpowiedzialności biznesowej i społecznej jest tożsamościowy, i nie wpływa na jego 
decyzje (co dobre dla przedsiębiorstwa, musi zostać zaakceptowane przez społeczność 
lokalną). Takie podejście może budzić pewne kontrowersje [Campin i inni 2013]. Nale-
ży pamiętać, iż zaufanie nie jest wartością stałą, dlatego należy przede wszystkim dbać 
o stan, w którym lokalna społeczność ufa przedsiębiorcy i przedsiębiorstwu. Zaufanie 
jest procesem zmieniającym się dynamicznie. Ufność to wiara, która może zostać nad-
szarpnięta, a wówczas raz stracone zaufanie może nie zostać nigdy odzyskane. 
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Metodologia badań 

Zaufanie ma ogromny wpływ na relacje konsumenckie. Postrzeganie przedsiębior-
stwa przez pryzmat rodziny jest jednym z bardziej newralgicznych elementów zwią-
zanych z firmą rodzinną. Badania dotyczące zaufania do firm rodzinnych z okręgu 
częstochowskiego1 zostały przeprowadzone na próbie reprezentatywnej wśród osób 
studiujących na kierunku ekonomicznym. Metodą badawczą była ankieta interneto-
wa zamieszczona na platformie e-learningowej. Wśród osób, które odpowiedziały na 
pytania ankiety, większość stanowiły kobiety (74%) w wieku 21–25 lat. Dobór losowy 
próby posiada pewne ograniczenia związane z wiekiem, co rzutuje na badania zwią-
zane z zaufaniem. Do pomiaru zaufania została wykorzystana pięciostopniowa skala 
porządkowa, której wadą jest m.in. ograniczona liczba odpowiedzi, dlatego została 
ona również uzupełniona o pytanie otwarte, w których respondenci mogli wypowie-
dzieć swoje zdanie na temat firm rodzinnych. Badania miały charakter poznawczy 
i zostały przeprowadzone w dwóch etapach w styczniu 2016 i 2017 roku na różnej 
próbie badawczej. Pozwoliło to na zebranie informacji na temat:

 · Co wyróżnia firmę rodzinną od nierodzinnej?
 · Czy pracownicy firm rodzinnych mocniej identyfikują się z przedsiębiorstwem?
 · Czy współpraca przedsiębiorstw rodzinnych z samorządem terytorialnym wzmacnia 

zaufanie do firm?
 · Czy udział firm rodzinnych w akcjach charytatywnych wzmacnia zaufanie do pod-

miotów?
Dwa pierwsze pytania nawiązują do spostrzeżeń respondentów na temat różnicy 

pomiędzy firmą rodzinną a nierodzinną, natomiast pozostałe wiążą się bezpośrednio 
z tym, jakie działania mogą wzmocnić zaufanie społeczne do przedsięwzięć gospodar-
czych prowadzonych przez rodzinę. 

1 W podregionie częstochowskim zarejestrowanych jest 50 085 małych i średnich podmiotów prywatnych, co 
stanowi ok 12% wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych w województwie śląskim w 2015 r.
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Rysunek 1. Co wyróżnia firmę rodzinną od firmy nierodzinnej zdaniem ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.

Wśród cech wyróżniających firmę rodzinną na tle innych podmiotów respondenci 
wskazali głównie kulturę organizacyjną (czyli władza w firmie należy do członków ro-
dziny) – 72%. Podział władzy wśród osób spokrewnionych jest bardziej widoczny dla 
społeczeństwa aniżeli nazwa przedsiębiorstwa. Świadczy to o tym, że firma rodzinna 
jest widziana przez pryzmat rodziny. Otoczenie społeczne postrzega przedsiębior-
stwo przez członków rodziny, którzy są właścicielami podmiotu. Budowanie zaufania 
społecznego jest oparte na relacjach z otoczeniem członków przedsiębiorczej rodziny, 
bardziej niż na działaniach prowadzonych przez firmę. 

Tabela 2. Prawdopodobieństwo warunkowe dla poziomów odpowiedzi.

Zmienne

Poziomy odpowiedzi

bardzo silnie silnie przeciętnie słabo
brak odpowie-
dzi

Osoby zatrudnione 
w firmie rodzinnej mocniej 
identyfikują się z przedsię-
biorstwem 0,217391304 0,478261 0,17391304 0,130435 0
Współpraca z lokalnym 
samorządem (JST) wzmac-
nia zaufanie 0,086956522 0,304348 0,13043478 0,043478 0,434782609
Udział w akcjach cha-
rytatywnych wzmacnia 
zaufanie 0,173913043 0,304348 0,13043478 0,043478 0,347826087

Źródło: opracowanie własne.
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Wśród ankietowanych dominowało przekonanie o tym, że pracownicy firmy rodzin-
nej identyfikują się z przedsiębiorstwem (tab. 2). Prawdopodobieństwo tego, że pracow-
nik mocno podkreśla swoje miejsce zatrudnienia w podmiocie rodzinnym, wyniosło aż 
0,48. Ten wynik ma odzwierciedlenie w badaniach nad przedsiębiorczością rodzinną – 
15,7% osób wyraziło chęć bycia pracownikiem w firmy rodzinnej [Raport, Polacy o..., s. 
27]. Zaufanie do pracodawcy w kwestii stabilności zatrudnienia oraz możliwości reali-
zowania się, ankietowani wyrazili poprzez chęć wyboru pracodawcy – firma rodzinna. 

Działania, które firmy rodzinne powinny prowadzić, by wzmocnić zaufanie społecz-
ności lokalnej to udział w akcjach charytatywnych. Ankietowani uważają, że działania na 
rzecz potrzebujących silnie budują zaufanie (0,3). Co druga osoba (0,43) nie ma zdania 
na temat zależności między zaufaniem a współpracą przedsiębiorcy z jednostką samo-
rządu lokalnego. 

Zakończenie

Badania nad zaufaniem są prowadzone przez wiele ośrodków badawczych. Zaufanie 
oparte na trwałych wartościach może być podstawą do budowania trwałej przewagi 
gospodarczej nie tylko podmiotów, lecz również gospodarek. Przedsiębiorstwa rodzin-
ne mają niepodważalny zasób – zaufanie emocjonalne. Przynależność członków rodzi-
ny do społeczności lokalnej wzmacnia poczucie ufności do podmiotu, stanowi zaplecze 
zasobowe w okresie recesji czy kryzysu. Poczucie odpowiedzialności i sprawiedliwości 
działania w sferze osobistej i biznesowej wzmacnia poczucie „godnego zaufania”. Kapi-
tał społeczny, który gromadzi się wokół firmy rodzinnej, należy godziwie wykorzystać, 
tak by stał się zasobem długookresowym. Wzajemne przenikanie zasobów rodzinnych, 
społecznych jak i biznesowych powoduje turbulencje w zachowaniach, co może nie 
sprzyjać trwałości zaufania. Dlatego należy wzmocnić wizerunek firmy rodzinnej o ele-
ment firmy godnej zaufania. W tym celu podmioty rodzinne powinny więcej działać 
na rzecz społeczności lokalnej, również wykorzystując swój potencjał gospodarczy czy 
też ekonomiczny. Wiedza, którą mogą dzielić się przedsiębiorcze rodziny z najbliższym 
otoczeniem (sąsiadem, pracownikiem), pozwoli na budowanie relacji opartych na wia-
rygodności i zaufaniu.
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