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Rodzinni, 
ale mało 
nowocześni
Badanie  Obawiają się nowości i  nie 
chcą rozstać się z władzą. Jednak czasem  
właściciele rodzinnych firm zaskakują

Nienowocześni w zarządzaniu, boją się wy-
chylić nos poza Polskę, niechętnie korzy-
stają z nowych instrumentów finansowych 
— takie cechy rodzinnych przedsiębior-
ców wyciąga na światło dzienne badanie 
gdańskiej firmy doradczej Blackpartners, 
przeprowadzone na ponad 2 tys. małych 
i średnich spółkach rodzinnych.

Zosie Samosie
Tym, co w największym stopniu wyróż-
nia rodzinny biznes od innych przedsię-
biorstw, jest ich struktura.

— W firmach rodzinnych atmosfera 
skoncentrowana jest na właścicielu — mówi 
Mikołaj Lipiński, partner w Blackpartners. 

Aż 79 proc. ankietowanych firm przyzna-
ło, że zarządzaniem bieżącą działalnością 
zajmuje się właściciel. 

— Właściciele rodzinnych firm to ludzie, 
którzy rozwijali i zakładali biznes od same-
go początku. Sądzą więc, że najlepiej znają 
swój biznes i tylko oni potrafią go prowa-
dzić — tłumaczy Mikołaj Lipiński. 

Do tego rzadko rodzinni przedsiębiorcy 
zatrudniają dyrektorów zarządzających od-
powiednimi częściami biznesu. Najczęściej 
pracują u nich dyrektorzy sprzedaży 
(21 proc.), kierownicy biura (20 proc.) oraz 
dyrektorzy produkcji (17 proc.). Jednak aż 
43 proc. badanych firm nie zatrudnia żad-
nej takiej osoby. Głównym powodem są 
obawy o brak wspólnej wizji prowadze-
nia firmy oraz wyznawanych wartości. 
Rodzinni przedsiębiorcy boją się też utra-
ty kontroli nad działalnością operacyjną 
przez rodzinę oraz zmniejszenia prywat-
ności finansów firmy.

— Tym bardziej że firmowe finanse 
w rodzinnych biznesach często przenikają 
się z osobistymi — zwraca uwagę Mikołaj 
Lipiński. 

Firmy rodzinne zamknięte są także na 
pozyskiwanie finansowania z zewnątrz oraz 
nowinki w tym zakresie. Aż 79 proc. z nich 
w ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje fi-
nansować się kapitałem własnym. Doceniają 
także kredyty, dotacje i leasing. Rzadziej 
stawiają na pożyczki od rodziny czy zna-
jomych, a jeszcze większą rzadkością jest 
w ich przypadku korzystanie z prywatnych 
inwestorów i funduszy private equity, fakto-
ringu, emisji obligacji czy wejścia na GPW. 

— Jednak rodzinni przedsiębiorcy są 
zamknięci na nowe rozwiązania często 
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To młode firmy oferują bardziej innowacyjne 
produkty i wykorzystują nowsze technologie 

niż firmy dojrzałe. Jest tak w Polsce, ale też w naj-
bardziej innowacyjnych krajach Zachodu. Naszym 
atutem jest to, że na własny biznes decydują się 
coraz młodsi.

Ostatnie badanie GEM (międzynarodowe bada-
nie Global Enterpreneurship Monitor) zaskaku-
je: w Polsce, jak i w reszcie krajów innowacyjnych 
z Europy, stosowanie najnowszych technologii 
przez dojrzałe firmy należy do rzadkości. Zupełnie 
inaczej na tym tle wychodzą młode i bardzo młode 
firmy. W Polsce 7 proc.  tego typu podmiotów de-
klaruje stosowanie najnowszych technologii (wśród 
dojrzałych tylko 0,4 proc.), w krajach innowacyj-
nych, ponad 12 proc. (wśród dojrzałych 2,8  proc.). 
Również korzystanie z trochę starszych technologii 
(obecnych na rynku od roku do nie dłużej niż 5 lat) 
wypada na korzyść firm młodych. Stosuje je śred-
nio co piąta młoda firma z Polski i krajów innowa-
cyjnych, co ósma dojrzała z krajów innowacyjnych 
i jedna na dziesięć z dojrzałych firm z Polski.

To dobrze, że polskie firmy znalazły się w tym 
trendzie. Pogłębione dane GEM pokazują też, że 
wśród młodych firm te, które prowadzone są przez 
młodsze roczniki, są bardziej innowacyjne, mają 
wyższe aspiracje wzrostu oraz częściej eksportują 
niż firmy zakładane przez starsze osoby. Dane GUS 
pokazują z kolei, że nowe firmy w Polsce są zakła-
dane przez coraz młodszych ludzi i jest to liczebnie 
największa grupa w strukturze wiekowej właścicieli 
(mowa o grupie do 30. roku życia). Częściej też 
umiejscawiają swoje firmy w nowoczesnych bran-
żach. Możemy więc sądzić, że innowacje w Polsce 
będą wprowadzać młode firmy, które dynamicznie 
szukają dla siebie znaczącego miejsca na rynku.

Firmy w Polsce stosunkowo często korzystają 
z nowych technologii, nie odbiegają tu istotnie 
w swoich wskazaniach od firm z krajów innowa-

cyjnych. Nawet jeśli odbyło się to dzięki imitacjom, 
które stanowią pierwszy krok w innowacyjności, to 
należy się cieszyć, że polskie firmy systematycznie 
zasypują technologiczny dół dzielący je od swoich 
przyszłych konkurentów. Możemy też powiedzieć, 
że jest już dobry czas na innowacyjność, która 
będzie budowana w oparciu o własne oryginalne 
pomysły przedsiębiorców i ich otoczenia, przy wy-
korzystaniu tych zasobów i wiedzy, które pozyskali, 
tworząc innowacje imitacyjne i przyrostowe.  

Bożena Lublińska-Kasprzak 
prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

tys.  Tyle skarg na działania pracodawców wpłynęło do 
Państwowej Inspekcji Pracy do końca listopada, w ubiegłym 
roku ok. 42 tysięcy. Większość z nich dotyczy wynagrodzeń 
i innych świadczeń należnych za wykonywaną pracę. Najwięcej 
skarg pochodzi od byłych pracowników (ponad 13,6 tys.).  [IWA]40 
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tylko dlatego, że niewiele o nich wiedzą 
— uważa Mikołaj Lipiński. 

Eksportować będą młodzi
Większość rodzinnych firm nie działa 
bez planu. Ale najważniejsza jest dla nich 
specjalizacja dotychczasowej działalno-
ści, rzadziej natomiast chcą ją poszerzyć 
o nowe rynki zbytu (38 proc.). I nie zawsze 
mają tu na myśli zagranicę. Tylko jedna 
czwarta badanych firm prowadzi dzia-
łalność eksportową, a zaledwie 12 proc. 
chciałoby wejść na zagraniczne rynki.

— Powodem może być pewna awersja 
do ryzyka wśród seniorów, którzy wciąż 
stoją na straży założonych przez siebie 
biznesów. Czasem chodzi też o niezna-
jomość języka czy kompleksy. Młodsze 
pokolenie jest w tym zakresie znacznie 
bardziej otwarte i przychylniej nasta-
wione do ekspansji — tłumaczy Mikołaj 
Lipiński. 

Jednak młodsze pokolenie na przeję-
cie władzy musi jeszcze trochę poczekać.  
Co prawda rodzinne firmy sukcesję wymie-
niają jako jeden z problemów, z którym 
muszą się zmierzyć, ale… jeszcze nie teraz. 

— Nie wpływa on na bieżące zarządza-
nie firmą, więc schodzi na dalszy plan 
przy bardziej przyziemnych problemach 
— tłumaczy Mikołaj Lipiński.

A do tych należą przede wszystkim  
— koszty pracy, brak przejrzystego prawa, 
utrzymanie płynności oraz pozyskanie ka-
pitału na inwestycje. Nie różnią się więc one 
zasadniczo od tych kłopotów, które na co 
dzień dręczą każdy biznes. 

Badanie pokazuje jednak również, że są 
obszary, w których rodzinni przedsiębior-
cy potrafią wykazać się nowoczesnością. 
To na przykład marketing. Aż 95 proc. 
rodzinnych firm założyło stronę interne-
tową, 55 proc. używa mediów społeczno-
ściowych, żeby się reklamować, a 46 proc. 
korzysta z reklamy w wyszukiwarkach. 
Znacznie mniej rodzinnych firm stawia na 
tradycyjne formy marketingu — drukowane 
ulotki czy katalogi albo reklamy w lokal-
nych mediach.

— Pod tym względem rodzinne firmy są 
nawet bardziej innowacyjne niż tradycyjny 
biznes — twierdzi Mikołaj Lipiński. 

Potwierdzają to dane GUS, z których 
wynika, że w 2014 r. tylko 65 proc. przed-
siębiorstw posiadało stronę internetową, 
a zaledwie 21,7 proc. — korzystało z mediów 
społecznościowych. 

Ponadto rodzinni przedsiębiorcy inwe-
stują w wiedzę. Większość z nich bierze 
udział w konferencjach, warsztatach i szko-
leniach zewnętrznych oraz spotkaniach 
branżowych i targach. © Ⓟ

FINANSOWANIE   

Leasing 
Volvo 
w mBanku

mBank i Volvo Car Poland 
podpisali trzyletnią umowę 
o współpracy. Dzięki temu klien-
ci mLeasingu mogą przebierać 
w propozycjach finansowania 
samochodów tej marki. Jest 
Volvo Kredyt, czyli standardo-
wy kredyt na samochód, Volvo 

Leasing (standardowy leasing) 
oraz Volvo CFM, czyli full service 
leasing. Ponadto od 1 stycznia 
2016 r. w skład oferowanych 
rozwiązań wejdą również Volvo 
Easy Lease, czyli produkt typu 
niska rata z pakietami serwi-
sowymi, Volvo Care — pakiet 

serwisowy podstawowy, a także 
Volvo Care Plus — pakiet serwi-
sowy rozszerzony.
— W efekcie każdy przedsię-
biorca znajdzie coś dla siebie 
— tłumaczy Cezary Raczyński, 
wiceprezes Leasingu. 
W ramach umowy została przy-

gotowana także oferta dla osób 
indywidualnych oraz dealerów. 
Ci ostatni mogą na przykład sko-
rzystać z wykupu wierzytelności 
z tytułu fakturowanych samo-
chodów, a dzięki temu powięk-
szyć ekspozycję samochodów 
w swoich salonach.  [SW]

Źródło: Blackpartners

Firm rodzinnych portret własny
   Jakie państwo mają plany w stosunku do swojej firmy? (proc.)

   Których kanałów marketingowych używa
się w państwa firmie?

   Z jakich źródeł kapitału zamierzają
państwo skorzystać w najbliższym półroczu?

nie wiem

inne

sprzedaż firmy

nie posiadamy dokładnej strategii

zróżnicowanie źródeł przychodu

poszerzenie działalności o nowe rynki zbytu

specjalizacja dotychczasowej działalności

inne

wejście na GPW

emisja obligacji

faktoring

prywatni inwestorzy i private equity

pożyczki od rodziny i znajomych

leasing

dotacje

kredyty

kapitał własny

reklama w TV

reklamy w ogólnopolskich gazetach

billboardy

telemarketing/telesprzedaż

reklamy w lokalnych gazetach

e-mail marketing

materiały drukowane, np. ulotki i katalogi

reklama w wyszukiwarkach

media społecznościowe

strona internetowa

braki infrastruktury

niechęć do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami

niski stopień edukacji

stopa opodatkowania

sukcesja

pozyskanie nowego rynku zbytu

pozyskanie kapitału na inwestycje

utrzymanie płynności

brak przejrzystego prawa

koszty pracy

   Jakie są największe problemy dla firm rodzinnych w Polsce? (proc.)

   Kto zajmuje się zarządzaniem bieżącą działalnością firmy?
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Jeszcze tylko przez tydzie , bo do 17 grudnia tego roku mo na sk ada  wnioski 
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rodki poc odz  z Unii Europejskiej w ramac  Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 201 -2020. Wnioski o do nansowa-
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