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KRYZYS A FIRMY RODZINNE 

Streszczenie

Znaczenie rodzinnego biznesu w gospodarkach UE i USA jest bardzo du e, gdy

stanowi on od oko o 45% do 90% wszystkich przedsi biorstw. W Polsce firmy rodzinne 

w wi kszo ci nale  do sektora MSP i w zwi zku z tym równie  maj  du y wp yw na 

polsk  gospodark . W artykule dokonano analizy wp ywu kryzysu ekonomicznego na 

przedsi biorstwa rodzinne na wiecie, wykorzystuj c wyniki uzyskane w badaniu 

ankietowym przeprowadzonym przez PriceWaterhouseCoopers w ród sektora MSP 

firm rodzinnych na wiecie.

S owa kluczowe: firma rodzinna, sektor ma ych i rednich przedsi biorstw, kryzys 
gospodarczy 

Wprowadzenie

W Polsce dzia a blisko 2 mln firm rodzinnych, co dziesi te przedsi bior-
stwo wi c to biznes rodzinny stanowi cy znaczn  cz  podmiotów gospodar-
czych i kluczowych pracodawców. Wi kszo  z nich prowadzi dzia alno  hand-
low  lub us ugow . Ekspansja tych firm nast pi a na prze omie 2008 i 2009 r., 
kiedy to odnotowa y one 20% wzrost przychodów ze sprzeda y oraz prawie 
15% przyrost zysku netto. Jest to tym bardziej znacz ce, e inne podmioty pod-

                                                          
  Adres e-mail: malwina.szczepkowska@wneiz.pl. 
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lega y negatywnym konsekwencjom kryzysu gospodarczego. Wi kszo  przed-
si biorstw rodzinnych znosi pogorszenie warunków rynkowych bez drastycz-
nych konsekwencji. Dane wskazuj , i  w ród firm rodzinnych odnotowuje si
du o mniejsz  liczb  upadków, b dnych decyzji finansowych czy redukcji 
personelu ni  w przypadku innych podmiotów z tego samego sektora1.

Celem artyku u jest ocena wp ywu pogorszenia sytuacji gospodarczej na 
wiecie na funkcjonowanie firm rodzinnych. Z tego wzgl du przedstawiono 

wyniki bada  ankietowych przeprowadzonych przez PriceWaterhouseCoopers 
w ród 1606 ma ych i rednich przedsi biorstw.

1. Przewaga firm rodzinnych w przezwyci aniu kryzysu gospodarczego 

W Polsce najwi cej firm rodzinnych, bo co trzecia, funkcjonuje w sektorze 
MSP. Bior c dodatkowo pod uwag  mikropodmioty, mo na przyj , i  wszyst-
kie one s  firmami rodzinnymi. Badania PARP przeprowadzone w latach  
2008–2010 dla tej grupy przedsi biorstw wskazuj , e najbardziej popularn
form  prawn  dzia alno ci przedsi biorstw rodzinnych jest dzia alno  gospo-
darcza osoby fizycznej. Mo na zatem uzna , e 78% przedsi biorstw ma ych  
i rednich to podmioty rodzinne2.

W Europie oraz w USA sektor MSP stanowi 90% wszystkich podmiotów 
i uznawany jest za istotny mechanizm nap dowy gospodarki. W USA podmioty 
te wytwarzaj  oko o 40% PKB3, a w Unii ich udzia  w dochodzie narodowym 
wynosi od 45 do 65%4. W polskiej gospodarce ich wp yw ocenia si  na ponad 

                                                          
1  Por. J. ukowska, Polskie firmy rodzinne a kryzys, http://firmyrodzinne.pl/artykuly/ 

polskie-firmy-rodzinne-a-kryzys/wszystkie, s. 1 (20.06.2011). 
2  Badania PARP przeprowadzone na 1680 podmiotach w latach 2008–2010. Szerzej zob. 

Znaczenie firm rodzinnych dla polskiej gospodarki, PARP, Warszawa 2010, www.parp. gov.pl 
(20.05.2010). 

3  Por. M.C. Shaker, J.H. Astrachan, Myths and Realties: Family Businesses’ Contribution 
to the US Economy – A Framework for Assessing Family Business Statistic, „Family Business 
Review” 1996, vol. 9, no. 2, s. 107–119. 

4  Por. . Su kowski, A. Marja ski, Determinanty przedsi biorczo ci w biznesach rodzin-
nych – badania empiryczne, w: Przedsi biorczo  i innowacyjno . Wyzwania wspó czesno ci,
Prace Naukowe AE we Wroc awiu nr 1116, Wroc aw 2006, s. 349; K. Safin, Przedsi biorstwo 
rodzinne – uj cie modelowe, w: Zarz dzanie i Marketing 10, Prace Naukowe AE we Wroc awiu 
nr 800, Wroc aw 1998, s. 77; . Su kowski, Przedsi biorczo  w firmach rodzinnych, w: Przed-
si biorczo  i innowacyjno  ma ych i rednich przedsi biorstw – wyzwania wspó czesno ci,
Prace Naukowe AE we Wroc awiu nr 1030, Wroc aw 2004, s. 465. 
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10% PKB, a zatrudnienie na znacznie ponad milion pracowników. Wobec tak 
znacz cego udzia u w kreowaniu wzrostu gospodarczego ma znaczenie to, jak 
przedsi biorstwa te radz  sobie z trudn  sytuacj  na rynku i jak oddzia uj  na 
kondycj  ekonomiczn  kraju. 

Firmy rodzinne uznawane s  za unikalny typ przedsi biorstw charaktery-
zuj cy si  cechami, które mog  stanowi  o ich istotnej przewadze konkurencyj-
nej. W opinii Alvina Tofflera cechy te wynikaj  przede wszystkim z tego, e
firmy rodzinne5:

– s  zdolne do szybkiego podejmowania decyzji, 
– w wi kszym stopniu s  gotowe do realizowania ryzykownych przed-

si wzi ,
– potrafi  szybciej si  zmienia  i lepiej przystosowywa  do nowych 

potrzeb rynkowych, 
– charakteryzuj  si  szybk  i efektywn  komunikacj  dzi ki sta ym i blis-

kim kontaktom cz onków kierownictwa, 
– cz onkowie rodziny maj  zazwyczaj g bokie poczucie wspó w asno ci 

firmy, dlatego przejawiaj  du  motywacj  w d eniu do celu, s  wy-
j tkowo lojalni i cz sto pracuj  ponad norm .

Cechy te powoduj  równie , e w przypadku kryzysu gospodarczego firmy 
rodzinne radz  sobie lepiej ni  podmioty nierodzinne. W szczególno ci warto 
podkre li  nast puj ce cechy biznesu rodzinnego, które u atwiaj  odnalezienie 
si  na rynku6:

– cz onkowie rodziny, pracuj c razem, dbaj  o firm , pracowników oraz 
klienta,

– w a ciciele skupiaj  si  na budowaniu marki, reputacji firmy i inwesto-
waniu w jej rozwój, a nie na szybkim zysku, 

– pracownicy najemni, którzy pracuj  w przedsi biorstwach rodzinnych, 
s  bardziej sumienni i lojalni, bardziej sk onni s  do rezygnowania z do-
datków p acowych w obliczu pogorszenia sytuacji rynkowej – wi k-
szo  podmiotów rodzinnych zrezygnowa a z rocznych premii, pod-

                                                          
5  M. Cohn, Passing the Torch: Succession, Retirement and Estate Planning in Family-

Own Business, McGraw-Hill Inc., New York 1992, s. 10–11, za: J. Je ak, W. Popczyk, A. Win-
nicka-Popczyk, Przedsi biorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004, 
s. 25–26. 

6  Por. J. Je ak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsi biorstwo rodzinne…, s. 25; 
J. ukowska, Polskie firmy..., s. 2–6. 
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wy ek czy dywidend; pracownicy czuj  si  zwi zani emocjonalnie 
z pracodawc , w sytuacjach trudnych wspieraj  w a ciciela nie tylko 
swoim zaanga owaniem w prac  czy wsparciem psychicznym, ale by-
wa, e i finansowo, 

– w a ciciele firm rodzinnych s  bardziej otwarci i komunikatywni w po-
równaniu z w a cicielami i kierownictwem innego typu przedsi -
biorstw, bardziej elastyczni w dostosowywaniu si  do nowych warun-
ków funkcjonowania, 

– atrybutami biznesu rodzinnego s : szacunek i przywi zanie do tradycji, 
bezpiecze stwo utrzymania pracy, odpowiedzialno , nastawienie na 
jako , d ugofalowe cele, 

– w obliczu kryzysu firmy rodzinne intensyfikuj  dzia ania sprzeda owe,
aktywnie poszukuj  nowych klientów, np. w 2009 r. A. Blikle otworzy
kolejne kawiarnie, a Solaris Bus & Coach zwi kszy  produkcj  o 50% 
w stosunku do roku 20087.

Jak wskazuj  badania, przedsi biorcy rodzinni raczej nie bior  du ych kre-
dytów bankowych. Cz ciej korzystaj  ze wsparcia finansowego rodziny. Takie 
rozproszenie kapita u i mniejsze kwoty zobowi za  powoduj , e nie ma prob-
lemu z ich sp at . Ma e firmy rodzinne musz , ze wzgl du na swoje ogranicze-
nia, bardzo racjonalnie gospodarowa rodkami finansowymi. Cz sto zarzuca 
si  im, e nie podejmuj  ryzykownych przedsi wzi , a ich dzia ania maj  cha-
rakter d ugookresowy. Te czynniki s  mocn  stron  przedsi biorstw w okresie 
dekoniunktury, gdy  firmy te nie s  podatne na zad u anie si  ponad miar , nie 
inwestuj  w ryzykowne instrumenty finansowe oraz niepewne przedsi wzi cia 
biznesowe8.

To, co równie  pozwala firmom rodzinnym lepiej sobie radzi  ze spowol-
nieniem gospodarczym, to samo postrzeganie kryzysu. Traktuj  go jako test 
w asnych mo liwo ci i szans  na przysz o , staraj  si  postrzega  go jako 
mo liwo  zmiany, a nie sytuacj  dramatyczn 9.

Badania przedsi biorczo ci rodzinnej w USA i Europie wskaza y, e
przedsi biorstwa rodzinne s  znacznie bardziej trwa e i stabilne w porównaniu 

                                                          
7  Por. J. ukowska, Polskie firmy..., za: T. Starzyk, Rodzina pomo e w kryzysie, „Gazeta 

Prawna” 2009, http://biznes.onet.pl/rodzina_pomoze_firmie_w_kryzysie,18563,1552433,1,prasa-
detal (20.06.2011). 

8  Por. ibidem, s. 2. 
9  Por. ibidem, s. 6. 
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z nierodzinnymi. Mo na wyró ni  co najmniej dwa aspekty takiego stabilizuj -
cego oddzia ywania10:

– aspekt zatrudnienia – firmy rodzinne s  mniej sk onne do zwalniania 
pracowników nawet w sytuacjach kryzysowych; cechuje je 
„przej ciowa nieracjonalno ” w tym zakresie, 

– aspekt finansowy – firmy rodzinne s  postrzegane przez potencjalnych 
inwestorów jako pewniejsza lokata kapita u, ni  jest to w przypadku 
przedsi biorstw nierodzinnych. 

W odniesieniu do polskich przedsi biorstw rodzinnych równie  mo na zaob-
serwowa  podobne zjawiska. Ich wzrastaj cy udzia  wp ynie na spot gowanie
funkcji stabilizacyjnej w gospodarce. 

2. Ocena wp ywu efektów kryzysu na funkcjonowanie firm rodzinnych w USA  
 i Europie 

Chc c oceni , jak pogorszenie koniunktury gospodarki wiatowej wp yn -
o na funkcjonowanie firm rodzinnych, PriceWaterhouseCoopers przeprowadzi

w 2010 r. badania ankietowe w ród 1606 ma ych i rednich firm dzia aj cych 
w 35 krajach w 15 sektorach gospodarczych. Wi kszo  zbadanych podmiotów 
(82%) to firmy b d ce na rynku przynajmniej 20 lat, a prawie po owa (42%) 
ponad 50 lat11. Wi kszo  podmiotów prowadzi a dzia alno  na rynkach za-
granicznych, a  31% na rynku globalnym. 

Mened erów firm rodzinnych zapytano m.in. o to, czy w ostatnich 12 mie-
si cach zaobserwowali wzrost popytu na ich wyroby lub us ugi (rysunek 1). 

Pomimo recesji na rynkach, prawie po owa badanych podmiotów zanoto-
wa a wzrost zainteresowania klientów ich produktami b d  us ugami. Spadek 
popytu zaobserwowa o 34% firm (w 2007 r. by o to tylko 10% przedsi -
biorstw). Oznacza to, e wp yw pogorszenia warunków gospodarczych by
istotny, ale dla co trzeciego przedsi biorstwa.

                                                          
10 J. Je ak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsi biorstwo rodzinne..., s. 209. 
11 Choosing Your Next Big Bet, PwC Family Business Survey 2010, no. 11, http://www. 

pwc.com/us/en/private-company-services/assets/pwc-family-business-survey-us-report-2010-11.pdf
(20.06.2011). 
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Rysunek 1. Ocena wzrostu popytu na wyroby b d  us ugi firm rodzinnych  

na prze omie 2009 i 2010 r. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Choosing Your Next Big Bet…

Nast pnie zapytano o to, jaka jest ocena mened erów firm rodzinnych co 
do najbli szej przysz o ci tych podmiotów i czy b dzie ona dla nich korzystna 
(rysunek 2). 

Rysunek 2. Ocena mened erów dotycz ca najbli szej przysz o ci firm rodzinnych 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Choosing Your Next Big Bet…

Zarz dzaj cy oraz w a ciciele ameryka skich i europejskich przedsi -
biorstw rodzinnych optymistycznie patrzyli w ich przysz o  – 56% z nich za-
k ada o, e b dzie lepiej na rynku. Tylko 18% badanych obawia o si  przysz o-
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ci i mo liwo ci poradzenia sobie firm z pogorszeniem warunków funkcjono-
wania.

Wobec oceny przysz o ci poproszono o deklaracj  dotycz c  potrzeby do-
konania zmian w obszarze strategii czy stylu zarz dzania firm  w najbli szej 
przysz o ci (rysunek 3). 

Rysunek 3. Ocena mened erów na temat potrzeby dokonania zmiany strategii w firmie 

w najbli szej przysz o ci

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Choosing Your Next Big Bet…

Potrzeb  zmian jako nast pstwo kryzysu gospodarczego wyrazi o tylko 
13% spo ród badanych mened erów. Prawdopodobnie wi kszo  badanych 
dokona a ju  potrzebnych modyfikacji strategii i dostosowa a si  do potrzeb 
rynku w 2009 r. lub wcze niej. W a ciwie wszyscy badani twierdzili, e jakie
zmiany s  i b d  konieczne w zakresie strategicznego zarz dzania przedsi bior-
stwem. Blisko 70% analizowanych podmiotów zamierza rozszerzy  zakres 
swojej dzia alno ci, a co trzecia firma chce dzia a  na rynkach zagranicznych 
(w 2007 r. takie deklaracje poczyni o 21% badanych firm). Mo na za o y , e
inwestycje zagraniczne s  po dan  strategi  wzmagaj c  rozwój gospodarczy. 

W a cicieli i zarz dzaj cych family business zapytano równie  o to, czy ta 
forma dzia alno ci pomog a im lepiej funkcjonowa  w zmiennym otoczeniu 
(rysunek 4). Okaza o si , e wi kszo  przedsi biorstw (67%) uwa a a, e bycie 
firm  rodzinn  pomaga im w prowadzeniu biznesu. 
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Rysunek 4. Ocena mened erów na temat tego, czy bycie firm  rodzinn

pomaga radzi  sobie w kryzysie  

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Choosing Your Next Big Bet…

Wyniki uzyskane w ankiecie przeprowadzonej przez PriceWaterhouseCo-
opers w 2010 r. mo na porówna  z polskimi badaniami PARP wykonanymi 
w latach 2008–2010. Zapytano wówczas, czy bycie firm  rodzinn  przeszkadza, 
czy pomaga w biznesie (rysunek 5). 

Rysunek 5. Ocena korzy ci w prowadzeniu dzia alno ci z bycia firm  rodzinn

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Badanie firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2009, 
http://firmyrodzinne.pl/download/pentor/Pentor_Badanie_Firm_Rodzinnych. 

pdf (15.02.2010). 
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Równie  wi kszo  polskich firm rodzinnych (67%) wskaza a, e family
business pomaga im prowadzi  dzia alno . Prawie jedna trzecia badanych 
(29%) ambiwalentnie oceni a jednak znaczenie rodzinnego charakteru firmy, 
uznaj c, e czasami pomaga on w prowadzeniu biznesu, a czasami przeszkadza.  

Podkre lanie rodzinnego charakteru firmy jest szczególnie widoczne 
w polskich firmach redniej wielko ci, a wyra nie rzadziej wyst puje w firmach 
ma ych. Wed ug badanych za poj ciem „firma rodzinna” mog  kry  si  takie 
cechy jak: zaufanie i solidno , wspólnota interesów i solidarno , stabilizacja, 
renomowana marka, wysokie wymagania wobec pracowników po czone z wy-
sok  wydajno ci  pracy, dobra atmosfera, rentowno , wysoki standard i profe-
sjonalizm, dobra organizacja. Negatywne skojarzenia stanowi y margines (1%) 
wypowiedzi i wszystkie skupia y si  wokó  sytuacji konfliktowych w rodzinie12.

Podsumowanie 

Zainteresowanie problematyk  przedsi biorczo ci rodzinnej na wiecie 
wynika z faktu, i  podmioty te s  wa n  cz ci  systemu gospodarczego, a ich 
stabilno  funkcjonowania i sukcesy maj  znacz cy wp yw na stabilno  oraz 
efektywno  gospodarki i to zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym.  

Obserwacje firm rodzinnych funkcjonuj cych na wiecie, jak i deklaracje 
ich mened erów wskazuj , e radz  one sobie dobrze w warunkach kryzysu. 
Przewaga tej formy prowadzenia dzia alno ci wynika ze specyficznych zasad 
family business, takich jak: zaufanie, lojalno , poczucie przynale no ci, warto-
ci rodzinne w firmie. Pozwala to mimo burzliwego otoczenia na d ugotrwa e

i efektywne dzia anie na rynku13.
Jednak to nie kryzysy i koniunktura s  najwa niejszym problemem firm 

rodzinnych, ale przekazywanie biznesu kolejnemu pokoleniu, czyli sukcesja. 
Jak wynika z bada  i do wiadcze  na wiecie, tylko co druga firma rodzinna 
jest przekazywana drugiemu pokoleniu, a tylko 15% przechodzi do trzeciej 
generacji.

                                                          
12 Badanie firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2009, http://firmyrodzinne.pl/down-

load/pentor/Pentor_Badanie_Firm_Rodzinnych.pdf), s. 84–85 (15.02.2010). 
13  Por. J. ukowska, Polskie firmy..., s. 8. 
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INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS ON FAMILY BUSINESS  

Summary

Family business is a company owned, controlled, and operated by members of one 

or several families. Most of companies from MicroSME (-enterprises) are family 
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businesses. The meaning of family business in economies of the EU and the USA is 

very large. They constitute from about 45% to 90% of all companies. In Poland the 

majority of the family companies in Poland belongs to SME sectors and have strong 

impact on polish economy. 

The objective of this article is to present and analyse impact of economic crisis  

on family business.  

Keywords: family business, family owned company, SME enterprises, economic crisis
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