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RODZINNA RECEPTA NA BIZNES

CV
FIRM RODZINNYCH
Warszawa, 23 kwietnia 2015
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

M.in. na podstawie wyników badania „Monitoring kondycji sektora
MMŚP w 2014 r.” przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.
Realizacja wywiadów – CBOS.
Badanie przeprowadzone w okresie 6 maja - 18 lipca 2014 r.
na losowej próbie 1111 MMŚP
zatrudniających od 2 do 249 pracowników.

Ile jest firm rodzinnych w polskiej gospodarce?
Firmy rodzinne wg klas wielkości
(%; MMŚP=100%)

14,3

Czy Pani/Pana firma jest firmą
rodzinną? (% MMŚP ogółem*/)

39,7

46,0

32,3
67,7

mikro (min. 2 osoby pracujące)
małe
średnie

tak

nie

wśród:

mikro
_ 31,4%
małych _ 36,9%
średnich _ 27,4%

wśród firm dużych

_ 15%

Uwaga: nie była podana definicja firmy rodzinnej; odpowiedź na pytanie była efektem oceny właściciela badanej firmy/menedżera badanej firmy
*/ W grupie przedsiębiorstw, w których pracuje od 2 do 249 pracowników, w sekcjach A, C, F, G, H, I, J, L, M, Q.
Dane dla MMSP_Źródło: badanie „Monitoring kondycji sektora MMŚP w 2014 r.”, Konfederacja Lewiatan; dane dla firm dużych_szacunki własne M.Starczewskiej-Krzysztoszek
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Curriculum Vitae (1)
Imię i nazwisko: FIRMY RODZINNE

Imię i nazwisko: FIRMY NIERODZINNE

 >18% PKB wytworzonego
w gospodarce
 1/4 PKB wytworzonego
przez sektor przedsiębiorstw

Obecna
pozycja:

 24% zatrudnionych w sektorze
przedsiębiorstw

 55% PKB wytworzonego
w gospodarce

Obecna
pozycja:

 >21% nakładów przedsiębiorstw
na inwestycje

 3/4 PKB wytworzonego
przez sektor przedsiębiorstw
 76% zatrudnionych w sektorze
przedsiębiorstw
 79% nakładów przedsiębiorstw
na inwestycje
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Curriculum Vitae (2)
Imię i nazwisko: FIRMY RODZINNE

Imię i nazwisko: FIRMY NIERODZINNE

Liczba lat działania firmy rodzinnej na
rynku (% rodzinnych MMŚP)

Data
urodzenia:

15,3 0,1
37,1

18,8
14,7

powyżej 20
'11-15 lat
'1-5 lat

14,0

Liczba lat działania firmy nierodzinnej
na rynku (% nierodzinnych MMŚP)

Data
urodzenia:

16-20 lat
'6-10 lat
powstała w 2014 r.

Miejsce
zamieszkania:

17,3

18,9
23,3
19,7

0,2

25,5
16,9

19,6

powyżej 20
'11-15 lat
'1-5 lat

Lokalizacja firm y rodzinnej
(% rodzinnych MMŚP)

20,7

18,1
19,7

16-20 lat
'6-10 lat
powstała w 2014 r.

Lokalizacja firm y nierodzinnej
(% nierodzinnych MMŚP)

Miejsce
zamieszkania:

14,3

8,5
26,8

18,0
32,4

metropolia (co najmniej 500 tys. mieszkańców)

metropolia (co najmniej 500 tys. mieszkańców)

duże miasto (100-499,5 tys. mieszkańców

duże miasto (100-499,5 tys. mieszkańców

miasto średniej wielkości (20-99,9 tys. mieszkańców)

miasto średniej wielkości (20-99,9 tys. mieszkańców)

małe miasto (do 19,9 tys. mieszkańców)

małe miasto (do 19,9 tys. mieszkańców)

obszar wiejski

obszar wiejski
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Curriculum Vitae (3)
Imię i nazwisko: FIRMY RODZINNE

3,1

Zawód:

Imię i nazwisko: FIRMY NIERODZINNE
Sektor gospodarki w którym działa firma
nierodzinna (% nierodzinnych MMŚP)

Sektor gospodarki w którym działa
firma rodzinna (% rodzinnych MMŚP)
2,5
9,3
9,1
2,1
18,6

11,0

8,8

6,1

12,6

Zawód:

7,3

15,9
6,9

22,6
produkcja p rzemysłowa

bu downictwo

15,4

7,1

12,8

rolnictwo

5,3

6,7

16,7

handel

rolnictwo
bu downictwo

produkcja p rzemysłowa
handel

transport

hotele, restauracje

transport

hotele, restauracje

informa cja i komunikacja

obsług a nieruchomosci

informa cja i komunikacja

obsług a nieruchomosci

dz ia łalność profesjonalna, nau kowa i te chnicz na

opieka zdro wotna i pomoc społecz na

dz ia łalność profesjonalna, nau kowa i te chnicz na

opieka zdro wotna i pomoc społecz na

Płeć właściciela firmy rodzinnej
(% rodzinnych MMŚP)

Płeć
Właściciela
firmy:

Płeć właściciela firmy nierodzinnej
(% nierodzinnych MMŚP)

Kobieta

3,3

Płeć
Właściciela
firmy:

32,2
67,8

Mężczyzna

32,8
63,9

Kobieta
Mężczyzna
Firma ma rozproszony akcjonariat
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Curriculum Vitae (4)
Imię i nazwisko: FIRMY RODZINNE

Imię i nazwisko: FIRMY NIERODZINNE

Wykształcenie właściciela firmy
rodzinnej (% rodzinnych MMŚP)
5,2

Wykształcenie
Właściciela:

Wykształcenie właściciela firmy
nierodzinnej (% nierodzinnych MMŚP)
4,9

14,1

Wykształcenie
Właściciela:

38,7

1,8

10,1

40,7

42,5

41,6
poniżej średniego
średnie
wyższe
wyższe z tytułem naukowym

50,8
15,8

11,4

jakość produktów
jakość obsługi klienta
cena

www.konfederacjalewiatan.pl

średnie

wyższe

wyższe z tytułem naukowym

nie dot. - rozproszony akcjonariat

Czynniki budujące pozycję konkurencyjną firm
rodzinnych na rynku (% rodzinnych MMŚP
wskazujących dany czynnik jako kluczowy)

Główne źródła
pozycji
konkurencyjnej
firmy na rynku:

poniżej średniego

Czynniki budujące pozycję konkurencyjną firm
rodzinnych na rynku (% rodzinnych MMŚP
wskazujących dany czynnik jako kluczowy)

Główne źródła
pozycji
konkurencyjnej
firmy na rynku:

43,4

14,8

17,2

jakość produktów
jakość obsługi klienta
cena
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O co chodzi w biznesie rodzinnym?

Źródło: http://mleczko.interia.pl/galerie/o-mediach,11497
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O co chodzi w biznesie rodzinnym?

Źródło: http://mleczko.interia.pl/galerie/o-mediach,11497

www.konfederacjalewiatan.pl

8

4

