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(Streszczenie)

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu przyjętego modelu zarządzania na wyniki finan-
sowe małych firm rodzinnych w Polsce. Weryfikacja problemu badawczego odbyła się w oparciu 
o analizę międzynarodowej literatury przedmiotu oraz badania empiryczne wyników finansowych 
ponad 24 tys. małych firm rodzinnych z okresu 2008–2013. Wykorzystano podstawowe statystki 
opisowe oraz jednoczynnikową analizę wariancji z testami post-hoc. 

Uzyskane wyniki mogą sugerować, że w firmach rodzinnych zaangażowanie zarówno 
właściciela, jak i menedżera zewnętrznego w zarządzanie przynosi pozytywne rezultaty w zakresie 
osiąganej przez te podmioty marży zysku operacyjnego, marży zysku netto oraz rentowności 
kapitału własnego i aktywów. Przedstawione wnioski mogą stanowić wskazówkę dla właścicieli 
firm rodzinnych w zakresie kształtowania modelu nadzoru właścicielskiego. 

Słowa kluczowe: firmy rodzinne; wyniki finansowe firm rodzinnych; nadzór właścicielski; 
zaangażowanie rodziny w zarządzanie
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1. Wstęp

W świetle rosnącego zainteresowania tematyką dotyczącą relacji pomiędzy 
menadżerem a właścicielem, a w szczególności wpływem wskazanej relacji 
na efektywność firm rodzinnych oraz brakiem jednoznacznych wyników w tej 
dziedzinie autorzy niniejszego opracowania pragną dokonać analizy wpływu ładu 
korporacyjnego na wyniki finansowe przedsiębiorstw rodzinnych1. W pierwszej 
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części artykułu dokonano syntetycznego przeglądu najważniejszych ujęć teore-
tycznych i wniosków z badań związanych z omawianym zagadnieniem. Druga 
część poświęcona została przedstawieniu wyników badań przeprowadzonych 
przez autorów na próbie polskich firm rodzinnych. Wyniki sugerują, że decyzje 
w zakresie zaangażowania rodziny w zarządzanie mogą przekładać się na osiągane 
przez te firmy wyniki finansowe. 

2. Wybrane aspekty zaangażowania właścicieli w zarządzanie firmą 

Literatura przedmiotu jednoznacznie wskazuje, iż relacje pomiędzy osobą spra-
wującą funkcje zarządcze a właścicielem opisywane w myśl teorii ładu korpora-
cyjnego znacząco się różnią w grupie przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych. 
Jak ukazują wyniki badań, wskazane różnice mogę być spowodowane przede 
wszystkim zaangażowaniem i aktywnością członków rodziny w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, jednak do grupy czynników wyróżniających badaną 
zależność należą również: chęć osiągania zarówno celów ekonomicznych, jak 
i pozaekonomicznych, nacisk na tworzenie statecznego kapitału społecznego, 
praca przekraczająca wyłącznie indywidualne potrzeby jednostki oraz odmienna 
perspektywa strategiczna2. 

Pogłębiając rozważania dotyczące teorii ładu korporacyjnego oraz jej wpły-
wu na osiąganą efektywność w firmach rodzinnych, należy zwrócić uwagę na 
szczególnie silnie zarysowujące się dwa odmienne trendy. Pierwszy z nich został 
nakreślony przez Chandlera i ukazuje przedsiębiorstwa rodzinne jako podmioty 
gospodarcze zarządzane nieumiejętnie, pełne wewnętrznych konfliktów o prze-

1 E.H. O’Boyle, J.M. Pollack, M.W. Rutherford, Exploring the relation between family involve-
ment and firms’ financial performance: a meta-analysis of main moderator effects, Journal of 
Business Venturing 2012/27, s. 1–18; J. Pindado, I. Requejo, Family Business Performance 
from a Governance Perspective: A Review of Empirical Research, International Journal of 
Management Review 2014.

2 M. Norqvist, P. Sharma, F. Chirico, Family Firm Heterogeneity and Governance: A Configura-
tion Approach, Journal of Small Business Management 2014/52, s. 192–209; S. Goel, I. Jussila, 
T. Ikaheimonen, Governance in Family Firms: A Review and Research Agenda, w: L. Melin, 
M. Nordqvist, P. Sharma (red.), The SAGE Handbook of Family Business, Thousand Oaks 
2014, s. 226–248; C. Bettinelli, Board of Directors in Family Firms: An exploratory Study of 
Structure and Group Processes, Family Business Review 2011/24, s. 151–169; T.J. Connelly, 
P. Limpaphayom, N.J. Nagarajan, From versus substance: the effect of ownership structure 
and corporate governance on firm value in Thailand, Journal of Baking and Finance 2010/36, 
s. 1722–1743.
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jęcie władzy, które to wpływają na znaczne obniżenie wartości firmy3. Teoria ta 
zyskała swoich zwolenników, którzy uwypuklają także: nadmierne akcentowanie 
społeczno-ekonomicznej więzi występującej pomiędzy pracownikami będącymi 
członkami rodziny, nierówne traktowanie pracowników należących do rodziny 
oraz tych spoza niej, co przekłada się na brak porozumienia pomiędzy tymi 
dwoma grupami. Rezultatem wskazanych okoliczności problemowych jest niska 
innowacyjność podejmowanych przedsięwzięć biznesowych, która może powo-
dować obniżenie poziomu efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie4. 
Druga zaś perspektywa ukazuje przedsiębiorstwa rodzinne jako podmioty dba-
jące o indywidualny rozwój pracownika, charakteryzujące się podejmowaniem 
działań realizujących zarówno cele firmy, jak i pracowników oraz poczuciem 
tożsamości z misją danego podmiotu gospodarczego, jak i silnej więzi pomiędzy 
pracownikami5. 

Ze względu na znaczne różnice oraz odmienne postawy opisujące relacje po-
między menedżerem a właścicielem i ich wpływ na efektywność przedsiębiorstw 
rodzinnych autorzy niniejszego artykułu pragną zbadać wskazaną zależność na 
gruncie polskich firm rodzinnych. Punkt wyjścia do dalszych rozważań stanowi 
teoria ładu korporacyjnego, w tym teoria agencji, służebności oraz stagnacji, 
ze względu na ich znaczenie dla opisu relacji zachodzących pomiędzy osobą 
zarządzającą a właścicielem w grupie biznesów rodzinnych. 

Analizując relację menedżer – właściciel w firmach rodzinnych w kontekście 
teorii ładu korporacyjnego, należy ukazać szereg pozytywnych aspektów, które 
mogą wpływać na podniesienie efektywności przedsiębiorstwa. Wartym zwró-
cenia szczególnej uwagi wydaje się być system wartości w firmach rodzinnych, 
który cechować się może znacznie wyższym poziomem zaufania, minimalizu-
jącym dystans pomiędzy pracownikami będącymi członkami rodziny (w tym 

3 A.D. Chandler, The visible hand: the managerial resolution In American business, M.A. Belknap 
Press, Cambridge 1977.

4 M.C. Jensen, W.H. Meckling, Theory of the firm: Managerial agency costs and ownership 
structure, Journal of Finance Economics 1976/60, s. 305–360; W. Schulze, M.H. Lubatkin, 
R.N. Dino, A.K. Buchholtz, Agency relationships in family firms: Theory and evidence, Or-
ganization Science 2001/12, s. 99–116.

5 I. Le Breton–Miller, D. Miller, Why do some family business out–compete? Governance, long-
term orientations and sustainable capability, Entrepreneurship: Theory and Practice 2006/30, 
s. 73–87; R. Gilson, Controlling family shareholders in developing countries: Anchoring 
relational exchange, Stanford Law Review 2007/60, s. 633–645; D. Miller, J. Lee, S. Chang, 
I. Le-Breton Miller, Filling the institutional void: The social behavior and performance of 
family vs. non-family technology firms in emerging markets, Journal of International Business 
Studies 2009/40, s. 802–818.
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zarządzającymi przedsiębiorstwem menedżerami wewnętrznymi) a pozostałymi 
pracownikami. Zaangażowanie członków rodziny i wartości, którymi kieruje 
się rodzina, powodować mogą zarówno tworzenie się nieformalnych relacji, jak 
i usprawnienie procesu komunikacji, tym samym oddziałują na rozwój stabil-
nego kapitału społecznego. Wszystkie czynniki wymienione powyżej powinny 
zatem w firmach rodzinnych przyczyniać się do obniżenia kosztów związanych 
z wprowadzeniem mechanizmów kontroli oraz minimalizacji wpływu asymetrii 
informacji w tej grupie przedsiębiorstw6. Uzupełnieniem, a zarazem wzmocnie-
niem wskazanego powyżej pozytywnego wpływu rodziny, przejawiającego się 
w założeniach teorii agencji i wpływającego na charakterystykę i wyniki finanso-
we firm rodzinnych są również założenia teorii służebności. Teoria ta szczególnie 
mocno akcentuje samokontrolę, spójność indywidualnych celów menedżera 
i właściciela oraz prowadzenie biznesu w oparciu o strategię partycypacji jako 
kluczowych czynników zwiększających efektywność firm rodzinnych w długim 
horyzoncie czasu7. 

Jednakże, należy zwrócić uwagę, iż głęboka więź pomiędzy menedżerem 
wewnętrznym8 a właścicielem powoduje po pierwsze silną identyfikację mene-
dżera z firmą rodzinną, co w konsekwencji może przełożyć się na realizację przez 
osobę zarządzającą celów firmy, które stają się tożsame z celami osobistymi9. 

6 L. Berghe, S. Carchon, Agency relations within the family business system. An exploratory ap-
proach, Corporate Governance 2003/11, s. 171–179; S.A. Zahra, International expansion of U.S. 
manufacturing family businesses: the effect of ownership and involvement. Theories of family 
business, Journal of Business Venturing 2003/18, s. 495–512; M.H. Lubatkin, W.S. Schulze, 
Y. Ling, R.N. Dino, The effects of parental altruism on the governance of family-managed firms, 
Journal of Organizational Behavior 2005/26, s. 313–330; M. Carney, Corporate governance 
and competitive advantage in family-controlled firms, Entrepreneurship: Theory and Practice 
2005/29, s. 249–265.

7 K.A. Eddleston, F.W. Kellermanns, Destructive and productive family relationships: A steward-
ship theory perspective, Journal of Business Venturing 2007/22, s. 545–565; L.R Gomez-Mejia, 
K.T. Hynes, M. Nunez-Nickel, H. Moyano-Funetes, Socio-emotional wealth and business 
risk in family-controlled firms: evidence from Spanish olive oils mills, Administrative Science 
Quarterly 2007/52, s. 106–137; D. Miller, I. Le Breton-Miller, B. Scholnick, Stewardship 
versus stagnation: An empirical comparison of small family and non-family businesses, Journal 
of Management Studies 2008/45, s. 51–78. 

8 Menedżer wewnętrzny to osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym, będąca zarazem 
członkiem rodziny.

9 P. Mazzola, S. Sciascia, F.W. Kellermanns, Non-linear effects of family sources of power on 
performance, Journal of Business Research 2013/66, s. 568–574; Y. Kim, F. Y. Gao, Does 
family involvement increase business performance? Family – longevity goals’ moderating role 
in Chinese family firms, Journal of Business Research 2013/66, s. 265–274; T.M. Zelweger, 
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Dlatego też autorzy nie są jednak w pełni zgodni co do wpływu menedżerów 
wewnętrznych na efektywność firm rodzinnych. Wartym zauważenia jest również 
fakt, że menedżer będący członkiem rodziny może postępować, uwzględniając 
w zdecydowanej większości korzyści płynące wyłącznie dla jednej grupy pra-
cowników – członków rodziny, co może mieć wpływ na zwiększenie się kosztów 
agencji. Wskazana sytuacja może pogłębiać negatywne konsekwencje, w przy-
padku gdy na stanowisku kierowniczym zatrudniony zostaje członek rodziny, 
którego kwalifikacje, wiedza i doświadczenie są niewystarczające do pełnienia 
tej funkcji. Zaprezentowane uwarunkowania mogą prowadzić do pogorszenia 
jakości zarządzania, możliwych konfliktów, a w konsekwencji pogorszyć wyniki 
finansowe danego podmiotu gospodarczego10. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
podobne rezultaty na wyniki firm rodzinnych płynąć mogą przy zbyt wysokim 
poziomie zaangażowania członków rodziny w proces zarządzania11.

Zgodnie z teorią agencji relacja pomiędzy menedżerem zewnętrznym12 a wła-
ścicielem może zostać zakłócona ze względu na odmienne podejście do założo-
nych celów, poziomu akceptowanego ryzyka oraz przyjętego w prowadzonym 
biznesie horyzontu czasowego13. W teorii przyjmuje się, że stroną charakteryzu-
jącą się większą awersją do ryzyka, niechęcią do podejmowania innowacyjnych 
przedsięwzięć gospodarczych czy obawą przed obcymi źródłami finansowania 
jest właściciel. Działania podejmowane przez właściciela prowadzić mogą do 
sprawowania nadmiernej kontroli, co w konsekwencji przekładać się może na 
osłabienie efektywności i pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw 
rodzinnych. Kolejny aspekt mogący wpływać negatywnie na wartość firm rodzin-
nych to brak wyraźnego podziału władzy w przedsiębiorstwie, który prowadzić 
może do zaostrzenia konfliktów pomiędzy poszczególnymi grupami interesów 

K.A. Eddleston, F.W. Kellemanns, Exploring the concept of familiness: Introducing family 
firm identity, Journal of Family Business Strategy 2010/1, s. 54–63.

10 M. Bertrand, A. Schoar, The Role of Family In Family Firms, Journal of Economic Per-
spectives 2006/20, s. 72–81; P. Andre, W. Ben-Amar, Family Ownership, agency problems, 
Corporate Governance and Acquiring Firms Shareholder wealth: Evidence from Acquisitions 
of New Economy Firms, European Financial Management Association Conference, European 
Financial Management, Athens 2008. 

11 S.B. Klein, J.H. Astrachan, K.X. Smyrnios, The F-PEC scale of family influence: Construction, 
validation and further implication for theory, Entrepreneurship Theory and Practice 2005/29, 
s. 321–339; E.E. Umphress, J.B. Bingham, When employees do Bad things for good reasons: 
Examing unethical pro-organizational behaviors, Organization Science 2011/22, s. 621–640.

12 Menedżer zewnętrzny to osoba pełniąca funkcje kierownicze, niebędąca członkiem rodziny.
13 M. Stradomski, Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 

2010.
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i wzmagać chaos organizacyjny14. Należy dodać, iż skala konfliktów w firmach 
rodzinnych wzmacniana może być także przez zbyt duże zaangażowanie człon-
ków rodziny w sprawowanie funkcji zarządczych15. 

Teorią jednoznacznie identyfikowaną z negatywnym wpływem rodziny na 
wyniki podmiotu gospodarczego jest teoria stagnacji. Zgodnie z jej założenia-
mi przedsiębiorstwa rodzinne cechują się ograniczonym dostępem do zaso-
bów – głównie ludzkich, finansowych, związanych z nowoczesnymi technolo-
giami, konserwatywną strategią zakorzenioną w wartościach reprezentowanych 
przez rodzinę16, powolnym wzrostem wynikającym w głównej mierze z awersji 
do podejmowania ryzyka, a w rezultacie możliwym zagrożeniem przetrwania 
w długim horyzoncie czasu17. 

Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę, że większość przedstawionych 
powyżej wniosków oparta jest o analizę podmiotów rodzinnych działających na 
terenie Europy Zachodniej, Azji i Stanów Zjednoczonych. W polskich realiach 
gospodarczych wpływ na omawiane relacje mogą mieć także okres transformacji 
ustrojowej i uwarunkowania kulturowe. Wyniki wcześniejszych badań przepro-
wadzonych przez autorów tego opracowania wskazują na pozytywny wpływ 
zaangażowania właściciela w zarządzanie na wyniki finansowe firm rodzinnych18. 
Przedstawione poniżej wyniki stanowią ich uzupełnienie i pogłębienie. 

3. Próba badawcza i metodyka badania

Na potrzeby badania przyjęto definicję przedsiębiorstwa rodzinnego w ujęciu sze-
rokim, zgodnie z którą firmą rodzinną jest podmiot, w którym powyżej 50% udzia-
łów jest w posiadaniu osoby indywidualnej bądź rodziny. Autorzy zdecydowali 

14 H. Hung, A typology of the theories of the roles of governing boards, Corporate Governance: 
An International Review 1998/6, s. 101–111.

15 G. Gordon, N. Nicholson, Family Wars. Classic conflicts in family business and how to deal 
with them, London/Philadelphia: Kogan Page 2008; I. Le Breton-Miller, D. Miller, Agency 
vs. stewardship in public family firms: A social embeddedness reconciliation, Entrepreneurship 
Theory and Practice 2009/33, s. 1169–1191.

16 Konserwatywna strategia szczególnie mocno uwidoczniona jest w przypadku prowadzenia 
biznesu przez pierwsze pokolenie rodziny.

17 A. De Massis, J.H. Chua, J.J. Chrisman, Factors preventing intra-family succession, Family 
Business Review 2008/21, s. 183–199; J.H. Chua, J.J. Chrisman, E.B. Bergiel, An agency 
theories analysis of the professionalized family firm, Entrepreneurship Theory and Practice 
2009/33, s. 355–372.

18 B. Socha, A. Majda, Ocena wpływu relacji własność – zarządzanie na wyniki finansowe pol-
skich firm rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2015/XVI/7, cz. II, s. 385–405.
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się ponadto na przeprowadzenie analizy na próbie małych przedsiębiorstw ze 
względu na fakt, że 1) większość firm rodzinnych stanowią podmioty małe, 
2) prowadzą one odmienną niż podmioty średnie i duże gospodarkę finansową. 
Wyodrębnioną w ten sposób próbę badawczą podzielono następnie na trzy grupy:
 – grupę pierwszą stanowiły firmy, w których w skład organów zarządczych nie 

wchodzi żaden z jej współwłaścicieli;
 – grupę drugą stanowiły firmy, w których 1) przynajmniej jeden ze współwła-

ścicieli zasiada w organach zarządczych oraz 2) w skład organów zarządczych 
wchodzi przynajmniej jedna osoba niebędąca współwłaścicielem;

 – grupę trzecią stanowiły firmy, w których wszyscy członkowie organów za-
rządczych są współwłaścicielami firmy.
W kolejnym kroku, w celu wyeliminowania znaczącego wpływu struktury 

branżowej podmiotów na wyniki badania, oszacowano na podstawie dwóch 
pierwszych cyfr kodów PKD strukturę branż w pierwszej grupie badawczej, 
a następnie, z zachowaniem wyliczonych uprzednio wskaźników struktury 
branżowej, dobrano warstwowo podmioty z grupy drugiej i trzeciej. W la-
tach 2008–2012 próbę badawczą stanowiło ponad 24 000 podmiotów, w roku 
2013, ze względu na niedostępność danych finansowych, grupa ta liczyła ponad 
12 000 firm. Najliczniejszą grupę stanowiły firmy, w których właściciele są je-
dynymi osobami zasiadającymi w organach zarządczych – ich udział w grupie 
badawczej stanowił 65% w roku 2013 i 66% w pozostałych latach. 

Dane liczbowe niezbędne do przeprowadzenia badania zebrane zostały przez 
firmę Infocredit z siedzibą w Warszawie. Próbę badawczą stanowiły przedsiębior-
stwa, które za analizowane lata złożyły sprawozdania finansowe do Krajowego 
Rejestru Sądowego i z których pozyskano informacje o strukturze własnościowej. 
Ze względu na brak szeroko akceptowanych raportów dotyczących ilości firm 
rodzinnych i ich struktury branżowej w Polsce brak jest przesłanek do stwierdze-
nia, że próba użyta w badaniu jest reprezentatywna. Warto jednak wskazać, że 
liczba pomiotów biorących udział w badaniu jest stosunkowo duża, co pozwala 
domniemać, że względnie dobrze odzwierciedlają zachowania i mechanizmy 
zachodzące w firmach rodzinnych. Do analizy statystycznej wykorzystano opro-
gramowanie IBM SPSS Statistics.

Efektywność gospodarowania badanych przedsiębiorstw zmierzona została 
poprzez szeroko przyjęte zarówno w praktyce, jak i w teorii wskaźniki. Analizę 
rentowności oparto o wskaźnik rentowności działalności operacyjnej (marża 
EBIT) oraz wskaźnik marży zysku (rentowności sprzedaży). Efektywność 
wykorzystania kapitałów zaangażowanych w przedsiębiorstwa zmierzono za 
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pomocą wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) oraz rentowności 
aktywów (ROA).

Badanie oparto o podstawowe statystki opisowe i zweryfikowano hipotezy 
o jednakowym rozkładzie wartości wskaźników efektywności gospodarowania 
w trzech analizowanych grupach przedsiębiorstw rodzinnych. Weryfikacja hipo-
tez opierała się na teście Kruskala–Wallisa dla prób niezależnych stanowiącym 
nieparametryczny odpowiednik jednoczynnikowej ANOVY.

4. Wyniki badania

W zakresie efektywności działalności operacyjnej mierzonej wskaźnikiem marży 
EBIT, zaprezentowanej w tabeli 1, firmy zarządzane przez właściciela i menedże-
ra zewnętrznego osiągały w analizowanym okresie najlepsze wyniki. Świadczy 
o tym najwyższa wartość mediany we wszystkich badanych latach oraz średnia 
arytmetyczna w latach 2013 i 2010–2011. Najniższą wartość marży EBIT osiągały 
przeciętnie podmioty zarządzane wyłącznie przez menedżerów zewnętrznych. 
Warto także zwrócić uwagę na znaczące różnice w wartości średniej arytmetycznej 
i mediany wskaźnika, które świadczą o dużym zróżnicowaniu osiąganych marż 
w firmach rodzinnych, bez względu na przyjęty model zarządzania. Istotność 
statystyczną różnic w rozkładzie wskaźnika marży EBIT (na poziomie istotno-
ści 0,05) wykazano testem U Manna–Whitneya w latach 2008–2012.

TABELA 1: Wybrane statystyki opisowe marży EBIT analizowanych grup przedsiębiorstw w latach 
2008–2013

 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Rozdzielona własność 
i zarządzanie

Średnia arytmetyczna –0,521 –0,126 –0,236 –0,142 –0,328 –0,146

Mediana 0,028 0,023 0,029 0,028 0,031 0,040

Częściowo połączona 
własność i zarządzanie

Średnia arytmetyczna –0,003 0,016 –0,017 0,007 –0,673 –0,093

Mediana 0,032 0,028 0,034 0,036 0,041 0,050

Połączona własność 
i zarządzanie

Średnia arytmetyczna –0,524 0,212 –0,306 –0,016 –0,148 0,012

Mediana 0,030 0,026 0,032 0,033 0,035 0,047

Testy nieparametryczne rozkładu

Test Kruskala–Wallisa
Chi-kwadrat 4,51 28,19 19,52 39,58 30,99 36,58

Istotność asymptotyczna 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Drugim wskaźnikiem analizowanym w ramach efektywności gospodarowania 
była rentowność sprzedaży, której średnie wartości zaprezentowano w tabeli 2. 
Analizując medianę wskaźnika, stwierdzić można, że podobnie jak przy wartości 
marży EBIT najlepsze rezultaty osiągają firmy rodzinne z częściowo połączo-
ną własnością i zarządzaniem, a najgorsze – zarządzane przez menedżerów 
zewnętrznych. Wartości średniej arytmetycznej potwierdzają wniosek płynący 
z analizy wartości mediany w latach 2008–2009 oraz 2011–2012. Statystyczna 
istotność różnic w wartościach marży zysku analizowanych grup firm rodzinnych 
potwierdzona została w całym badanym okresie. 

TABELA 2: Wybrane statystyki opisowe marży zysku analizowanych grup przedsiębiorstw  
w latach 2008–2013

 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Rozdzielona własność 
i zarządzanie

Średnia arytmetyczna 0,325 –0,114 –0,174 –0,023 –0,388 –0,259
Mediana 0,018 0,013 0,017 0,017 0,020 0,026

Częściowo połączona 
własność i zarządzanie

Średnia arytmetyczna –1,911 –0,016 –0,034 –0,038 0,123 2,046
Mediana 0,020 0,017 0,021 0,025 0,026 0,032

Połączona własność 
i zarządzanie

Średnia arytmetyczna –0,333 –0,106 –0,503 0,030 –0,210 0,438
Mediana 0,020 0,016 0,020 0,022 0,024 0,032

Testy nieparametryczne rozkładu

Test Kruskala–Wallisa
Chi-kwadrat 8,49 30,54 30,56 43,95 29,58 41,46
Istotność asymptotyczna 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W zakresie rentowności kapitału własnego przedstawionej w tabeli 3 badanie 
wykazało, podobnie jak w przypadku poprzednich wskaźników, bardzo niską 
jednorodność wyników wewnątrz grup przedsiębiorstw. Istotność statystyczna 
różnic w wartościach wskaźnika ROE miała miejsce w całym badanym okresie. 
Mediana wskaźnika wskazuje, że w latach 2009–2012 najwyższy zwrot z kapitału 
własnego uzyskiwały firmy współzarządzane przez właścicieli i menedżerów 
zewnętrznych.

TABELA 3: Wybrane statystyki opisowe rentowności kapitału własnego analizowanych grup 
przedsiębiorstw w latach 2008–2013

 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Rozdzielona własność 
i zarządzanie

Średnia arytmetyczna –0,092 0,181 –0,121 0,160 0,231 0,218

Mediana 0,068 0,067 0,087 0,091 0,109 0,163
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 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Częściowo połączona 
własność i zarządzanie

Średnia arytmetyczna 0,115 0,051 –0,052 0,136 1,468 0,093

Mediana 0,082 0,083 0,102 0,116 0,131 0,177

Połączona własność 
i zarządzanie

Średnia arytmetyczna –0,494 –0,021 0,078 0,220 0,204 0,219

Mediana 0,087 0,080 0,100 0,114 0,131 0,191

Testy nieparametryczne rozkładu

Test Kruskala–Wallisa
Chi-kwadrat 21,54 17,90 15,16 44,60 30,95 23,84

Istotność asymptotyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło: opracowanie własne.

Porównanie wartości ostatniego z badanych wskaźników – rentowności ak-
tywów daje wyniki zbliżone do tych uzyskanych przy analizie wskaźnika ROE. 
W większości okresów objętych badaniem zarówno średnia arytmetyczna, jak 
i mediana świadczą o wyższej rentowności aktywów w grupie firm z częściowo 
połączoną własnością i zarządzaniem. Najniższą rentowność aktywów uzyskiwały 
z kolei firmy zarządzane wyłącznie przez menedżerów zewnętrznych. Różnice 
uzyskanych wyników potwierdzone zostały nieparametrycznym testem rozkładu.

TABELA 4: Wybrane statystyki opisowe rentowności aktywów analizowanych grup przedsiębiorstw 
w latach 2008–2013

 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Rozdzielona własność 
i zarządzanie

Średnia arytmetyczna –0,006 –0,069 0,005 0,006 0,013 0,043
Mediana 0,027 0,021 0,027 0,030 0,036 0,051

Częściowo połączona 
własność i zarządzanie

Średnia arytmetyczna 0,013 0,031 0,046 0,058 0,060 0,081
Mediana 0,036 0,033 0,040 0,048 0,054 0,069

Połączona własność 
i zarządzanie

Średnia arytmetyczna –0,065 –0,018 0,028 0,007 0,031 0,079
Mediana 0,038 0,031 0,039 0,044 0,051 0,073

Testy nieparametryczne rozkładu

Test Kruskala–Wallisa
Chi-kwadrat 36,59 68,96 74,89 108,75 78,87 109,07
Istotność asymptotyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Podsumowując uzyskane dotychczas wyniki, można przypuszczać, że przy-
jęty model zarządzania małą firmą rodzinną ma wymierny wpływ na osiągane 
przez nią wyniki finansowe. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest wynik 
nieparametrycznego testu Kruskala–Wallisa, zgodnie z którym istotna staty-
stycznie różnica występuje w rozkładach wszystkich analizowanych wskaźników 



Ocena	wyników	finansowych	firm	rodzinnych	w	kontekście	zaangażowania	właścicieli	w	proces	zarządzania	 277

efektywności gospodarowania w latach 2008–2012 oraz marży zysku, ROE 
i ROA w roku 2013. 

W celu potwierdzenia wniosków płynących z analizy wartości średnich 
arytmetycznych i median wskaźników efektywności gospodarowania badanie 
uzupełniono testami post-hoc Kruskala–Wallisa, których skorygowane poziomy 
istotności przedstawiono w tabeli 5.

TABELA 5: Wartości istotności skorygowanej dla testów post–hoc testu Kruskala–Wallisa dla 
3 niezależnych grup firm rodzinnych w rozróżnieniu na formę relacji własność – zarządzanie 
w latach 2008–2013 – porównanie parami

Rok

Rozdzielność własności 
i zarządzania –

Częściowo połączona 
własność i zarządzanie

Rozdzielność własności 
i zarządzania – 

Połączona własność 
i zarządzanie

Częściowo połączona 
własność i zarządzanie – 

Połączona własność 
i zarządzanie

Marża 
EBIT

2013 nd nd nd
2012 0,000 0,000 0,013
2011 0,000 0,005 0,042
2010 0,000 0,000 0,021
2009 0,000 0,007 0,000
2008 0,000 0,000 0,178

ROS

2013 0,770 0,017 1,000
2012 0,000 0,000 0,031
2011 0,000 0,000 0,117
2010 0,000 0,000 0,013
2009 0,000 0,000 0,038
2008 0,000 0,000 1,000

ROE

2013 0,058 0,000 0,856
2012 0,008 0,000 1,000
2011 0,044 0,000 1,000
2010 0,000 0,000 1,000
2009 0,005 0,000 1,000
2008 1,000 0,000 0,025

ROA

2013 0,000 0,000 1,000
2012 0,000 0,000 0,107
2011 0,000 0,000 0,509
2010 0,000 0,000 0,090
2009 0,000 0,000 0,207
2008 0,000 0,000 0,784

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Analiza wartości wskaźnika EBIT dla trzech przyjętych grup firm rodzinnych 
w latach 2009–2012 wykazała istotne statystycznie różnice w rozkładzie pomię-
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dzy wszystkimi grupami. Średnie rangi wyliczone na potrzeby testu wskazują, 
że wartości marży EBIT w tych okresach najwyższe były w firmach z częściowo 
połączoną wartością i zarządzaniem, a najniższe w grupie firm z rozdzieloną 
własnością i zarządzaniem. W roku 2008 wykazano, że wartości wskaźnika naj-
niższe są w grupie firm z rozdzieloną własnością i zarządzaniem, lecz brak jest 
różnic w grupach z częściowo i całkowicie połączoną własnością i zarządzaniem.

Wartość drugiego z analizowanych wskaźników efektywności gospodaro-
wania – rentowności sprzedaży wykazuje istotne statystycznie różnice rozkładu 
w latach 2008–2012 pomiędzy grupą z rozdzieloną własnością i zarządzaniem 
a dwoma pozostałymi, przy czym ta pierwsza grupa uzyskała średnią rangę na 
poziomie niższym niż pozostałe. W latach 2009, 2010 i 2011 różnica występo-
wała również między grupami z całkowitą i częściowo połączoną własnością 
i zarządzaniem, ze średnimi rangami wyższymi w drugiej z grup.

Zbliżone wyniki uzyskano, analizując wartości wskaźników ROE i ROA. 
Wykazano istotną statystycznie różnicę wyników pomiędzy firmami, które 
angażują wyłącznie menedżerów zewnętrznych, a grupami z właścicielami 
w organach zarządczych we wszystkich badanych okresach. Obliczone średnie 
rangi wskaźników świadczą na korzyść tych ostatnich. Różnice w grupach firm 
z częściowo i całkowicie połączoną własnością i zarządzaniem były istotne 
statystycznie jedynie w 2008 r. dla wskaźnika ROE – w tym przypadku wyższą 
rentowność kapitałów własnych osiągnęła grupa firm, w których zarządzają 
jedynie współwłaściciele lub właściciel.

Przeprowadzone badanie firm rodzinnych wykazało kilka istotnych zależ-
ności. Po pierwsze, analiza stwarza przesłanki to stwierdzenia, że zaangażo-
wanie właścicieli w zarządzanie firmą rodzinną może mieć istotny wpływ na 
osiągane przez te firmy wartości wskaźników efektywności gospodarowania. 
W całym 6-letnim horyzoncie badawczym firmy, których właściciele aktywnie 
nimi zarządzali, osiągały przeciętnie wyższą rentowność zysku operacyjnego, 
zysku netto, aktywów i kapitałów własnych niż firmy oddane w zarządzanie 
wyłącznie menedżerom zewnętrznym. Po drugie, istotne znaczenie z punktu 
widzenia efektywności gospodarowania firm rodzinnych, w których właściciel 
bądź współwłaściciele zajmują się zarządzaniem, może mieć fakt zatrudnienia 
menedżerów zewnętrznych. Wartości marży EBIT w latach 2009–2012 oraz 
marży zysku w latach 2009–2010 i 2012 okazały się wyższe dla grupy przed-
siębiorstw rodzinnych, w której zarządzaniem zajmują się zarówno właściciele, 
jak i menedżerowie zewnętrzni. 

Biorąc pod uwagę wnioski z przedstawionych w pierwszej części opraco-
wania teorii i wyników badań, zatrudnienie zewnętrznego menedżera z jednej 
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strony może prowadzić do zwiększenia się asymetrii informacji, zachowań 
oportunistycznych członków rodziny i w konsekwencji spowodować pogorsze-
nie wyników finansowych. Niniejsze badanie wykazało jednak, że zatrudnienie 
menedżera zewnętrznego może prowadzić do wzrostu efektywności. Tak więc 
profesjonalizacja zarządzania może być kluczowym czynnikiem podnoszenia 
efektywności polskich firm rodzinnych. Przesłankami mogącymi świadczyć 
o rozpoczęciu procesu profesjonalizacji są zatrudnienie zewnętrznego menedżera 
bądź też zwiększenie nacisku na kierunkowe wykształcenie i zdobycie doświad-
czenia przez członków rodziny mogących objąć stanowiska kierownicze w firmie.

5. Zakończenie

Celem niniejszego opracowania była weryfikacja wpływu stosowanego w pol-
skich firmach rodzinnych modelu zarządzania na osiągane wyniki finansowe. 
Na podstawie analizy ponad 24 tys. małych firm w latach 2008–2013 stwierdzić 
można, że decyzje w zakresie relacji właściciel – zarządzający mogą mieć wpływ 
na ich efektywność.

Choć wyniki nie są jednoznaczne, to mogą sugerować, że optymalnym 
z punktu widzenia wyników finansowych modelem nadzoru właścicielskiego 
małych firm rodzinnych jest ten, w którym zarządzają zarówno właściciele, jak 
i menedżerowie zewnętrzni.

Reasumując prowadzone przez autorów rozważania, można wskazać, że 
w przypadku polskich firm rodzinnych takie cechy, jak altruizm, budowa relacji 
z interesariuszami, orientacja na długookresowe cele strategiczne, nacisk na 
tworzenie kapitału społecznego reprezentowane przez właściciela-zarządza-
jącego mogą stanowić wartość dodaną oraz źródło przewagi konkurencyjnej 
firm rodzinnych. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż nie można jednoznacznie 
określić wpływu zarządzania opartego na modelu właściciel i menedżer ze-
wnętrzny. Niejednoznaczność ta może wynikać, w opinii autorów, z przyjętego 
w opracowaniu doboru próby badawczej obejmującej firmy z różnych branż. 
Dobór modelu zarządzania i w konsekwencji jego wpływ na wyniki finansowe 
może być uzależniony od specyfiki prowadzonej działalności. Zasadne wydaje 
się zatem poszerzenie przedstawionych powyżej badań o weryfikację zależności 
modelu zarządzania i efektywności gospodarowania w poszczególnych branżach. 
Ponadto, cenna z punktu widzenia naukowego byłaby weryfikacja wyników 
finansowych przedsiębiorstw, które dokonały zmian w przyjętym wcześniej 
modelu zarządzania. 
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EVALUATION OF THE FAMILY BUSINESS FINANCIAL PERFORMANCE IN THE CONTEXT  
OF OWNERS ENGAGEMENT IN THE MANAGEMENT PROCESSES

( S u m m a r y )

The main purpose of this article is to verify the impact of corporate governance model on the 
financial performance of small family businesses in Poland. Implementation of the aim was held 
on the basis of empirical analysis of financial results over 24,000 small family businesses from the 
period 2008–2013. Basic descriptive statistics and the one-way analysis of variance with post-hoc 
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tests were used. The results may suggest that involvement of the owner of the family business and 
external manager in the governance structure yields positive results in terms of achieved by those 
entities operating margin, net profit margin and return on equity and assets. These results may be 
an indication for the owners of family businesses in shaping the governance model. 
Keywords: family business; financial performance of family firms; corporate governance; family 
involvement in management


