
 
 
 
 

Wstęp  
 
 
Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią najbardziej rozpowszechnioną na świecie 

formę prowadzenia biznesu jednocześnie stanowiąc fundament światowej go-
spodarki. Jednocześnie są uosobieniem ducha gospodarki wolnorynkowej 
z przejawiająca się rolą indywidualnej przedsiębiorczości i innowacyjności. We 
współczesnej gospodarce firmy rodzinne stanowią jedno z kluczowych źródeł 
tworzenia bogactwa i wzrostu zatrudnienia. Rozwój gospodarczy kraju jest w 
dużej mierze zdeterminowany kondycją biznesów rodzinnych i ich skłonnością 
do rozwoju i inwestowania. Podmioty te są powszechnie kojarzone z sektorem 
małych i średnich przedsiębiorstw, ale wśród firm rodzinnych znajdują się także 
duże przedsiębiorstwa i międzynarodowe holdingi.  

Firmy rodzinne stają przed wieloma wyzwaniami. Muszą rozwiązywać 
wszystkie kwestie dotyczące zarządzania im jednocześnie radzić sobie z wła-
ściwymi tylko im zagadnieniami wynikającymi z ich specyfiki. Perspektywa 
prowadzenia biznesu z pokolenia na pokolenie stanowi ogromną siłę i daje im 
wyraźną tożsamość pozytywnie wyróżniającą je w coraz bardziej anonimowym 
świecie biznesu. Prowadzenie rodzinnej firmy jest niewątpliwie trudniejsze niż 
kierowanie przedsiębiorstwem nierodzinnym ponieważ splatają się tutaj jedno-
cześnie więzy rodzinne z relacjami biznesowymi.      

Wyjątkowy charakter przedsiębiorstwa rodzinnego i jego specyfika stają się 
coraz częściej obszarem zainteresowania badaczy z wielu dziedzin nauki. Także 
nauki o zarządzaniu w coraz większym stopniu podejmują problemy związane 
z zarządzaniem i rozwojem firm rodzinnych. Badania i analizy podejmowane są 
także przez instytucje Komisji Europejskiej i otoczenia biznesu. Również w Pol-
sce coraz częściej możemy obserwować i badać szereg interesujących zjawisk, 
które można było obserwować w krajach o ugruntowanej gospodarce rynkowej.  

Prezentowany tom składa się z dwóch części poruszających szczegółowe 
zagadnienia ukazujące różne determinanty funkcjonowania i rozwoju przedsię-
biorstw rodzinnych. W pierwszej części ukazano aspekty związane z pojęciem 
przedsiębiorstw rodzinnych i ich rolą we współczesnej gospodarce. Odniesiono 
się także do specyfiki funkcjonowania firm rodzinnych w różnych branżach 
gospodarki oraz możliwości zastosowania metod i technik zarządzania. Wska-
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zano także na aspekty związane z funkcjonowaniem i rozwojem firm rodzin-
nych w gospodarce regionalnej.      

W drugiej części tomu odniesiono się do uwarunkowań związanych ze spe-
cyfiką finansowania przedsiębiorstw rodzinnych. Koncepcja firmy rodzinnej 
oparta jest na skupieniu własności i zarządzania w rękach wąskiej grupy osób. 
Poznanie specyfiki sposobów i źródeł finansowania biznesów rodzinnych ma 
kluczowe znaczenie w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym i może przy-
czynić się do stworzenia lepszych możliwości rozwoju przedsiębiorczości ro-
dzinnej.         

Szeroki zakres podejmowanych zagadnień oraz wyników badań zamieszczo-
nych w tym tomie pozwala sądzić, że jego lektura może być pomocna w rozwiązy-
waniu trudnych problemów zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym.  
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