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Krzysztof abowski**

SUKCESJA W PRZEDSI}BIORSTWACH
RODZINNYCH JAKO ELEMENT RYZYKA
KREDYTOWEGO BANKÓW

WST}P
Przedmiotem rozwaĝañ w niniejszym artykule jest wpïyw procesów sukcesyjnych
prowadzonych w przedsiÚbiorstwach rodzinnych1 na poziom ryzyka kredytowego
banków uczestniczÈcych w finansowaniu tych podmiotów. Obecnie obserwowana
powszechnoĂÊ tych procesów w Polsce sprawia, ĝe kwestia prawidïowego zaplanowania i przeprowadzenia sukcesji zaczyna nabieraÊ niebagatelnego znaczenia zarówno
dla firm rodzinnych, z punktu widzenia bezpieczeñstwa dostÚpu do zewnÚtrznych
ěródeï kapitaïu w sektorze mikro, maïych i Ărednich przedsiÚbiorstw (MM¥P), ale
takĝe moĝe mieÊ istotne znaczenie dla utrzymania bezpieczeñstwa systemowego
sektora bankowego. WynikaÊ to bÚdzie, z jednej strony, z ograniczonej juĝ obecnie
dostÚpnoĂci kredytu bankowego dla sektora MM¥P, w którym banki dostrzegajÈ
podwyĝszony poziom ryzyka kredytowego, ale takĝe zbpunktu widzenia instytucji

*

**
1
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kredytowych – ze wzglÚdu na obecnoĂÊ firm rodzinnych niemalĝe we wszystkich
branĝach gospodarki krajowej, a zatem ze skali ich gospodarczego i spoïecznego
oddziaïywania. Najwaĝniejsze znaczenie ma jednak obecnie zjawisko nasilania siÚ
procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych w Polsce. Skala tych procesów, wbramach trwajÈcej wïaĂnie pierwszej fali sukcesyjnej, zaczyna przybieraÊ znamiona
powszechnoĂci, co oznacza, ĝe w najbliĝszych latach w nieuchronny sposób stanÈ
siÚ one realnym wyzwaniem duĝej czÚĂci polskich przedsiÚbiorstw rodzinnych powstaïych po przemianach ustrojowych w minionym stuleciu.
Celem artykuïu jest zwrócenie uwagi banków, ale takĝe wïaĂcicieli firm rodzinnych na skalÚ nieuchronnoĂÊ i znaczenie procesów sukcesyjnych, a przede wszystkim na zagroĝenia z nimi zwiÈzane. Przez ten pryzmat artykuï wskazuje potrzebÚ
modyfikacji podejĂcia do oceny ryzyka kredytowego w bankach, a jednoczeĂnie dziaïania pozostajÈce do podjÚcia po stronie firm rodzinnych, które mogÈ ograniczyÊ
zagroĝenie limitowania lub caïkowitego unikania finansowania tych podmiotów
przez banki. Autorzy podejmujÈ próbÚ wskazania moĝliwych do zastosowania rozwiÈzañ, zarówno po stronie firm rodzinnych, jak i banków, które choÊby w czÚĂci
mogÈ przyczyniÊ siÚ do ograniczenia zidentyfikowanych obszarów ryzyka.
Z uwagi na zïoĝonoĂÊ i interdyscyplinarnoĂÊ problematyki badawczej oraz brak
moĝliwoĂci przeprowadzenia badañ iloĂciowych, wynikajÈcy z osobistego i emocjonalnego stosunku wïaĂcicieli firm rodzinnych do kwestii sukcesyjnych z jednej
strony, a takĝe ze wzglÚdu na tajemnicÚ bankowÈ, wiÈĝÈcÈ banki finansujÈce
przedsiÚbiorstwa rodzinne z drugiej strony, opracowujÈc niniejszy materiaï Autorzy
oparli siÚ na studiach literaturowych, analizie przypadków i wnioskach pïynÈcych
zbwybranych badañ iloĂciowych, przeprowadzonych przez innych autorów na potrzeby odrÚbnych opracowañ.

1. SUKCESJA W PRZEDSI}BIORSTWACH RODZINNYCH
1.1. Charakterystyka firm rodzinnych i ich otoczenia
Ostatnie lata wskazujÈ coraz wyraěniej, ĝe kluczowym problemem identyfikowanym przez firmy rodzinne w Polsce staje siÚ sukcesja ich wïasnoĂci, wartoĂci,
zarzÈdzania i kontroli. Pomimo licznych zdefiniowanych cech charakterystycznych
firm rodzinnych, które umoĝliwiajÈ wyodrÚbnienie tej subpopulacji przedsiÚbiorstw,
przedmiotem najwiÚkszego zainteresowania, równieĝ w Ărodowisku akademickim,
staje siÚ sprawa przejÚcia wïasnoĂci i kontroli nad firmÈ rodzinnÈ przez kolejne
pokolenia2. Z drugiej strony zdziwienie moĝe budziÊ fakt, ĝe tak istotne kwestie
2

A. Lewandowska, P. Andrzejczak, M. Stradomski, Narodziny firmy rodzinnej, Instytut Biznesu
Rodzinnego, Poznañ 2017, s. 98.
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jak strategie rozwoju firm rodzinnych, internacjonalizacja biznesu czy zarzÈdzanie
zasobami ludzkimi nie znajdujÈ jeszcze naleĝytego uznania wĂród przedsiÚbiorców
rodzinnych. Warto jednoczeĂnie podkreĂliÊ, ĝe bezwzglÚdnie kluczowe z punktu
widzenia interesu rodziny, jak i samej firmy, wydaje siÚ przygotowanie miÚdzypokoleniowego transferu wïasnoĂci i kontroli. PrzyjmujÈc ten punkt widzenia, niezwykle istotne wydaje siÚ zgïÚbienie poszczególnych rodzajów ryzyka, zwiÈzanych
z sukcesjÈ w firmie rodzinnej, a w szczególnoĂci tych, które dotyczÈ nie tylko samej
rodziny, ale szerszego grona interesariuszy tego podmiotu.
Na potrzeby niniejszego artykuïu przyjmuje siÚ, ĝe firmy rodzinne to takie, których wïasnoĂÊ i kontrola jest skoncentrowana w rÚku jednej rodziny. JednoczeĂnie
naleĝy podkreĂliÊ, ĝe czÚsto o rodzinnym charakterze przedsiÚbiorstw Ăwiadczy nie
tylko struktura wïaĂcicielska czy teĝ przewaga osób zarzÈdzajÈcych przedsiÚbiorstwem, które ïÈczÈ wiÚzy rodzinne, ale takĝe stan ĂwiadomoĂci ich zaïoĝycieli, wïaĂcicieli i osób zarzÈdzajÈcych. Ten stan ĂwiadomoĂci, wpïywajÈcy na zaangaĝowanie
i utoĝsamianie siÚ z danym podmiotem ze strony osób nim zarzÈdzajÈcych, majÈcy
niebagatelne znaczenie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, powinien byÊ równieĝ brany pod uwagÚ w procesie oceny ryzyka prowadzonej przez banki. Obecnie
jest to jednak czynnik niedostatecznie rozpoznawany i mierzalny w ocenie ryzyka
kredytowego. Celowo wiÚc w dalszej czÚĂci opracowania nie bierze siÚ pod uwagÚ
rozszerzonej definicji firmy rodzinnej, która w szczególnoĂci obejmuje kryterium
samoidentyfikacji – okreĂlania swojej firmy jako firmy rodzinnej3.
PrzyjÚcie wÚĝszej definicji wynika takĝe z tego, ĝe zewnÚtrzni interesariusze nie
weryfikujÈ na chwilÚ obecnÈ samooceny firmy rodzinnej i jej kulturowo uwarunkowanego systemu wartoĂci. Dotychczasowe modele szacowania ryzyka kredytowego,
uwzglÚdniajÈce kwestie wïaĂcicielskie, nie odnoszÈ siÚ do tak wysublimowanych problemów w ocenie instytucji finansowych, jak postrzeganie firmy jako firmy rodzinnej.
Kluczowych interesariuszy w literaturze przedmiotu definiuje siÚ jako osoby, których zachowanie (ale takĝe wstrzymanie siÚ od okreĂlonego dziaïania) wpïywajÈ lub
teĝ mogÈ w sposób istotny wpïynÈÊ na funkcjonowanie przedsiÚbiorstwa4. Jest to zatem szeroki krÈg podmiotów obejmujÈcy miÚdzy innymi wïaĂcicieli, kluczowych menedĝerów, pracowników, dostawców i odbiorców. NiewÈtpliwie wĂród interesariuszy
firm rodzinnych naleĝy wymieniÊ takĝe instytucje finansowe, wbtym i banki, a wiÚc
podmioty, które na podstawie zawartych umów (kontraktów finansowych) udzielajÈ przedsiÚbiorstwom finansowania zewnÚtrznego. Oczywiste jest, ĝe stabilnoĂÊ
takiego finansowania, a takĝe finansowe i pozafinansowe warunki jego udostÚpniania, wbistotny sposób wpïywajÈ na wartoĂÊ i zdolnoĂÊ firmy do przetrwania.

3
4
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MajÈc na uwadze powszechnie akceptowany cel funkcjonowania firmy rodzinnej, a mianowicie stabilny wzrost i przetrwanie biznesu, sposób w jaki zachowujÈ
siÚ interesariusze finansowi nie pozostaje bez znaczenia dla firm rodzinnych ibich
wïaĂcicieli5. OczywiĂcie dotyczy to podmiotów, które aktywnie finansujÈ siÚ na rynku zaciÈgajÈc kredyty, emitujÈc obligacje lub teĝ korzystajÈc z usïug leasingowych
czy faktoringowych6. Z drugiej jednak strony turbulentnoĂÊ otoczenia gospodarczego, a takĝe zmiana paradygmatów funkcjonowania firm mogÈ spowodowaÊ,
ĝe nawet podmioty prowadzÈce najbardziej konserwatywnÈ politykÚ zarzÈdzania
finansowego zauwaĝÈ korzyĂci lub zostanÈ zmuszone do korzystania z zewnÚtrznych ěródeï finansowania.

1.2. Systemowy charakter procesów sukcesyjnych
w firmach rodzinnych w Polsce
W przypadku polskich firm rodzinnych mamy obecnie do czynienia z tzw. pierwsza falÈ sukcesyjnÈ7. Ze wzglÚdu na historyczne uwarunkowania wiÚkszoĂÊ firm rodzinnych powstaïych po 1989 r. w najbliĝszych latach stanie w obliczu koniecznoĂci
przeprowadzenia sukcesji. Skala i zakres tego zjawiska pozwala nadaÊ mu charakter systemowy. JednoczeĂnie naleĝy podkreĂliÊ, ĝe podmioty rodzinne wbPolsce nie
majÈ doĂwiadczenia w tym zakresie, a profesjonalne doradztwo dotyczÈce organizacji procesów sukcesyjnych w Polsce nadal nie jest silnie rozwiniÚte. Problem ten
nie jest obecnie dostrzegany przez instytucje finansowe. Dotychczasowa koncentracja wielu banków na obsïudze korporacji i duĝych przedsiÚbiorstw obrozproszonej
wïasnoĂci, czy teĝ firm bÚdÈcych wïasnoĂciÈ inwestorów finansowych, branĝowych
lub strategicznych powodowaïa, ĝe problem sukcesji firm rodzinnych z definicji
nie istniaï w procesie oceny ryzyka kredytowego duĝej grupy banków. Banki dostrzegajÈ i rozumiejÈ zjawisko zmian wïasnoĂci w efekcie transakcji fuzji ibprzejÚÊ
(z ang. M&A) lub zmian osobowych wb organach zarzÈdzajÈcych i nadzorujÈcych
przedsiÚbiorstwa8. Natomiast problem sukcesyjny firm rodzinnych jest zjawiskiem
nowym i z pewnoĂciÈ w niedostatecznym stopniu rozpoznanym, zarówno przez
firmy rodzinne, jak i finansujÈce je banki.

5
6
7

8

K. Safin, PrzedsiÚbiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE we Wrocïawiu,
Wrocïaw 2007, s. 64.
Szerzej zob.: M. Stradomski, Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonaïym,
PWE, Warszawa 2010.
A. Lewandowska, Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiÚbiorstwach rodzinnych w Polsce, Raport projektu Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych, Instytut Biznesu Rodzinnego,
Poznañ 2013, s. 15.
L. Laeven, R. Levine, Bank governance, regulation and risk taking, „Journal of Financial Economics” 93/2009, s 259–275.
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1.3. Ryzyko zwiÈzane z procesem sukcesyjnym
W biznesie rodzinnym udana sukcesja jest procesem newralgicznym, od którego
zaleĝy moĝliwoĂÊ dalszego rozwoju przedsiÚbiorstwa. Ze wzglÚdu na stosunkowo
krótkie tradycje polskiej przedsiÚbiorczoĂci rodzinnej rzadko moĝna spotkaÊ firmy,
w których dokonaï siÚ transfer miÚdzypokoleniowy (okoïo 20%). WiÚkszoĂÊ zaïoĝycieli przedsiÚbiorstw rodzinnych wyraĝa jednak wolÚ przekazania wïasnoĂci i kontroli w firmie swoim potomkom (58%). Wola ta ma jednak raczej charakter ogólnej
deklaracji aniĝeli skonkretyzowanego planu. Zakres wiedzy na temat planowania
sukcesji jest w Polsce bardzo ograniczony. ZarzÈdzajÈcy opierajÈ siÚ wyïÈcznie na
wïasnym doĂwiadczeniu i intuicji, i czÚsto popeïniajÈ bïÚdy, jak chociaĝby nieprzygotowanie sukcesora. Firmy rodzinne stojÈ tymczasem przed powaĝnym problemem sukcesyjnym, jeĝeli sukcesja byïaby nastÚpstwem nagïego, niespodziewanego
zdarzenia9.
Analiza ryzyka zwiÈzanego z procesem sukcesyjnym w firmie rodzinnej pozwala
podzieliÊ je na trzy grupy:
Y ryzyka ex ante (A),
Y ryzyko samego procesu sukcesyjnego (B),
Y ryzyka ex post (C).
Ryzyka ex ante (A) zwiÈzane sÈ przede wszystkim z moĝliwoĂciÈ realizacji procesu sukcesyjnego w danej firmie. W literaturze przedmiotu mówi siÚ o potencjale
i zdolnoĂci sukcesyjnej. Firma rodzinna ma potencjaï sukcesyjny wówczas, gdy jej
kluczowe noĂniki wartoĂci mogÈ byÊ przedmiotem skutecznego przeniesienia na
czïonków rodziny. Bez trudu moĝna sobie wyobraziÊ przedsiÚbiorstwa, które ze
wzglÚdu na formÚ prowadzenia dziaïalnoĂci, skalÚ lub charakterystykÚ aktywów
nie mogÈ byÊ przedmiotem sukcesji. Z drugiej strony zdolnoĂÊ sukcesyjna odnosi siÚ niemalĝe do biologicznych i psychologicznych uwarunkowañ procesu. Brak
potomków jest jednÈ z istotnych przyczyn, dla których powstaïe wiele lat temu
firmy rodzinne sÈ likwidowane lub sprzedawane. Niestety, posiadanie potomstwa
absolutnie nie gwarantuje, ĝe dana firma rodzinna bÚdzie mogïa z powodzeniem
przejĂÊ proces sukcesyjny. Nie ma tu miejsca na szerszÈ analizÚ tego istotnego
problemu, dosyÊ zauwaĝyÊ, ĝe wielokrotnie predyspozycje psychologiczne, kompetencje merytoryczne, lub po prostu inna wizja ĝycia stanowiÈ o braku moĝliwoĂci przekazania wïasnoĂci i kontroli firmy rodzinnej dzieciom lub wnukom. Brak
moĝliwoĂci sukcesji wïasnoĂci i kontroli juĝ samo w sobie stanowi istotne ryzyko
dla zewnÚtrznych podmiotów finansujÈcych. W skrajnym przypadku moĝe to oznaczaÊ likwidacjÚ finansowanego biznesu. OczywiĂcie proces ten bÚdzie rozïoĝony
w czasie, ale bÚdzie nieĂÊ ryzyko ekspozycji dla instytucji finansowej. Opóěniona
sukcesja moĝe oznaczaÊ teĝ zwiÚkszony wpïyw wieku zaïoĝyciela (seniora) na for9
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muïÚ i jakoĂÊ zarzÈdzania. W ostatecznoĂci brak sukcesji moĝe doprowadziÊ do
zmiany wïasnoĂci i kontroli i przejÚcia jej przez osoby trzecie. Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe sytuacja taka moĝe byÊ traktowana zarówno jako szansa, jak i zagroĝenie
dla biznesu.
Ryzyko procesu sukcesyjnego (B) teĝ jest problemem wieloaspektowym. Po
pierwsze, sukcesja jest juĝ z definicji procesem dïugotrwaïym, w ramach którego
potencjalni sukcesorzy powinni byÊ przygotowywani do nowych ról, a nastÚpnie
wprowadzani w swoje docelowe funkcje. Zgodnie z badaniami proces ten moĝe
trwaÊ wiele lat10, a w tym czasie czÚĂÊ zasobów przedsiÚbiorstwa jest pochïaniana
na realizacjÚ dziaïalnoĂci nieoperacyjnej. Obrazowo ujmujÈc, zaïoĝyciele firmy zamiast zajmowaÊ siÚ doskonaleniem procesów produkcyjno-sprzedaĝowych wdraĝajÈ swoich potomków do przejÚcia kontroli w przedsiÚbiorstwie. OczywiĂcie jest to
spojrzenie bardzo uïomne, a proces sukcesyjny, odpowiednio przygotowany, moĝe
stanowiÊ doskonaïe narzÚdzie dla usprawnienia funkcjonowania przedsiÚbiorstwa.
Prowadzenie procesu sukcesji stanowi jednak duĝe wyzwanie, a niekiedy takĝe
ibobciÈĝenie dla firmy. Istotny wydaje siÚ teĝ fakt, ĝe jest to proces, którego finaïu nie jesteĂmy wbstanie przewidzieÊ. Nawet najlepiej przygotowana sukcesja, ze
wzglÚdu na to, iĝ dotyczy tzw. czynnika ludzkiego, moĝe zakoñczyÊ siÚ nagïym
niepowodzeniem.
Od strony formalno-prawnej sukcesja koñczy siÚ przekazaniem (w odpowiedniej
kolejnoĂci) wïasnoĂci i kontroli w przedsiÚbiorstwie kolejnemu pokoleniu. Wbtym
momencie zaczynajÈ objawiaÊ siÚ ryzyka ex post (C). Potomkowie zaïoĝycieli nigdy
nie sÈ ich wiernymi kopiami. Dla firmy rodzinnej oznacza to, ĝe sposób jej prowadzenia i jakoĂÊ zarzÈdzania moĝe ulec istotnym zmianom. Nowe pokolenie, zachowujÈc nawet wartoĂci kluczowe dla rodziny, moĝe preferowaÊ inne style zarzÈdzania, a takĝe, a moĝe przede wszystkim, mieÊ innÈ wizjÚ rozwoju biznesu. InnÈ nie
znaczy gorszÈ, ale jednak nie takÈ samÈ11. Konstrukcja wiÚkszoĂci firm rodzinnych,
jeĂli nie wszystkich z nich, powoduje, ĝe sÈ one zainteresowane przede wszystkim
stabilnoĂciÈ i bezpieczeñstwem prowadzonego biznesu. O ile bowiem wïaĂciciele
sÈ tzw. wierzycielami rezydualnymi, o tyle dochód banków, firm leasingowych czy
teĝ obligatariuszy nie zaleĝy od poziomu dochodu firmy. Jest jednak zwiÈzany
zbbezpieczeñstwem jej przepïywów. Dla instytucji tych kaĝda zmiana traktowana
moĝe byÊ jako sygnaï ostrzegawczy. W tym miejscu naleĝy teĝ wspomnieÊ o ryzyku
zwiÈzanym z niedopasowaniem potomków do ról im wyznaczonych. Brak wsparcia
w procesie sukcesyjnym lub teĝ czysto ludzkie problemy mogÈ sprawiÊ, ĝe osoby

10
11

M. Szczepkowska, Proces sukcesji w polskich firmach rodzinnych, Studia i Prace Wydziaïu
Nauk Ekonomicznych i ZarzÈdzania, nr 21/2011, s. 215–224.
Ryzyko niedopasowania w procesach sukcesyjnych przypomina ryzyka kulturowe w procesach
M&A, które, zgodnie z badaniami, odpowiadajÈ w duĝej mierze za relatywnie wysoki poziom
procesów akwizycyjnych zakoñczonych poraĝkÈ.
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przejmujÈce stery firmy nie bÚdÈ zdolne do jej dalszego prowadzenia. Wbpodmiotach wiÚkszych, o duĝej sile inercji, fakt ten moĝe byÊ zauwaĝony dopiero po dïugimbokresie.
Wzrost skali dziaïalnoĂci firm rodzinnych, finansjalizacja gospodarki oraz
wzrost presji konkurencyjnej, a takĝe wzrost poziomu internacjonalizacji polskich
firm rodzinnych bÚdÈ powodowaÊ, ĝe w najbliĝszych juĝ latach problem sukcesji,
ab przede wszystkim ryzyko jej niepowodzenia, bÚdzie oddziaïywaÊ w wiÚkszym
stopniu na instytucje finansowe, w tym równieĝ banki. O ile bowiem w przypadku
mikro i maïych firm rodzinnych brak sukcesji jest problemem rodziny i maïego
grona pracowników oraz kontrahentów tejĝe, o tyle w przypadku duĝych przedsiÚbiorstw perturbacje sukcesyjne mogÈ byÊ istotnym zagroĝeniem zarówno dla caïych
spoïecznoĂci lokalnych, jak i nawet najpowaĝniejszych instytucji finansowych.

2. FINANSOWANIE FIRM RODZINNYCH
2.1. Znaczenie finansowania firm rodzinnych w Polsce
Znaczenie dostÚpnoĂci zewnÚtrznego finansowania dla firm rodzinnych w Polsce
wynika ze skali tego subsektora w polskiej gospodarce, w ramach sektora MM¥P.
Firmy rodzinne stanowiÈ 36% MM¥P. Gdyby jednak uznaÊ a priori, ĝe podmioty
prowadzone w formie dziaïalnoĂci gospodarczej osoby fizycznej i nie zatrudniajÈce pracowników kwalifikujÈ siÚ do firm rodzinnych, to udziaï firm rodzinnych
wbMM¥P wzrósïby do 78%12. Moĝna wiÚc szacowaÊ, ĝe firmy rodzinne wytwarzajÈ
co najmniej 39% ogóïu polskiego PKB i zatrudniajÈ w Polsce okoïo 4 milionów
900btysiÚcy pracowników13. W tym Ăwietle umoĝliwienie dostÚpu do zewnÚtrznego
finansowania przedsiÚbiorstwom rodzinnym nabiera niebagatelnego znaczenia,
zarówno gospodarczego, jak i spoïecznego.
DostÚpnoĂÊ zewnÚtrznych ěródeï finansowania dla wiÚkszoĂci przedsiÚbiorstw
to jeden z podstawowych czynników umoĝliwiajÈcych im rozwój, na równi zbczynnikami rynkowymi, prawnymi czy administracyjnymi. Dla wielu mikro, maïych
ibĂrednich przedsiÚbiorstw, w tym w szczególnoĂci dla firm rodzinnych, korzystanie z zewnÚtrznego finansowania jest istotnym czynnikiem przetrwania ibrozwoju
wb konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Od moĝliwoĂci zadïuĝania siÚ, wb tym
moĝliwoĂci zaciÈgania kredytów bankowych, zaleĝy pozycja konkurencyjna przedsiÚbiorstw. Ograniczenia kapitaïowe i problemy z dostÚpem do zewnÚtrznych Ărodków finansowania dziaïalnoĂci, a wiÚc i do kredytu bankowego, wskazywane sÈ

12
13
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przez firmy rodzinne jako jedna z najistotniejszych barier rozwoju14. Kluczowe
wydaje siÚ zatem budowanie przez przedsiÚbiorstwa rodzinne trwaïych relacji
zbbankami.

2.2. Szczególny charakter oceny ryzyka kredytowego
firmbrodzinnych
Ryzyko kredytowe definiowane jest jako niebezpieczeñstwo niespïacenia przez
dïuĝnika zaciÈgniÚtego wczeĂniej kredytu, czego konsekwencjÈ bÚdzie strata banku
powstaïa na skutek zaniechania jego spïaty – caïkowitej lub czÚĂciowej15. NajwaĝniejszÈ przesïankÈ wpïywajÈcÈ na decyzjÚ o zaangaĝowaniu kredytowym banku jest
dlatego dokonywana przez kredytodawcÚ ocena zdolnoĂci kredytowej dïuĝników,
rozumianej wïaĂnie jako zdolnoĂÊ do terminowego i kompletnego wypeïniania zobowiÈzañ oraz warunków umowy kredytowej.
W praktyce polskich banków ocena zdolnoĂci kredytowej, w szczególnoĂci wbodniesieniu do firm z segmentu mikro, maïych i Ărednich przedsiÚbiorstw, opiera siÚ
gïównie na ocenie iloĂciowej, która polega na przetworzeniu zestawu wskaěników
finansowych wedïug okreĂlonego algorytmu. Analiza jakoĂciowa, a w szczególnoĂci,
odnoszÈca siÚ do czynników wewnÚtrznych przedsiÚbiorstwa, ma znaczenie pomocnicze, a nierzadko marginalne.
Kryteria doboru klientów, które w wewnÚtrznych regulacjach bankowych determinujÈ przypisanie klientów do poszczególnych grup ryzyka, w zakresie kryteriów jakoĂciowych dotykajÈ najczÚĂciej jedynie ogólnej oceny kierownictwa firmy,
jego wyksztaïcenia, staĝu pracy na stanowiskach kierowniczych, stosowanego stylu
zarzÈdzania, ogólnej rzetelnoĂci zarzÈdu i historii funkcjonowania firmy, wb tym
historii pïatnoĂci. Trzeba wiÚc wskazaÊ, ĝe sÈ to parametry o charakterze ogólnym,
czÚsto nieadekwatne w przypadku wielu firm rodzinnych, które mogÈ pochwaliÊ siÚ
wielkim sukcesem rynkowym, a które rozpoczynaïy dziaïalnoĂÊ bez wczeĂniejszego
doĂwiadczenia, odpowiedniego wyksztaïcenia i historii wspóïpracy z bankami. Ocenie najczÚĂciej poddawana jest jedynie jakoĂÊ wspóïpracy z danym bankiem wedïug
opóěnieñ w pïatnoĂciach, terminowoĂÊ dostarczania danych finansowych, monitoring poziomu zapasów i naleĝnoĂci, tytuïy egzekucyjne na rachunkach, poziom
wpïywów na rachunki oraz sygnaïy wczesnego ostrzegania, jak zajÚcia komornicze
rachunku bankowego, trudnoĂci w dostÚpie do osób zarzÈdzajÈcych przedsiÚbiorstwem, ciÈgïoĂÊ procesu produkcyjnego itp. Ocena wielu tych aspektów moĝe zostaÊ
przeprowadzona w odniesieniu do podmiotów, z którymi bank wczeĂniej wspóïpracowaï, a wiÚc dla których dysponuje danymi i które moĝna poddaÊ weryfikacji.
Nadto wiÚkszoĂÊ z poddawanych ocenie zdarzeñ moĝe wywieraÊ negatywny wpïyw
14
15
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na finalnÈ ocenÚ ryzyka kredytowego. W obecnej praktyce bankowej czynniki jakoĂciowe rzadko wywierajÈ istotny i pozytywny wpïyw na ïÈcznÈ ocenÚ zdolnoĂci
kredytowej podmiotów z sektora MM¥P. Podobnie weryfikacja czy podmiot i jego
spóïki powiÈzane, czïonkowie zarzÈdu, peïnomocnicy i wïaĂciciele nie sÈ notowani
w rejestrach niesolidnych dïuĝników lub na innych listach o podobnym znaczeniu,
sÈ czÚsto dziaïaniami podejmowanymi w ramach tzw. selekcji negatywnej, która
wynika ze stosowanego przez banki podejĂcia ograniczania ryzyka, a czasem wrÚcz
jego unikania, w miejsce poĝÈdanego, aktywnego zarzÈdzania ryzykiem kredytowym, które opieraÊ siÚ powinno na przedsiÚwziÚciach majÈcych na celu szczegóïowÈ
analizÚ ryzyka i ograniczanie wystÚpowania jego skutków.
W analizie kredytowej przedsiÚbiorstw, a w szczególnoĂci przedsiÚbiorstw rodzinnych, duĝe znaczenie powinny mieÊ takĝe takie elementy, jak: aspekt wïasnoĂciowy, system zarzÈdzania i organizacja przedsiÚbiorstwa. Firmy rodzinne,
których wïaĂcicielami jest zazwyczaj wÈska grupa osób skupiona w ramach jednej rodziny, charakteryzujÈ siÚ scentralizowanym, a przez to szybszym systemem
decyzyjnym. Ich struktura organizacyjna jest prosta i pïaska, moĝliwy jest szybki kontakt zb osobami decyzyjnymi w przedsiÚbiorstwach. Wszystko to powinno
pozytywnie oddziaïywaÊ na ocenÚ ryzyka kredytowego. Kryteria te nie sÈ jednak
jednoznaczne i tym samym trudne do niebudzÈcej wÈtpliwoĂci oceny, dlatego teĝ
czÚsto odgrywajÈ drugorzÚdnÈ i uzupeïniajÈcÈ rolÚ w ocenie zdolnoĂci kredytowej
przeprowadzanej przez wiÚkszoĂÊ banków16.
Ocena zdolnoĂci kredytowej przedsiÚbiorstw przeprowadzana przez banki skupia siÚ na dwóch grupach czynników:
Y wewnÚtrznych, zaleĝnych od przedsiÚbiorstwa,
Y zewnÚtrznych, a wiÚc rynkowych, najczÚĂciej zwiÈzanych ze stanem i perspektywami rozwoju rynku i charakterem branĝy, w której dziaïa kredytobiorca.
W ramach oceny czynników wewnÚtrznych banki budujÈ swojÈ strategiÚ wobec
kredytobiorcy na podstawie trzech rodzajów informacji:
Y ocenianych metodÈ iloĂciowÈ finansów przedsiÚbiorstwa,
Y subiektywnej oceny jakoĂciowej kredytobiorcy,
Y moĝliwoĂci formalnoprawnego zabezpieczenia przyznawanego finansowania.
Ze wzglÚdu na cechy charakterystyczne firm rodzinnych w procesie badania ich
zdolnoĂci kredytowej kluczowego znaczenia nabiera ocena jakoĂciowa. Tymczasem,
o ile w procesie subiektywnej oceny jakoĂciowej przedsiÚbiorstw banki sÈ w stanie
wyïowiÊ pozytywne aspekty wynikajÈce z doĂwiadczenia, sprawnoĂci, umiejÚtnoĂci
zarzÈdczych, zaangaĝowania, uczciwoĂci czy biznesowej intuicji zaïoĝycieli firm rodzinnych, o tyle czÚsto nie biorÈ pod uwagÚ istotnego ryzyka zwiÈzanego z sukcesjÈ,
16
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a wiÚc z procesem przekazania wïasnoĂci, wïadzy, wiedzy i wreszcie wartoĂci kredytowanego podmiotu nowemu pokoleniu, które w niedalekiej przyszïoĂci przejmie
peïnÈ odpowiedzialnoĂÊ za przyszïy ksztaït i kierunek dziaïania przedsiÚbiorstwa.
W przypadku firm rodzinnych ocena jakoĂciowa kredytobiorcy najczÚĂciej w ogóle
nie obejmuje ryzyka braku istnienia planu sukcesyjnego lub niepowodzenia zaplanowanej sukcesji. Podmioty finansujÈce firmy rodzinne (nawet w dïugim horyzoncie) nie dostrzegajÈ lub nie biorÈ pod uwagÚ ryzyka zwiÈzanego z problemem
sukcesji, z którym w perspektywie najbliĝszych lat zmierzy siÚ w Polsce wiele firm
rodzinnych. Wedïug danych Ministerstwa Rozwoju w bazie CEIDG wpisanych jest
nawet 200 tys. osób, które ukoñczyïy 65. rok ĝycia17.bZatem z duĝym prawdopodobieñstwem moĝna stwierdziÊ, ĝe firmy te w najbliĝszych latach przechodziÊ bÚdÈ
procesy sukcesyjne, oddziaïujÈce na ogólny poziom ryzyka kredytowego poprzez
zmiany wïaĂcicieli i osób zarzÈdzajÈcych firmÈ w trakcie okresu kredytowania.
Ryzyko to jest wïaĂciwie nie do unikniÚcia, ale jego skutki w znaczÈcy sposób mogÈ
zostaÊ ograniczone, jeĝeli zmiany sukcesyjne dokonujÈ siÚ w zaplanowany, wïaĂciwie wczeĂniej przygotowany i transparenty sposób.
W literaturze przedmiotu i anglosaskiej praktyce bankowej wymienia siÚ piÚÊ gïównych czynników ryzyka kredytowego banków, tzw. piÚÊ C (z ang.) kredytobiorcy18:
1. Character – charakter, osobowoĂÊ wïaĂcicieli i osób zarzÈdzajÈcych przedsiÚbiorstwem,
2. Capacity – zdolnoĂci menedĝerskie,
3. Capital – kapitaï wïasny,
4. Collateral – zabezpieczenie spïaty kredytu,
5. Conditions – kondycja finansowa i zewnÚtrzne uwarunkowania dziaïalnoĂci.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe dwa pierwsze czynniki moĝna rozpatrywaÊ bezpoĂrednio przez prymat procesów sukcesyjnych w przedsiÚbiorstwach rodzinnych. Nowe
osoby przejmujÈce wïasnoĂÊ i wïadzÚ w firmie, a wiÚc majÈce wpïyw na kierunki rozwoju i sposób funkcjonowania firmy, mogÈ charakteryzowaÊ siÚ innymi cechami osobowymi i jednoczeĂnie przedstawiaÊ inny poziom zdolnoĂci menedĝerskich. Sukcesja jest wiÚc istotnym elementem ryzyka dla podmiotu finansowego
kredytujÈcego przedsiÚbiorstwa rodzinne przechodzÈce procesy sukcesyjne. JednoczeĂnie procesy te sÈ naturalnym zjawiskiem w odniesieniu do kaĝdego trwajÈcego przedsiÚbiorstwa rodzinnego. NajwiÚksze ryzyko ukryte jest w caïkowitym braku planu sukcesyjnego firmy, szczególnie, ĝe nigdy nie moĝna wykluczyÊ
sytuacji ekstremalnej, zwiÈzanej z niespodziewanÈ chorobÈ lub ĂmierciÈ osoby
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18
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dotychczas zarzÈdzajÈcej przedsiÚbiorstwem rodzinnym. Brak planu sukcesyjnego, trudnoĂci z nagïym wyïonieniem osób, które w efektywny sposób bÚdÈ wbstanie przejÈÊ stery w firmie, a takĝe ewentualne spory prawno-spadkowe wĂród
pozostaïych czïonków rodziny zwiÚkszajÈ ryzyko niepowodzenia kontynuacji
dziaïalnoĂci firmy.

3. CZYNNIKI OGRANICZAJkCE RYZYKO ZWIkZANE Z PROCESAMI
SUKCESYJNYMI
BiorÈc pod uwagÚ uwarunkowania procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych, naleĝy zastanowiÊ siÚ, jakie Ărodki moĝna przedsiÚwziÈÊ w celu ograniczenia
ryzyka z nimi zwiÈzanego.
NajwaĝniejszÈ i kluczowÈ kwestiÈ w tym obszarze jest odpowiednio wczesne
przygotowanie, podjÚcie oraz wdroĝenie planu sukcesyjnego. Tymczasem polskie
doĂwiadczenia wskazujÈ, ĝe firmy rodzinne relatywnie póěno identyfikujÈ ryzyka
sukcesyjne i bagatelizujÈ zïoĝonoĂÊ tego procesu. IstotnÈ przeszkodÈ w ich realizacji jest takĝe czÚsto forma prawna prowadzonej dziaïalnoĂci, która w niektórych
przypadkach (vide osoba fizyczna prowadzÈca dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ) uniemoĝliwia przeniesienie wïasnoĂci i kontroli na sukcesora. Firma jednoosobowa jest nierozerwalnie zwiÈzana z osobÈ przedsiÚbiorcy. PrzedsiÚbiorstwo nie jest wyodrÚbnione
prawnie w majÈtku osoby wpisanej do CEIDG. Po Ămierci przedsiÚbiorcy nie ma
obecnie moĝliwoĂci pïynnej kontynuacji jego biznesu przez spadkobierców. PrzedsiÚbiorstwo jako funkcjonalna caïoĂÊ, tj. jeden organizm gospodarczy, „umiera”
wraz ze ĂmierciÈ przedsiÚbiorcy, poniewaĝ odziedziczyÊ lub przejÈÊ moĝna majÈtek
zmarïego, ale bez moĝliwoĂci korzystania z innych niezbÚdnych do funkcjonowania firmy elementów, jak np. nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej czy
decyzje administracyjne, wydawanych imienne na dany podmiot. W odniesieniu
do firm jednoosobowych, dziaïajÈcych na podstawie wpisu do CEIDG, problem
ten dostrzeĝony zostaï juĝ przez Ministerstwo Rozwoju. Prowadzone sÈ obecnie
prace nad projektem ustawy o sukcesji dla firm, umoĝliwiajÈcej przedsiÚbiorcom
wpisanym do CEIDG ustanowienie za ĝycia zarzÈdcy sukcesyjnego, czyli osoby
zarzÈdzajÈcej przedsiÚbiorstwem po Ămierci przedsiÚbiorcy, do czasu ostatecznego zakoñczenia formalnoĂci spadkowych, utrzymanie w mocy wydanych wczeĂniej
decyzji administracyjnych, kontynuacjÚ rozliczeñ i zachowanie uprawnieñ dotyczÈcych podatków zwiÈzanych z przedsiÚbiorstwem w okresie zarzÈdu sukcesyjnego.
W projekcie przewidziano takĝe utrzymanie w mocy kontraktów cywilnoprawnych
zwiÈzanych z dziaïalnoĂciÈ przedsiÚbiorstwa, z wyïÈczeniem tych, które majÈ
charakter osobisty19. SÈ to waĝne i potrzebne rozwiÈzania, naleĝy jednak pamiÚ19
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taÊ, ĝe dotyczyÊ one majÈ wyïÈcznie jednej formy prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej i, co najwaĝniejsze, nie zastÈpiÈ planów sukcesyjnych, abjedynie mogÈ
je wspieraÊ.

3.1. Czynniki leĝÈce po stronie firm rodzinnych
Potrzeba wdraĝania procesu zarzÈdzania sukcesjÈ kluczowych funkcji istnieje w kaĝdej firmie, choÊ szczególnego znaczenia nabiera w firmach rodzinnych.
ZarzÈdzanie takie ma na celu maksymalizacjÚ stopnia zbieĝnoĂci celów organizacji
i kompetencji pracowników, dziÚki którym cele te mogÈ byÊ zrealizowane, oraz minimalizacjÚ ryzyka w ramach przesuniÚÊ ról przywódczych, poprzez analizÚ szczególnych kompetencji liderów, których znajomoĂÊ pozwala na ograniczenie ryzyka
sukcesji, w szczególnoĂci ryzyka ex post (C), a tym samym kontynuacjÚ dziaïania
ibstrategii firmy. NiezbÚdne jest zatem jak najwczeĂniejsze rozpoczÚcie zarzÈdzania
sukcesjÈ, aby umoĝliwiÊ i zapewniÊ kontynuacjÚ realizacji celów strategicznych firmy. Tymczasem badania wskazujÈ, ĝe choÊ niemal dwie trzecie firm rodzinnych wyraziïo chÚÊ przekazania firmy kolejnemu pokoleniu, to tylko co trzecia (30%) miaïa
strategiÚ (plan) sukcesyjnÈ. Zaledwie w 10% firm strategia ta zostaïa spisana20.
PodstawÈ rozpoczÚcia procesów sukcesyjnych powinno zatem byÊ przygotowanie
przemyĂlanego planu sukcesyjnego.
W celu ograniczenia ryzyka niepowodzenia procesu sukcesyjnego firmy rodzinne powinny koncentrowaÊ siÚ na trzech czynnikach:
1) identyfikacji kluczowych stanowisk z punktu widzenia realizacji strategii
firmy;
2) rozpoznaniu wymogów tych ról i prawidïowym dopasowaniu odpowiednich ludzi (niekoniecznie czïonków rodziny), najbardziej odpowiednich do speïnienia
wymogów tych ról;
logice klasyfikacji kluczowych ról, a zatem sposobu, w jaki organizacja dziaïa na
rynku, co determinuje obrany model biznesowy.
W firmach rodzinnych kluczowymi funkcjami podlegajÈcymi sukcesji sÈ przede
wszystkim najwaĝniejsze funkcje zarzÈdcze. Sukcesor w firmie rodzinnej powinien
byÊ zatem traktowany podobnie jak osoba pretendujÈca do roli CEO (z ang. Chief
Executive Officer) w duĝych, miÚdzynarodowych korporacjach. Rola tej osoby moĝe
mieÊ inny charakter w zaleĝnoĂci od kontekstu biznesowego: przywództwa organizacyjnego, tworzenia strategii, dostosowywania strategii, wdraĝania strategii czy
wypracowywania rozwiÈzañ taktycznych. PrzystÚpujÈc do procesów sukcesyjnych
konieczne jest zrozumienie i wypracowanie strategii firmy oraz modelu jej dziaïania w ramach otoczenia rynkowego, w jakim funkcjonuje.
20

A. Marjiañski, Solidne fundamenty przekazywania firmy, [w:] Raport – Sukcesja jako projekt
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MajÈc na uwadze czas potrzebny na procedurÚ przeksztaïcenia, szczególnie
wb przypadku dziaïalnoĂci koncesjonowanych, a takĝe ryzyka zwiÈzane z tym
procesem, w tym m.in. ryzyko podatkowe wynikajÈce z klauzuli generalnej, procesy te naleĝy planowaÊ i realizowaÊ z duĝym wyprzedzeniem. Warto zauwaĝyÊ,
ĝe wb przypadku wÈtpliwoĂci co do kompetencji kluczowych menedĝerów, firma
powinna poïoĝyÊ szczególny nacisk na odpowiedniÈ profesjonalizacjÚ struktur organizacyjnych i procedur, które wprawdzie nie zastÈpiÈ kompetencji menedĝerskich, ale zwiÚkszÈ bezpieczeñstwo firmy, przynajmniej w odniesieniu do standardowych ibpowtarzalnych procesów. Rodzinny charakter przedsiÚbiorstwa powoduje
równieĝ moĝliwoĂÊ wprowadzenia dodatkowych elementów ïadu korporacyjnego,
charakterystycznych dla tej grupy przedsiÚbiorstw. Chodzi tu chociaĝby o konstytucjÚ firmy rodzinnej (dodatkowy dokument korporacyjny) lub radÚ rodziny
(dodatkowy organ korporacyjny). Tego typu akty i organy zapewniajÈ lepszÈ koordynacjÚ w zakresie celów ib wartoĂci rodziny oraz firmy, minimalizujÈc ryzyko
konfliktów personalnych dotyczÈcych sprawowania kontroli i wïasnoĂci w firmie
rodzinnej. Powyĝsze akcentuje nieco odmienne postrzeganie ïadu korporacyjnego
w firmach rodzinnych, który rozszerza swoje oddziaïywanie poza system firmy na
system rodziny, wïasnoĂci ibwartoĂci. Truizmem wydaje siÚ stwierdzenie, iĝ firmy
rodzinne w procesach sukcesyjnych powinny byÊ wspomagane przez zewnÚtrznych doradców, lecz w przypadku tychĝe firm grupa ta powinna obejmowaÊ równieĝ psychologów, doradców personalnych, którzy uzupeïniÈ kompetencje radców
prawnych i finansistów, biorÈcych zazwyczaj udziaï w pracach nad tworzeniem
ibaktualizacjÈ strategii funkcjonowania przedsiÚbiorstwa. W przypadku procesów
sukcesyjnych dotyczÈcych duĝych i zïoĝonych organizmów gospodarczych, a takĝe
w sytuacji konfliktu pomiÚdzy czïonkami rodziny naleĝy rozwaĝyÊ moĝliwoĂÊ wykorzystania zewnÚtrznych menedĝerów (czïonków zarzÈdu), którzy mogÈ „amortyzowaÊ” problemy sukcesyjne ib prowadziÊ ewentualne pomostowe zarzÈdzanie
kryzysowe.
W budowaniu zaufania instytucji finansowej do firmy rodzinnej najistotniejsza
jest jednak przewidywalnoĂÊ, uczciwoĂÊ i transparentnoĂÊ przekazu kierowanego
do banku ze strony osób odpowiedzialnych za firmÚ rodzinnÈ. Naleĝy o tym pamiÚtaÊ i unikaÊ ograniczania siÚ jedynie do przekazywania informacji formalnych.

3.2. Czynniki leĝÈce po stronie banków
Znaczenie ryzyka sukcesyjnego dla interesariuszy finansowych jest zdeterminowane nie tylko poziomem ich zaangaĝowania kredytowego w przedsiÚbiorstwa
rodzinne, ale takĝe charakterem tego finansowania. Bynajmniej nie chodzi tu
obformÚ prawnÈ udostÚpnienia finansowania, lecz fakt jego udzielenia wbkonwencji finansowania relacyjnego (z ang. relationship lending) w miejsce finansowania
transakcyjnego, a wiÚc czÚsto jednorazowego.
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Wobec nasilajÈcych siÚ procesów sukcesyjnych w firmach ocena ich zdolnoĂci
kredytowej w dïugim terminie na bazie tradycyjnych metod analizy, w tym zwïaszcza tradycyjnej analizy wskaěnikowej, w niedostatecznym stopniu odzwierciedla
dïugofalowÈ zdolnoĂÊ firm rodzinnych do terminowego obsïugiwania zadïuĝenia
kredytowego. W celu wypracowania bardziej precyzyjnej oceny zdolnoĂci kredytowej banki powinny rozwaĝyÊ z jednej strony wprowadzenie innowacyjnych metod
w dziedzinie oceny zdolnoĂci kredytowej przedsiÚbiorstw, szczególnie w obszarze
czynników jakoĂciowych, a z drugiej strony budowanie szerszych kontaktów biznesowych z kredytobiorcÈ w ramach koncepcji finansowania relacyjnego, tj. oparcia
stosunków kredytowych na dïugotrwaïych, partnerskich i uczciwych kontaktach
kredytodawcy i kredytobiorcy. Pozwoli to miÚdzy innymi na zastosowanie instrumentów zmierzajÈcych do inicjowania i monitorowania procesów sukcesyjnych
wbtrakcie trwania umowy kredytowej.

3.2.1. Innowacyjne metody jakoĂciowej oceny ryzyka kredytowego
zwiÈzanego z sukcesjÈ
Klasyfikacja stosowana przez OECD pozwala wyróĝniÊ cztery typy innowacji:
produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne. Innowacyjne metody oceny
jakoĂciowej ryzyka kredytowego zwiÈzane z ryzykiem sukcesji firm rodzinnych
powinny byÊ zaliczane do innowacji procesowych zarówno w ramach procesów wewnÚtrznych jak i procesów dostarczania usïug21.
Innowacyjne podejĂcie w ocenie zdolnoĂci kredytowej firmy rodzinnej moĝe polegaÊ na uzupeïnieniu przedstawianych przez kredytobiorcÚ prognoz finansowych,
sporzÈdzanych na okres spïaty kredytu, planem procesu sukcesyjnego, który zapewniaÊ bÚdzie ciÈgïoĂÊ i stabilnoĂÊ przedsiÚbiorstwa, równieĝ w sytuacjach ekstremalnych – Ămierci lub choroby dotychczasowych wïaĂcicieli i osób zarzÈdzajÈcych
przedsiÚbiorstwem, a nawet odpowiadajÈcych w ramach rodziny za kluczowe obszary funkcjonowania firmy.
W przeprowadzanej ocenie jakoĂciowej w ramach oceny zdolnoĂci kredytowej
banki powinny braÊ pod uwagÚ nastÚpujÈce aspekty w kontekĂcie wïaĂcicielskim
ibzarzÈdczym firm rodzinnych:
Y istnienie planu sukcesyjnego i jego jakoĂÊ;
Y termin planowanej sukcesji i jej poszczególnych etapów;
Y sposób przeprowadzenia sukcesji;
Y zakres autonomii osób przejmujÈcych wïasnoĂÊ i wïadzÚ w przedsiÚbiorstwie;
Y kompetencje, oparte na wiedzy, doĂwiadczeniu i zaangaĝowanie osób majÈcych
przejÈÊ wïadzÚ i kontrolÚ na przedsiÚbiorstwem;
21

M. Marcinkowska, Innowacje finansowe w bankach, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 266/2012, s. 71–96.
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Y wartoĂci przyĂwiecajÈce sukcesorom i harmonijnoĂÊ stosunków w rodzinie kontrolujÈcej przedsiÚbiorstwo;
Y istnienie planu dziaïania na wypadek sytuacji ekstremalnej – przedwczesnej
Ămierci lub choroby dotychczasowych wïaĂcicieli i osób zarzÈdzajÈcych przedsiÚbiorstwem;
Y kto i za jakie obszary bÚdzie odpowiadaÊ w przedsiÚbiorstwie w przypadku
Ămierci jego zaïoĝycieli i dotychczasowych liderów lub braku moĝliwoĂci ich
aktywnego uczestniczenia w dalszym ĝyciu przedsiÚbiorstwa;
Y zabezpieczenia prawne zwiÈzane z planowanym procesem sukcesyjnym lub nagïÈ potrzebÈ przejÚcia odpowiedzialnoĂci za firmÚ po niespodziewanej Ămierci
dotychczasowych wïaĂcicieli.
Wskazane elementy, zwiÈzane z procesem sukcesyjnym kredytobiorcy, mogïyby
byÊ przedmiotem nowych warunków dodatkowych stosowanych przez banki, a ich
niedotrzymanie mogïoby byÊ traktowane podobnie jak niespeïnienie innych warunków umownych. DziÚki takim praktykom banki mogïyby inicjowaÊ procesy sukcesyjne w wielu firmach rodzinnych, ograniczajÈc ryzyko towarzyszÈce kredytowaniu
tych podmiotów, ale jednoczeĂnie jako instytucje zaufania publicznego, rzetelnie
podchodzÈc do tego zagadnienia, dziaïaïyby na korzyĂÊ sektora firm rodzinnych
ibstabilnoĂci caïego systemu.
DÈĝÈc do ograniczenia ryzyka zwiÈzanego z przebiegiem procesu sukcesyjnego,
a jednoczeĂnie w zgodzie z zasadami partnerstwa, banki powinny mieÊ wpïyw na
moĝliwoĂÊ inicjowania i monitorowania wdraĝenia planu sukcesyjnego w przedsiÚbiorstwie rodzinnym w trakcie trwania umowy kredytowej. Monitoring takowy
mógïby zostaÊ zapewniony w czÚĂci choÊby poprzez stosowanie szczególnych klauzul umownych, tzw. kowenantów, odnoszÈcych siÚ do ryzyka zmiany wïaĂcicieli
oraz osób odpowiedzialnych za przyszïoĂÊ i sposób funkcjonowania kredytobiorcy.
W wykazach warunków dodatkowych do umów transakcji obciÈĝonych ryzykiem kredytowym w wiÚkszoĂci polskich banków trudno obecnie znaleěÊ takie,
które odnoszÈ siÚ bezpoĂrednio do firm rodzinnych i charakterystycznej dla nich
sytuacji, zwiÈzanej z procesami sukcesyjnymi. Spotykane sÈ jedynie ogólne klauzule wïaĂcicielskie wskazujÈce, ĝe utrata poĂrednio lub bezpoĂrednio udziaïów czy
akcji dajÈcych co najmniej poĝÈdanÈ przez bank liczbÚ gïosów na zgromadzeniu
wspólników lub akcjonariuszy kredytobiorcy w okresie caïkowitej spïaty zadïuĝenia stanowiÊ moĝe przypadek niedotrzymania warunków umowy i tym samym
byÊ podstawÈ do jej wypowiedzenia. Klauzule takie stosuje siÚ jednak czÚĂciej
wbodniesieniu do potencjalnych fuzji lub przejÚÊ realizowanych przez inwestorów
branĝowych, finansowych, czy teĝ podmiotów niezwiÈzanych dotychczas z kredytobiorcÈ, niĝ bezpoĂrednio do firm rodzinnym w kontekĂcie procesu sukcesyjnego.
Utrudnieniem wb tym zakresie jest czÚsto forma prawna przedsiÚbiorstw rodzinnych. Wb tym zakresie banki powinny wiÚc poszukiwaÊ nowych, niestosowanych
dotychczas rozwiÈzañ.
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Bardzo rzadko moĝna równieĝ spotkaÊ siÚ z praktykÈ stosowania w umowach
kredytowych zawieranych z przedsiÚbiorstwami rodzinnymi zobowiÈzañ do ubezpieczenia w okresie kredytowania, w zakresie ryzyka Ămierci lub ciÚĝkiej choroby
zaïoĝycieli firmy, którzy peïniÈ w niej waĝne i liczne funkcje. Warto zasugerowaÊ,
ĝe odstÚpstwem tego kosztownego dla kredytobiorcy warunku umownego mogïoby
byÊ na przykïad wdroĝenie wczeĂniej zaplanowanego i przygotowanego procesu
sukcesyjnego, o którym kredytodawca zostaïby poinformowany i który nie budziïby jego wÈtpliwoĂci. MoĝliwoĂÊ wdroĝenia wskazanych dziaïañ i postrzegania roli
banków we wspomniany wyĝej sposób jest realistyczna jedynie w oparciu o transparentnÈ, uczciwÈ ibpoufnÈ komunikacjÚ z kredytobiorcÈ w ramach finansowania
relacyjnego, a nade wszystko o zaufanie wobec banków jako instytucji publicznych,
które w ostatniej dekadzie (po kryzysie finansowym 2007–2008) zostaïo mocno
nadszarpniÚte

3.2.2. Finansowanie relacyjne jako czynnik ograniczajÈcy ryzyko
sukcesyjne
TrudnoĂÊ obiektywnego ocenienia dodatkowych kryteriów jakoĂciowych wynika
miÚdzy innymi z asymetrii informacyjnej – jednego z podstawowych ograniczeñ
procesu kredytowego, majÈcych swe podïoĝe w niedoskonaïoĂci rynków kredytowych. Asymetria informacyjna jest skutkiem braku peïnej zgodnoĂci i zakresu informacji posiadanych przez kredytobiorcÚ i kredytodawcÚ w zakresie koniecznym
do zawarcia transakcji. Przed negatywnymi skutkami tej asymetrii banki mogÈ
broniÊ siÚ ograniczeniem skali prowadzonej przez siebie akcji kredytowej, podnoszeniem kosztów transakcyjnych, które pozwalajÈ rekompensowaÊ podwyĝszone
ryzyko finansowania lub caïkowitÈ odmowÈ kredytowania poszczególnych kredytobiorców czy wybranych segmentów rynku22. Alternatywnym i znacznie bardziej
poĝÈdanym rozwiÈzaniem moĝe byÊ próba pozyskania wymaganych informacji
ibwdroĝenia nowych metod ich obiektywnej oceny.
Koncepcja finasowania relacyjnego opiera siÚ na rzetelnoĂci i lojalnoĂci obu
stron, która uïatwia przepïyw informacji pozwalajÈcy na niwelowanie asymetrii
informacyjnej. Finansowanie relacyjne prowadzi do lepszego dwukierunkowego
przepïywu informacji, poznania wzajemnych oczekiwañ stron, gïÚbszego rozpoznania sytuacji klientów jako podstawy zaufania, oraz wiÚkszej elastycznoĂci dziaïania
w razie pojawienia siÚ nietypowych potrzeb finansowych. Informacja pozyskiwana
przez bank podczas finansowania relacyjnego pozwala lepiej przewidywaÊ zachowania i profil ryzyka kredytobiorcy, co w poïÈczeniu z wiÚkszym zasobem informacji
objego sytuacji sprawia, ĝe bank bÚdzie bardziej skïonny kontynuowaÊ finansowa-

22

A. Janas, Bankowe metody analizy…, op. cit., s. 217.
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nie, nawet gdy przedsiÚbiorstwo bÚdzie doĂwiadczaÊ trudnoĂci finansowych23. Warto jednoczeĂnie podkreĂliÊ, ĝe promowana po kryzysie finansowym lat 2007–2008
koncepcja bankowoĂci zrównowaĝonego bilansu wspiera budowanie stabilnych
ibdïugoterminowych relacji banków z klientami.
Firmy rodzinne ze wzglÚdu na silnÈ wartoĂÊ spoïecznÈ24 jakÈ majÈ i generujÈ
wb relacjach z otoczeniem, sÈ niejako predystynowane do wykorzystania finansowania relacyjnego swojej dziaïalnoĂci. To co w warunkach bieĝÈcej dziaïalnoĂci
stanowiÊ moĝe o przewadze firmy rodzinnej, w sytuacji kryzysu sukcesyjnego moĝe
byÊ bardzo istotnym zagroĝeniem. Sednem finansowania relacyjnego jest oparcie
analizy ryzyka nie tylko na twardych danych pozyskanych od przedsiÚbiorstwa
przez instytucje finansowÈ, ale równieĝ na miÚkkich informacjach wynikajÈcych
zbbieĝÈcych relacji pomiÚdzy przedstawicielami finansujÈcego a wïaĂcicielami firmy
rodzinnej. Niestety, cechÈ charakterystycznÈ relacji jest jej personalny charakter.
WiÚě spoïeczna pomiÚdzy stronami relacji powstaje na bazie dïugoterminowych
interakcji pozwalajÈcych budowaÊ zaufanie i niosÈcych silny ïadunek emocjonalny.
Zmiana partnera relacji jest problematyczna i sama wbsobie wiÈĝe siÚ zbryzykiem.
PrzejÚcie kontroli nad przedsiÚbiorstwem przez nowe pokolenie oznacza bowiem,
ĝe stronÈ relacji z instytucjÈ finansowÈ bÚdÈ nowe osoby (dzieci, wnuki). Moĝna
stwierdziÊ jednak, ĝe w przypadku instytucji finansowej rotacja osób wspóïpracujÈcych z danym podmiotem jest z pewnoĂciÈ wiÚksza niĝ rotacja wynikajÈca zbprocesów sukcesyjnych w firmie rodzinnej. Jest to prawda, lecz aby prawidïowo oceniÊ
relatywnÈ sytuacjÚ stron przy zmianie partnera relacyjnego, naleĝaïoby przeanalizowaÊ udziaï tzw. wartoĂci relacyjnych w treĂci komunikatu przekazywanego przez
obu partnerów relacji finansowej. Ilustruje to rysunek 1.
Rysunek 1. Formalny i nieformalny przekaz informacyjny
Firma rodzinna
Przekaz formalny
(obiektywny)

Przekaz nieformalny
(relacyjny)

Instytucja finansowa

Twarde dane finansowe

Umowne warunki
finansowania

MiÚkkie informacje
obsytuacji strategicznej
ibfinansowej firmy

Nieformalne oczekiwania
co do jakoĂci danych.
Nieformalne zobowiÈzanie
co do zachowania
instytucji finansowej

½ródïo: opracowanie wïasne.
23
24

K. Gajewski, M. Pawïowska, W. Rogowski, Relacje firm z bankami w Polsce w Ăwietle danych ze
sprawozdawczoĂci bankowej, „Materiaïy i Studia” Zeszyt nr 275, NBP, Warszawa 2012, s. 11.
J.L. Arregle, M.A. Hitt, D.G. Sirmon, P. Very, The Development of Organizational Social Capital:
Attributes of Family Firms, „Journal of Management” Studies 44: 1 January 2007, s. 76.
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Moĝemy zauwaĝyÊ, ĝe w sytuacji zawieszenia relacji ocena zachowania obydwu
stron nastÚpowaÊ bÚdzie poczÈtkowo tylko na podstawie przekazu formalnego. Dopiero z chwilÈ odbudowania relacji przekaz obiektywny zostanie uzupeïniony przez
przekaz relacyjny.
Zbudowanie relacyjnego charakteru wspóïpracy w zakresie finansowania wymaga odejĂcia banków od jednostronnego i czÚsto wybiórczego przyjmowania wyïÈcznie negatywnych sygnaïów jakoĂciowych oraz podejmowania w ich nastÚpstwie
szybkich dziaïañ zmierzajÈcych do ograniczenia ryzyka. Takie zachowanie nie pozwala zbudowaÊ zaufania po stronie firm rodzinnych, a caïa koncepcja finansowania relacyjnego okazuje siÚ wówczas jedynie idealistycznym zaïoĝeniem. Banki
powinny opracowywaÊ i rozwijaÊ metody pozwalajÈce na obiektywnÈ ocenÚ ryzyka
kredytowego z wykorzystaniem szeroko pojmowanych czynników jakoĂciowych.
Wbdobie powszechnoĂci dostÚpu do mediów spoïecznoĂciowych i znacznie wiÚkszych
zasobów informacji staje siÚ to coraz bardziej realne.

PODSUMOWANIE
W bankowoĂci komercyjnej kluczowe jest optymalizowanie ryzyka kredytowego,
a nie jego unikanie czy teĝ pokrywanie kapitaïem wïasnym strat powstaïych w wyniku nieumiejÚtnego zarzÈdzania portfelem kredytowym. DbaïoĂÊ o lepszÈ znajomoĂÊ
sytuacji ekonomicznej klientów, dïugoterminowe partnerskie relacje zb klientami,
elastyczne reagowanie na potrzeby kredytowe klientów i umiejÚtne przewidywanie
rozwoju sytuacji pozwalajÈ unikaÊ kryzysów gospodarczych wywoïywanych przez
nadmierne straty kredytowe banków25. Teza ta nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do polityki kredytowej banków wobec firm rodzinnych, które w naturalny
sposób w najbliĝszych latach mierzyÊ siÚ bÚdÈ z wyzwaniami sukcesyjnymi. Potencjalne, ale w dïugim horyzoncie – pewne procesy sukcesyjne wiÈĝÈ siÚ z ryzykiem zarówno dla firm rodzinnych, jak i finansujÈcych je banków. ChcÈc aktywnie zarzÈdzaÊ
tym ryzykiem, moĝliwe jest podjÚcie stosowych dziaïañ zarówno po stronie przedsiÚbiorstw jak i banków. PodstawÈ tych dziaïañ po stronie firm rodzinnych powinno
byÊ opracowanie, abnastÚpnie wdroĝenie planu sukcesyjnego, natomiast po stronie
banków wdroĝenie innowacji procesowych, wb tym instrumentów umoĝliwiajÈcych
inicjowanie i monitorowanie procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych, a takĝe
poïoĝenie nacisku na koncepcjÚ finansowania relacyjnego i budowanie wzajemnego
zaufania, które przecieĝ powinno byÊ podstawÈ wspóïpracy banków z ich klientami.
JednoczeĂnie naleĝy zaznaczyÊ, ĝe brak zdolnoĂci sukcesyjnej wynikajÈcy z braku sukcesorów lub zdiagnozowanej niezdolnoĂci lub braku woli tychĝe do przejÚcia
25

M. Kulczycki, Zaawansowane metody wyceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych
wbĂwietle wymogów Bazylei II, KNUV 3(45)/2015, s. 5.
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wïasnoĂci i kontroli nie oznacza bynajmniej koniecznoĂci likwidacji przedsiÚbiorstwa.
Odpowiednio wczeĂnie zdiagnozowany problem sukcesyjny umoĝliwi bowiem dotychczasowym wïaĂcicielom przygotowanie sprzedaĝy firmy na zewnÚtrz. W tym miejscu
warto pamiÚtaÊ o moĝliwoĂci wykorzystania wykupów menedĝerskich (MBO) lub
wykupu pracowniczego jako alternatywy dla pozyskania inwestora zewnÚtrznego.

Streszczenie
Duĝa intensywnoĂÊ procesów sukcesyjnych w polskich przedsiÚbiorstwach rodzinnych stanowi w ostatnich latach spore wyzwanie zarówno dla tychĝe podmiotów, jak i dla instytucji finansowych wspierajÈcych ich funkcjonowanie i rozwój.
Fala sukcesyjna wymaga podjÚcia dziaïañ – zarówno po stronie firm rodzinnych
jak i instytucji finansowych – zmierzajÈcych do identyfikacji ryzyka sukcesyjnego ibdo wdroĝenia rozwiÈzañ niwelujÈcych problemy zwiÈzane z jakoĂciÈ procesu
sukcesyjnego.
Sïowa kluczowe: instytucje finansowe, biznes rodzinny, zmiana pokoleniowa,
ryzyko kredytowe, finansowanie relacyjne

Abstract
High intensity of Polish companies succession processes occur as substantial
challenge for these entities and also for financial institutions, which support
their functioning and development. The wave of succession requires to undertake
actions, by both family businesses and financial institutions, tending to identify
succession risk and implement solutions, which solve problems connected with
succession process quality.
Key words: financial institutions, family business, generation change, credit risk,
relationship lending
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