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stratégia a kis családi vállalkozások vezetőinek 
utódlására, azaz egy megszelídítésre váró  

ördögi probléma 

Bevezetés 

a családi vállalkozás régóta fennálló, mindenütt megtalálható üzleti forma, amely 
fellelhető a gaz da ság minden ágazatában, és a világ számos táján jelentős szerepet ját
szik helyi, regionális és országos szinten egyaránt. a Családi vállalkozások Hálózata 
(euro pean Family Businesses – eFB) szerint, amely a hosszú távon családi tulajdonban 
lévő vállalkozásokat képviselő tagállami szervezetek eUszintű egyesülete, több mint 
14 millió ilyen vállalkozás működik, amelyek a GDP 50%át állítják elő, és 60 millió dol
go zót alkalmaznak. az egyesült Királyságban a Családi vállalkozások intézete (insti
tute of Family Businesses – iFB) az oxford economics kutatására hivatkozva azt állítja, 
hogy a családi vállalkozásoktól származik a kormány adóbevételének 10%a, és ezek  
a vál lalkozások közel kétszer annyi dolgozót foglalkoztatnak, mint a teljes közszféra, és 
ötször annyit, mint az FTse 100as listáján felsorolt nagy cégek (iFB 2011; iFB 2008). 
vagyis a családi vállalkozások fontos elemei a legtöbb nemzeti gazdaságnak, de egyre 
nagyobb mértékben adnak okot aggodalomra azoknak az európai döntéshozóknak 
a körében, akik felismerték a családi vállalkozások hosszú távú fenntarthatóságának 
kihívásait. az eFB szerint a legnagyobb kihívás, amellyel a családi vállalkozásoknak 
szembe kell nézniük, a vállalkozás tulajdonlásának/vezetésének átruházása a következő 
generációra, ami különböző formákban jelenik meg az egyes európai országokban.
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az egyesült Királyságban a vállalkozásügyi, innovációs és szakképzési Minisztérium 
becslése szerint a 2018tól számított öt éven belül körülbelül 266 ezer családi vállalat 
fontolgatja a megszűnést, 500 ezer pedig a teljes tulajdonos/vezetésváltást. abból  
a természetes vágyból, hogy a családi vállalkozást családon belül tartsák, az következik, 
hogy a vállalkozások tulajdonosainak döntéseket kell hozniuk arra vonatkozóan, 
miként adják át a vállalat vezetését és tulajdonlását a következő generációnak. Mint 
ahogyan a cégek általában, úgy sok családi vállalkozás is a jövőbe tekint, hogy egy egyre 
összetettebb világban építse fel üzleti stratégiáját, ezért a családi vállalkozások vezetőit 
és az utódaikat egyaránt felelősség terheli az utódlás kudarcaiért, hiszen az utódlás 
tervezhető, a kudarc pedig előre látható (Kraus et al. 2011; iFB 2008).

ebben a tanulmányban a családi vállalkozások utódlásának témáját tárjuk fel a vál
lalati stratégián keresztül – addig a mértékig, ameddig a stratégia általános fogalmai 
és modelljei vonatkoztathatók a családi vállalkozásokra, és megfogalmazhatók ebben 
a turbulens és kihívásokkal teli belső és külső környezetben. a vezetés és a tulajdonlás 
egyik generációról a másikra való átadása kritikus stratégiai probléma, amelyet, úgy 
tűnik, a családi vállalkozások félretesznek vagy figyelmen kívül hagynak (Hurst 1995). 

Ördögi problémák és stratégia 

Úgy tűnik, hogy számos problémát viszonylag könnyű megoldani, mint például ténye
zőkre bontani egy másodfokú egyenletet, kijutni egy útvesztőből, vagy megoldást talál
ni a Hanoi tornyai matematikai játékra (newell–simon 1972). a vállalkozások azonban 
sok olyan problémával szembesülnek, amelyeknek sem a jellege, sem a megoldásuk 
módja nincs ilyen jól definiálva. valójában sok stratégiai kihívás, amellyel a vállalkozá
sok szembenéznek, megváltoztathatatlanul ördögi természetű, ami abból adódik, hogy 
tartósan fennállnak, és az idők során újra és újradefiniálják őket, illetve különféle meg
oldásaik születnek. az ördögi problémák nem objektíve adottak, és a megfogalmazásuk 
függ az őket bemutatók nézőpontjától. nincs minden kétséget kizáró recept egy ördögi 
probléma megoldásához, mivel a megoldásokat egy adott kontextusban kezelik, és nem 
könnyű azokat visszacsinálni (Coyne 2004). 

az ördögi probléma koncepciója a tervezés és kialakítás kontextusában jelentke
zett először, amikor olyan szerzők, mint rittel és Webber (1973), alternatívát keres
tek az akkoriban számos teoretikus és tervező által vizsgált lineáris, lépésről lépésre 
veze tő modell helyett. Habár a lineáris modellnek számos változata létezik, az elmélet 
támogatói szerint a folyamatnak két határozottan elkülöníthető szakasza van: a prob
léma meghatározása és megoldása. a probléma meghatározása egy analitikus sorozat, 
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amelyben a tervező meghatározza a probléma minden elemét, és megnevezi az összes 
követelményt, amit egy sikeres tervezési megoldásnak tartalmaznia kell. a probléma 
megoldása szintetikus sorozat, amelyben a különböző követelményeket kombinálják 
és mérlegelik, az eredménye pedig egy végső terv, amelyet majd megvalósítanak. el
vont megközelítésben egy ilyen modell vonzónak tűnhet, mivel módszertani precizi
tást sejtet, ami legfőbb funkcióiban független a tervező személyének perspektívájától. 
a kritikusok azonban gyorsan rámutattak a megközelítés két nyilvánvalóan gyenge 
pontjára: az első, hogy a tényleges tervezői gondolkodás és döntéshozatal egyértelmű
en nem lineáris folyamat, a második pedig, hogy a gyakorlatban a tervezők által meg
oldandó problémákat nem lehet semmilyen lineáris elemzéssel vagy szintézissel leírni 
(Buchanan 1992).

ezeknek a hiányosságoknak a kezelésére érvelünk azzal, hogy az utódlás kérdését 
ördögi problémának kell tekinteni, annak érdekében, hogy tükrözzük azt a valósá
got, amelyben számos kisebb családi vállalkozás működik. Habár az ördögi prob lé
má nak nincs általánosan elfogadott definíciója, ezek a problémák mindig olyan társa
dal mi környezetben fordulnak elő, ahol radikálisan eltérő nézőponttal és felfogás sal 
ren del kez het nek a probléma különböző érintettjei, és nincs olyan „kizárólagos” vagy 
„helyes” nézőpont, amelyet mindannyian elfogadnának (Horn–Weber 2007). Így  
a prob léma ördö gi természete nem pusztán biofizikai összetettségéből fakad, hanem  
a számos érdekelt különféle felfogásából és a problémamegoldáshoz kapcsolódó külön
böző potenciális kompromisszumokból (Batie 2008). Termeerék szerint azért nehéz 
meg ha tá rozni az ördö gi problémákat, „mert ezeknek a problémáknak a megfogalma
zása maga a probléma; egy másik probléma tüneteinek tartják őket; nagymértékben 
ellen áll nak a megoldásoknak, és kölcsönös kapcsolatban állnak más problémákkal” 
(Ter meer et al. 2013: 27). roberts (2000) hangsúlyozza a probléma megfogalmazá
sának nehézségét, ami nyílt végűvé teszi a megoldáskeresést, lehetővé téve az egy
mással versengő érdekelt felek számára, hogy olyan megoldással álljanak elő, amely  
a saját problémameghatározásukhoz kapcsolódik. szintén kiemeli a problémamegol
dási folya mat összetettségét is, ami a folyamatosan változó politikai kontextus és a for
rásokkal kapcsolatos kérdések eredménye.

Úton a stratégiára adott válasz felé

az ördögi probléma koncepciója adja meg a kontextust a családi vállalkozások üzleti 
stratégiájának fejlesztése mögött rejlő elméletünk megvitatásához. nézőpontunk kiala
kítására hatás sal volt Mintzberg és társszerzőinek e téren kifejtett munkássága, akik 
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évtizedeken át formálták a stratégiáról folytatott diskurzust. az 1970es évek végén 
Mintzberg (1978) megkülönböztette a megfontolt (szándék szerint létrejött) és a (szán
déktól függetlenül) megvalósult stratégiát. Mintzberg számára a stratégiaalkotás folya
mata az utóbbi esetben magában foglalja az olyan megoldások létrehozását, amelyek  
a jelen problémáira reagálnak, és a döntéshozatal lépésről lépésre történik. a cél felé 
hala dás sok kis lépésben zajlik, és a stratégia alakítható, befolyásolható; motiválhat
ja vagy meghatározhatja azt az érdekeltek egy köre, legalább annyira, mint egy szűk 
vezetői elit a nagyvállalatok esetében. ez a folyamat lényegében ellenszer arra a racio
nálisabb, szerkezetileg jobban felépített fentről lefelé vonalú stratégiamegközelítésre, 
amelyet a stratégia elméleti szakemberei közül olyan sokan támogatnak, és amely 
tovább ra is nagy befolyással rendelkezik az általános értelemben vett nagy szervezetek 
stratégiájának felállítására (selznick 1957; Chandler 1962; Learned et al. 1965; ansoff 
1991). elemzésen keresztül, olyan eszközöket és technikákat használva, mint példá
ul a referenciaindex, a versenytársak elemzése, a költséghaszon elemzés, az életcik
luselméletek, a piaci lehetőségek elemzése, a PesT (politikai, gazdasági, társadalmi, 
technológiai) elemzés és a sWoT (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) 
elemzés, felállítható a stratégia, és megoldhatók a problémák adatgyűjtéssel, a kérdések 
pontosabb meghatározásával, a potenciális megoldások azonosításával és választások 
meghozatalával (Frost 2003). 

a stratégia e kettős (megfontolt és megvalósult) felosztása hasznos elméleti elemző
eszközöket nyújt, de ahhoz, hogy a stratégiák konkrétumait meg lehessen ragadni az 
összetett és gyorsan változó világban, a két megközelítés kombinációjára van szükség, 
hogy teljes gazdagságában ragadhassa meg az üzleti életet, ahogyan az a valóságban 
zajlik. a főleg nagyvállalatokkal kapcsolatos kutatásokban és gyakorlatokban fellel
hető hagyományos, racionális elveken nyugvó stratégiai tervezési megközelítést nem 
könnyű hozzáigazítani a kisvállalkozások kontextusához, és olyan változókhoz, mint 
a kultúra és a politika, s ez komoly kihívást jelenthet (Johnson et al. 2003). Mintzberg 
és követői általánosságban azzal érvelnek, hogy egy gyorsan változó világban, ahol  
a környezeti zavarok gyorsabb, okosabb és intelligensebb reakciókat kívánnak, a stra
tégia rugalmas megközelítése alapkövetelmény. a tanulás a tapasztalatokból és abból, 
hogy kipróbálják, mi működik a gyakorlatban, talán a szándéktól függetlenül létrejövő 
stratégiát jellemzi, és jól összecseng a kisebb vállalkozások domináns tanulási formájá
val, ami kontextust nyújt az összetett külső és belső környezetben működő kis családi 
vállalkozások utódlási stratégiájához. 

annak a néhány tanulmánynak az egyikében, amely ördögi problémaként tekint  
a stra té giák ra, Camillus (2008) azt veti fel, hogy e problémákat legalább annyira tár
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sadalmi összetettségük, mint technikai bonyolultságuk teszi oly nehezen kezelhetővé. 
szerinte akkor bukkannak fel, amikor egy szervezetnek állandó változással vagy várat
lan kihívással kell szembenéznie, és minél nagyobb a véleménykülönbség az érdekelt 
felek között, annál ördögibb a probléma. Camillus megjegyzi, hogy „a zavarodott
ság, a diszharmónia és a haladás hiánya beszédes jelei annak, hogy egy kérdés ördögi  
lehet” (2008: 2). a stratégia ördögi problémájának öt jellemzőjét azonosítja, amelyekkel 
illusztrálhatjuk az utódlás tervezésének kihívásait a kis családi vállalkozások esetében. 
ezeket az 1. ábra foglalja össze. 

1. ábra: Az ördögi problémák és a stratégia jellemzői

Az utódlástervezés 
ördögi problémája 

kis családi 
vállalkozásokban 

A problémának több 
érdekeltje is van, 

különböző értékekkel 
és prioritásokkal.

Nehéz megragadni a problémát, amely
minden alkalommal változik, amikor foglalkoznak vele.

A kérdések mélyen 
gyökereznek és 
szerteágazók.

A kihívás 
precedens 
nélküli.

Nincs semmi, ami 
utalna a problémára 
adható helyes 
válaszra.

nem minden utódlási probléma ördögi, és sok családi vállalkozás esetében az utódlási 
stratégia viszonylag egyszerű, egyértelműen meghatározott utódlási tervvel, amelyet 
nemcsak megfogalmaztak, hanem végre is hajtottak. sok vállalkozás esetében azon
ban a családtagok és a családon kívüliek más értékrenddel és prioritással rendelkeznek, 
ezért az utódlás kérdése bonyolult, kacskaringós és tekervényes. Így az alapítóknak, 
az utódoknak és a többieknek is nehéz lesz megbirkózniuk e feladattal, főleg, ha az 
érdekeltek közül sokan akkor találkoznak majd először az utódlást körülvevő sajátos 
összefüggésekkel. az érdekelteknek számos cselekvési alternatívával kell szembenéz
niük, amelyek közül soknak bizonytalan a kimenetele, és amelyeket a kisvállalkozások 
kontextusában kell mérlegelni, ahol a stratégia gyakran az egyetemi tankönyvekből 
megismert racionális és tervezett módtól teljesen eltérően működik.
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Stratégia a kis családi vállalkozásokban 

a kisvállalkozások stratégiai folyamatai semmiféle vagy nagyon kevés egyezést mutat
nak a nagyvállalatoknál fellelhető vezetési folyamatokkal, amelyek a legfontosabb tudo
má nyos kutatások tárgyául szolgáltak, számos modellt, előírást és kivitelezést ered mé
nyez ve (Jennings–Beaver 1997). a nagyobb vállalatoknál a stratégiát gyakran tuda to san 
hozzák létre, meghatározott alapelveket követve, amelyeket azért alakítottak ki, hogy 
minimalizálják a költségeket, vagy megkülönböztethetővé tegyék a terméket/szolgál
tatást. ennek eredményeképpen a stratégia elsősorban olyan megjósolható folyamattá 
válik, amely a hosszú távú célokat tisztázza és kommunikálja, megfogalmazza az alap
elveket ezeknek a céloknak az eléréséhez, valamint alkalmazza az alapelveket és a visz
szajelzésekből szerzett információkat az előre meghatározott célok teljesítése sikerének 
értékeléséhez. ezzel szemben a kisvállalkozás stratégiája sokkal inkább a véletlen szül
te, annak eredményeképpen, hogy éppen milyen működési körülmények veszik körül 
a vállalkozást. itt a stratégia spontán létrejövő és alkalmazkodó folyamat, amely a véges 
mennyiségű források felhasználási módjával foglalkozik, többnyire azért, hogy maxi
mális azonnali vagy rövid távú előnyre lehessen szert tenni. a kisvállalkozások nem 
arra összpontosítják erőfeszítéseiket, hogy a külső környezetet jósolják meg és befolyá
solják, inkább arra, hogy minél gyorsabban tudjanak alkalmazkodni az adott környe
zet változó követelményeihez, és hogy megfelelő taktikát alakítsanak ki a bekövetkező 
fenye gető változások következményeinek csökkentésére (Jennings–Beaver 1997). 

a legnagyobb szervezetek stratégiájának megfogalmazásában több száz érdekelt is 
részt vehet, képviselve a saját szervezetének, részlegének, osztályának vagy szakmá
já nak érdekeit, egy bizonyos szakterület egy bizonyos szakmai tudástartományából 
merítve. a nagyobb üzleti szervezetekben a funkcionális szaktudás (például emberi 
erőforrások, marketing, értékesítés, pénzügy) területeire bontva kapcsolódnak az érde
keltek a szakmai területeken. ehhez az összetett feladathoz hálózatépítés, koordináció 
és dinamikus kapcsolatkezelés szükséges, amihez elengedhetetlen a stratégia megalko
tása és végrehajtása. a feladatok kihívásait nem szabad alábecsülni, mivel a szakmai 
tudás változik, a szerepek és felelősségi körök eltolódnak, a kapcsolatok és viszonyok 
elmozdulnak, az újítás és a hatékonyság állandó hajtóerői új munkamintákat szabnak, 
és ennek következtében spontán létrejövő stratégiát eredményeznek az üzletben. az 
érdekeltek környezetének természete a nagyvállalatok és a kis családi vállalatok ese
tében egyaránt magában hordoz számos folyamatosan jelen lévő problémát, amelyek 
határosak az ördögi problémával a stratégia megfogalmazása, felépítése és végrehajtása 
tekintetében. a kisebb cégek esetében az összes ilyen szerepet vagy érdekeltséget egy 
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vagy két személy jeleníti meg, és ezeknek a személyeknek a tudása és képességei kulcs
fontosságú tényezőként lesznek jelen a kisvállalkozás stratégiájának kialakításában. az 
egyesült Királyság politikai diskurzusaiban hangsúlyosan fordulnak elő a gazdaságra 
jellemző gyenge menedzseri és vezetői képességek, és ezek jelenléte még határozottab
ban igaz a kisebb vállalkozásokra. Például a London school of economics egyik kutatá
sa azzal érvel, hogy számos országban a családi vállalkozások a legrosszabbul irányított 
vállalkozástípusok (Bloom et al. 2012). Gyakran kerülnek ki felhívások a kutatók és  
a politikai döntéshozók köréből, hogy „szakmaibbá” tegyék a kisebb vállalkozások 
menedzs mentjét és vezetését, javítva ezzel az üzleti stratégiájukat is. olyan kutatók, 
mint BretonMiller és Miller (2009), arra jutottak, hogy a családi vállalkozások lassab
ban és kelletlenebbül lépnek előre szakmai szinten, mint a nem családi jellegűek, főleg, 
ha arról van szó, hogy külső menedzsert alkalmazzanak vagy külső tanácsot, támoga
tást kérjenek (akár vállalkozássegítő szervezetektől vagy külső igazgatósági tagoktól), 
miközben a külső érdekeltek hiánya azt eredményezi, hogy kisebb a nyomás annak 
megkérdőjelezésére, hogyan vezetik a családi vállalkozást. 

a kisebb vállalkozások stratégiája sokszor ösztönös, és csak ritkán jól átlátható folya
mat (Jennings–Beaver 1997). a kutatók be tudják azonosítani a stratégiai tervezés hiá 
 nyát – annak a stratégiai tervezésnek, amely kulcsfontosságú mechanizmus lenne a beru
házások elégtelenségének ellensúlyozására, a beruházások ösztönzésére, és ez vezet
hetne a családi cégek fenntartható növekedéséhez is (eddleston et al. 2013; Chrisman 
et al. 2003). a kutatók rámutattak, hogy a vállalkozás családi eleme gátként működik 
a szélesebb körű érdekeltbevonással szemben, amikor stratégiai döntések nem a mun
kahelyen születnek (Cunningham et al. 2015). ezenfelül sok kis cég nem rendelkezik 
megfelelő forrásokkal ahhoz, hogy a stratégiai tervezés racionális, információközpon
tú vagy különálló folyamat lehessen, és az összefonódott üzleti és családi célok újabb 
szintet adnak ahhoz a komplexitáshoz, ami gyakran nincs is jelen a nem családi jellegű 
vállalkozásoknál. ezt a további összetettséget illusztráljuk alább a szocioemocionális 
gazdagság, a heterogenitás és a családiasság koncepcióival. 

Szocioemocionális gazdagság
a szocioemocionális gazdagság (seW) koncepcióját egyre nagyobb mértékben hasz
nálják a családi és nem családi jellegű cégek közötti különbségek magyarázására és elő
rejelzésére. Ha ezt az elemzési módot alkalmazzuk, a gazdasági értelemben vett üzleti 
siker egyensúlyba kerül a családi értékekkel és a helyi közösségben elfoglalt szélesebb 
értelemben vett társadalmi helyzettel. ebből a perspektívából nézve a családi vállal
kozások tulajdonosai gyakran konzervatívnak tűnnek a kockázatokkal, az innováció
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val vagy a növekedéssel kapcsolatban, ami veszélybe sodorhatja az üzletet, miközben 
a vállalkozás szociális tőkéjét aktívan építik, ami erősebb kapcsolatokat eredményez
het a kereskedelmi partnerekkel, tanácsadókkal és alkalmazottakkal, ahogy a családon  
belül is szorosabbra fonja a kapcsolatokat. egy kutatás szerint a kockázatkerülés számos 
módon megmutatkozik, ideértve az alacsonyabb adósság/saját tőke és adósság/vagyon 
arányt és a magasabb szintű likviditást (Gonzalez et al. 2013; Bigelli–sánchezvidal 
2012). Érvelnek azzal is, hogy ez a kockázatkerülés távlatosabb pénzügyi tervezéshez 
vezet, ami magában foglalja a hosszabb távú üzleti befektetéseket a rövid távú profit és 
osztalék megcélzásának rovására. Éppen ezért tűnhet úgy, hogy a családi vállalkozás 
talán lassabb ütemben nő, mint a nem családi jellegű; hosszabb távon ez a különbség 
azonban megszűnhet, amint a családi vállalkozás továbbhalad a fenntartható növeke
dés útján (Miller–Le BretonMiller 2005; Wilson et al. 2013). ez a felfogás azonban 
valamelyest szembemegy az uralkodó nézettel, amely a rövidebb tervezési horizontot 
gyakran a kisebb vállalkozásokkal hozza összefüggésbe (Jennings–Beaver 1997), és ezt 
legalább részben megmagyarázza az a heterogenitás, amelyet egyre inkább elismernek 
a családi vállalkozás jellemzőjeként (Westhead–Howarth 2007; Chua et al. 2012). 

Heterogenitás
amennyire nehéz azonosítani egy kis családi cég stratégiáját, legalább annyira nehéz 
általánosítani a megközelítéseket a kis családi vállalkozások soraiban. a családi vállal
kozások kutatásait ért egyik fő kritika azt kifogásolja, hogy – helytelenül – homogén 
csoportként kezelik őket. a kutatók egyre inkább tudatában vannak annak, hogy meny
nyire fontos a heterogenitás potenciális forrásait felismerni a családi cégek közt, ami 
magában foglalhatja a vezetési célokat (Chrisman et al. 2012) vagy a vezetési struktú
rákat (Carney 2005) és forrásokat is (Habbershon et al. 2003). az egyik gyakran vita
tott terület a családi és a nem családi vállalkozások egymáshoz viszonyított gazdasági 
teljesítménye, valamint a családi vállalkozások gazdasági és nem gazdasági céljai közt 
fennálló egyensúly. a családi vállalkozások tulajdonosaira úgy is tekinthetünk, mint 
a vállalkozás gondnokára vagy felügyelőjére, és ezzel egy másfajta sikerkritérium lép 
életbe a helyett az egyszerű profitszerzés vagy az érdekeltek értékei helyett, amelye
ket a magánszektor nagyvállalkozásaihoz köthetünk. ezek közé a kritériumok közé 
tartozhat, hogy munkalehetőséget biztosítsanak a családtagoknak akár a jelenben 
(Kellermanns et al. 2008), akár a jövőben is (Miller–Le BretonMiller 2003), hogy 
úgy vezessék az üzletet, hogy az jó fényt vessen a családi vállalat tulajdonosainak 
társadalmi szerepére (Berrone et al. 2012), és hogy megőrizzék a családi vagyont 
(Chrisman et al. 2003). 
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a családi vállalkozások eltérnek abból a szempontból, hogy a család, a vezetés és 
a menedzsment milyen mértékben vesz részt bennük. egyes családok a vállalat napi 
szintű vezetésének a szerepét vállalják magukra, mások – távlatosabb megközelítés
sel – inkább szakemberekre és családon kívüli vezetőkre bízzák a céget. némelyek  
a profit maximalizálását tűzik ki célul, mások egy kiegyensúlyozottabb, fenntarthatóbb 
üzleti stratégiát követnek, amely a társadalmi és környezeti szempontokat is figyelembe 
veszi. a hosszú távú üzleti fenntarthatóság megköveteli, hogy olyan jól képzett alkal
mazottakat toborozzanak, akik beleillenek a vállalkozásba, és elkötelezettek, illetve 
„tulaj donosi szemlélettel” rendelkeznek, és osztoznak a család céljaiban (és sikerében). 
ez megköveteli a családi vállalkozás tulajdonosától egyfelől a gondos toborzást, hogy 
az új alkalmazott összhangban legyen a csapattal és a cég szellemiségével, másfelől jól 
kell kezelnie az alkalmazottakat, hogy megerősödjenek ezek az értékek. ez utóbbiak 
közé tartozhat például – a nem családi vállalkozásokkal összevetve – a képzések iránti  
nagyobb elkötelezettség, az erősebb tendencia arra, hogy hullámvölgyben is megtart
sák az alkalmazottakat, a magasabb fizetések vagy hosszú távú nem anyagi juttatások 
(mint például egészségbiztosítás), kisebb szakadék az alkalmazottak és a tulajdonos
vezetők fizetése között (Miller–Le BretonMiller 2005). 

Családiasság
a családi vállalkozások meghatározó jellemzője az üzleti és a családi érdekek közötti 
összjáték, ami hatással van a stratégiai tervezés folyamatára is. a „családiasság” fogalma 
magyarázatként szolgál a családi vállalkozások kimagasló és az optimálistól elmaradó 
teljesítményére egyaránt. a családiasság átfedésben van a vállalati kultúrával, mivel az 
alapítónak és az alapító leszármazottainak saját értékei, hite, feltevései mind beleolvad
nak a vállalati kultúrába, és hatással vannak arra, hogyan zajlik az üzletvitel (Barney 
1986). a családiasság az alapító, a családtagok és a család generációi, illetve a cég közöt
ti interakcióból jön létre. ez lehet erőforrás is a vállalkozás számára, de a hatása nem 
mindig pozitív. Ha például a családiasságot nem tartják fenn és nem gondozzák, hamar 
destruktív erővé válhat. Éppen ezért tett különbséget Habbershon és Williams (1999) 
a megkülönböztető és korlátozó2 családiasság között. Korlátozó családiasság olyan
kor alakul ki, amikor a családi tőke megkopik, és a család részvétele a vállalkozásban  
inkább tehernek számít – a megkülönböztető családiasság pedig akkor áll fenn, amikor 
a család részvétele erős, és fenntartható versenyelőnyt biztosít a vállalkozásnak. ehhez 
hasonlóan érvelnek arregle és szerzőtársai (2012), miszerint a család szerepe a straté

2 angolul distinctive és constrictive familiness.
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giák kialakításában és a források feletti rendelkezésben sokban különbözik egy csalá
di vezetésű, illetve egy család által befolyásolt vállalkozás esetében. Például egy családi 
befolyás alatt álló cégben a családon kívüli érdekeltek sokkal könnyebben juthatnak 
tulajdonrészhez vagy kerülhetnek be a vállalkozás vezető testületébe, mint egy családi 
irányítású vállalat esetében. 

ezek a tényezők hozzájárulnak a családi vállalkozás dinamikus és összetett kontex
tusához, amelyen belül a stratégiát alakítják és megvalósítják. a családon belüli és azon 
kívüli érdekeltek széles csoportja különféle értékeket követhet, és eltérő prioritásokkal 
rendelkezhet; a családiasság jelentős befolyást fejt ki a vállalati stratégiára, ami inkább 
ösztönszerű és alkalmazkodó, mintsem átgondolt, önálló folyamat; továbbá a családi 
vállalkozások számos kutatója, illetve szabályozásuk alakítója hiányolja a vezetési és  
a menedzseri képességeket, ami hozzájárul a családi vállalkozások utódlástervezésének 
hiányához.

Az utódlástervezés esete mint ördögi probléma

az utódlás problémáját és a stratégiatervezés szükségességét széles körben elismerik  
a csa ládi vállalkozás irodalmában. Például eddleston és szerzőtársai (2013) érve szerint 
a vezetés különböző generációs fázisában lévő családi vállalkozásoknak eltérő szükség
leteik lesznek a stratégiai tervezés és az utódlás szempontjából egyaránt. ezenfelül az 
alapítók, akik a leginkább érdekeltek abban, hogy maradandóvá tegyék örökségüket, 
és megőrizzék a családi irányítást a vállalkozás felett, valószínűleg kidolgoznak vala
milyen utódlási tervet. az utódlási terv megfontolt kialakítása hangsúlyosan szerepel 
néhány szakirodalmi forrásban, és egyesek azzal érvelnek, hogy azok a cégek, ame
lyek rendelkeznek utódlási tervvel, nagyobb vállalati növekedés elé néznek, mint azok, 
ahol nincs ilyen terv. Például Craig és Moores (2005) szerint ha nincsen utódlási terv,  
a családi vállalkozás szakmai fejlődése komoly mértékben lebénul, és elveszítik annak 
lehetőségét, hogy orvosolják az optimálisnál gyengébb teljesítményt, ami annak követ
keztében áll elő, hogy a vezetők és a dolgozók kinevezése és előléptetése rokoni vagy 
baráti alapon történik, nem pedig a képességek, képesítések vagy a szaktudás alapján. 
nyilvánvalóan annyiban van ösztönös logika ebben az érvelésben, hogy azok a vállal
kozások, amelyek megfontoltan tervezik a növekedést, sokkal valószínűbben érik azt 
el, és ahhoz, hogy kezelni lehessen az optimálisnál gyengébb teljesítményt, képzettebb 
és alkalmasabb munkaerőre lenne szükség. azonban, ahogy azt már előzőleg jeleztük, 
a családi vállalkozások inkább követnek társadalmi célokat is a gazdaságiak mellett, és 
ezeket is számításba kell venni az utódlás során. 
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Az utódlás mint összetett folyamat
a felszínen az utódlás problémáját célzó stratégia kialakítására úgy is tekinthetünk, 
mint egy viszonylag egyszerű eseményre: egy pillanat, amikor az utód átveszi az irá
nyítást, mint a családi vállalkozás ügyvezetője, vagy ahogy átadják a „stafétabotot”  
a követ kező generációnak (Dyck et al. 2002; Mitchell et al. 2009). az utódlás ezen pil
lanatnyi jellegét azonban sok kutató vitatja, utalva a probléma ördögi természetére,  
azzal érvelve, hogy az utódlás hosszú és bizonytalan folyamat. Jaffe (2005) szerint fon
tos felismerni, hogy amint nő az átlagos várható élettartam és a karrierek hossza, úgy 
növek szik azoknak az éveknek a száma, amikor egy család két, de akár három gene
rációja is együtt dolgozik a vállalkozásban. ez a nézet azt is felismeri, hogy az utódlás 
többről szól, mint pusztán egyetlen vezetőről; az sokkal inkább egy csapat felépítése  
a jövőbeli sikerek érdekében, ahol a tevékenység megoszlik a családtagok között, vagy 
több családon kívüli dolgozóra hárul. néhányan megpróbáltak analitikus rendet terem
teni ott, ahol mások kaotikus folyamatot láttak (Watson 1994). stavrou és swiercz 
(1998) három külön szakaszra bontották az utódlást: (i) megelőző szakasz, ahol a kije
lölt személyt/potenciális jelölt(ek)et felkészítik vagy belenevelik az átveendő szerepbe; 
(ii) belépés, amely magában foglalja a jelölt vagy a jelöltek bevonását az üzletvitelbe; 
(iii) végső szakasz, vagyis kinevezés a vezető pozícióba. Míg ez az elemzés szakaszokra 
bontott folyamatként nyújt bepillantást az utódlás kérdésébe, keveset tesz annak érde
kében, hogy rávilágítson a vezetés átadásának társadalmi összetettségére, ami minden
napi valóság számos kisebb családi vállalkozás számára. 

szinte egyetemes az egyetértés abban, hogy egy jól kidolgozott utódlási tervet a sike
res átadás és utódlás kritikus elemeként kell tekinteni a családi vállalkozásoknál, és 
néhány kutató jó gyakorlatot is feltárt ezzel kapcsolatban. ebbe tartozik a következő 
gene rá ció mihamarabbi felkészítése az utódlásra, és egy olyan megfogalmazott utód
lási terv kidolgozása, amiben részt vesz, és amivel egyetért a családi vállalkozás min
den érdekeltje (ideértve a befolyással rendelkező családon kívüli tagokat is) (Lansberg 
1988). ezek a kutatók is hajlanak azonban arra, hogy elismerjék az utódlási terv ördögi 
természetét, ami megmutatkozik a családtagok és a családon kívüli érdekeltek közötti 
viszonyok összetett és bizonytalan voltában, a célkitűzések és értékek összeegyeztetésé
nek problematikájában, az idősebb generáció távozáshoz való kelletlen hozzáállásában, 
a fiatalabb generáció vonakodó üzletbe lépésében és a követendő viselkedési módok 
hiányában.
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A családiasság következményei
a kultúra és a családi vállalkozásban manifesztálódó családiasságfelfogás gyakran 
hoz zá já rul az utódlás tervezésének ördögi természetéhez. nordqvist (2011) szerint 
a meg ér tés kulcsa ahhoz, hogy a családi vállalkozások miért mutathatják a stratégiai 
menedzs ment speciális eseteit, valószínűleg a szociális interakciók mikroszintjén talál
ható. ezen a szinten nyilvánulnak meg a család és a vállalkozás mindennapi összjátékai 
és kölcsönhatásai a családtagokon és a családon kívüli szereplőkön keresztül, akik hatást 
gyakorolnak a stratégiai folyamatra, és arra is, hol és hogyan vesznek részt a szereplők 
az interakciókban. Általánosabban tekintve, a stratégiával együtt a vezetői célkitűzések 
ereje és az a mérték, amennyire a családtagok és a nem családtagok magukévá teszik 
e célkitűzéseket, fontos tényezői a sikeres utódlásnak (Barnett et al. 2012). sok vál
lalkozás családiassága azonban olyan sokrétű társadalmi környezetet eredményezett, 
ahol az interperszonális és csoportdinamikák bonyolultsága akadályozza az utódlási 
folyamatot. Testvéri vagy unokatestvéri rivalizálás, hitvesi problémák, tulajdonelapró
zási ügyek és a családi önzetlenség mind potenciális ok lehet a családi vállalkozás stra
tégiai kontextusának bizonytalanságára. a családi vállalkozás tagjai, kiemelten említve 
a vállalkozás alapítóit és az utódokat, különféle szerepeket játszanak a vállalkozásban 
és otthon, és ezeket a többszörös identitásokat meg kell haladni és össze kell egyeztet
ni (Chrisman et al. 2008). a cégben betöltött különböző szerepek (az eltérő egyéni és 
több entitású szereppel bonyolítva), illetve a mögöttük húzódó szükségletek, értékek és  
a minden szerephez hozzátartozó célok teszik a családi vállalkozást kaotikus szervezet
té az utódlási folyamat során, ahol az utódlásra úgy is tekinthetünk, mint az alapítók, 
utódok és egyéb érdekeltek közt lejátszódó dinamikus szociális folyamatra (Lam 2011; 
Watson 1994). 

a vállalkozás stratégiai szükségleteit és a család óhajait nem olyan könnyű összehan
golni az utódlási eljárás és az utódlás megtervezése során. ezért érvelnek néhányan úgy, 
hogy a családi vállalkozás hosszabb távú pénzügyi tervezésekor két dimenzióban kell 
gondolkodni: a család vágyainak és szándékainak szintjén, illetve a stratégiai tervezés 
szintjén (Jaffe 2005). Jaffe azt javasolja, hogy a tervezési eljárást egy igazgatótanácsra és 
egy családi tanácsra kell bízni, hogy egyeztethessék az eltérő érdekeket, és kialakíthas
sanak egy stratégiát. a modell segíteni látszik a családokat abban, hogy megvitassák  
a családi és az üzleti világ között húzódó határokat. e határok mentén azonban nem 
mindig olyan könnyű navigálni, vagy akár csak megvitatni őket, mivel a két világ gyak
ran egybefonódik, és valószínűtlen gondolat az is, hogy a családi tanács és az igaz
gatótanács elgondolása minden családi vállalkozás számára megoldást jelenthet (a ki
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sebb vállalkozások például kifejezetten híresek a formális vezetői struktúra hiányáról).  
a különböző családtagok, illetve a család és a vállalkozás egymással versengő szük
ségleteinek és igényeinek az összeegyeztetése nem valósítható meg könnyen, és fontos 
számításba venni a vállalkozással és a családi élettel kapcsolatos elvárásokat az utód
lás tervezése során. a konfliktusok gyakorisága és erőssége növekvő tendenciát mutat  
a szervezeten belüli közeli kapcsolatban álló családtagok és az üzleti döntésekre hatás
sal bíró, nem érintett családtagok számának növekedésével, illetve az alapító által a vál
lalkozásra vetett árnyék erősségével (Davis–Harveston 1999; Memili et al. 2013).

Vezetői jellemvonások
számos tanulmány foglalkozik az alapítótulajdonos személyes, érzelmi és fejlődési 
jellemvonásaival, illetve ezek szerepével az utódlási folyamatban (Levinson et al. 1978). 
azt, hogy a vállalkozás alapítója képtelen elengedni a vállalkozást, hogy hiányzik  
a biza lom és a motiváció az utódok vagy a családtagok részéről, kulcsfontosságú relációs 
tényezőként azonosították, amely hozzájárul az utódlási folyamat ördögi mivoltához 
(Bjornberg–nicholson 2012; De Massis et al. 2008). a családi vállalkozás vezetője 
számos egymással versengő és egymással szemben álló üzleti és családi hatás alanya, 
ami disszonanciát okozhat, szeszélyes és kiszámíthatatlan viselkedéshez vezethet, s 
ez tökéletes ellentettje a Mintzberg (1973) és mások által ábrázolt racionális, szakmai 
és elfogadható vezetői szerepnek. egy Lam (2011) által végzett tanulmány szerint sok 
vállalkozás alapítója vonakodik külső szakmai tanácsot kérni a családi vállalkozás 
utódlási folyamata során: sokan nem látják értelmét és indokoltságát, mások pedig úgy 
gondolják, hogy ezzel alkalmatlanságukat bizonyítják arra, hogy vezessék a családot, és 
a vállalkozást átadják a következő generációnak.

Lansberg (1988) egy érdekes jelenséget tárt fel, amelyet utódlási összeesküvésnek 
nevezett el. azt figyelte meg ugyanis, hogy gyakran nemcsak maga a pozíciót betöltő 
vonakodik visszavonulni; az alapítóhoz közel álló alkalmazottak, családtagok, üzlet
fe lek, beszállítók és más kulcsfontosságú érdekeltek is ösztönzik ezt a vonakodást. ez 
az összeesküvés azt jelenti, hogy a visszavonulási tervet gyakran felfüggesztik, és félig
meddig magyarázattal szolgál arra, miért képtelen sok családi vállalkozás tulajdonosa 
világos utódlási tervet készíteni.

A SEW (szocioemocionális gazdagság) bevonása
a kutatók hangsúlyozták az utódlás több eltérő útját is, áttekintve azon a prizmán, 
amelyet a szocioemocionális gazdagság jelent. Például az, hogy a vállalkozás átadása 
egy családtag számára ideális megoldásnak tűnhet, még nem szükségszerűen jelenti, 



80 David Devins – Brian Jones: stratégia a kis családi vállalkozások vezetőinek utódlására

hogy ha nem így történik, az kudarc. Például magának a vállalkozásnak a fizikai átadása 
akár kevésbé fontos is lehet, mint a központi értékek (pl. a vállalkozó szellem) átadása 
vagy csak a lehetőségek megteremtése a következő generáció számára (salvato et al. 
2010). ezzel számos potenciális utódlási út nyílik meg a diskurzust uraló hagyományos 
alapítócsaládtag utódlási viszonyon túlmutatva. ahogy azt DeTienne és Chirico (2013) 
felvetik, a családtagok ki is léphetnek egy üzleti szervezetből, és egyszerűen más üzleti 
tevékenységekbe fektethetik a forrásaikat, ha adott időpontban a széles értelemben vett 
családi érdekük így kívánja.

Közelítve a keretszerkezethez
Tárgyalásunk afelé terel minket, hogy kialakíthassunk egy keretszerkezetet, amivel 
illuszt ráljuk a kis családi vállalkozások utódlástervezésének kulcsfontosságú jellemzőit 
és azt az ördögi problémát, amit ez a stratégia szempontjából jelent (2. ábra). 

2. ábra: A kis családi vállalkozások utódlástervezésének ördögi problémái 

Minden akció segít

Ismétlés

Stratégia egy új és
 különböző jövő elérésére 

a család és a vállalkozás
 számára

Számos érdekelt 
különféle értékekkel, 
erővel, befolyással 
és prioritással

A források gyakran
 elégtelenek

A külső
környezetből fakadó
bizonytalanságok

Az utódlás hiánya sokba 
kerülhet a vállalkozás, 
a család és a gazdaság 
számára

Egymásba fonódott 
családi kisvállalkozási
rendszer

Többszörös identitás, 
szerep és felelősségek

Szocioemocionális 
gazdagság és a siker
különféle mérései

-

a keretszerkezet felhívja a figyelmet a külső környezet által kifejtett hatásokra, vala
mint az adott kontextusban a család, illetve a vállalati rendszer érdekei között zajló 
inter akciókra (Basco–rodriguez 2009). azonosítja az érdekeltektől származó eltérő 
erőket és hatásokat, amelyek mind hozzájárulnak az utódlás problémájának ördögi ter
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mészetéhez, és ezzel együtt felismeri azokat a szerepeket is, amelyekben ezek az érde
keltek (ideértve családtagokat és nem családtagokat, ügyfeleket, beszállítókat, verseny
társakat és a közösséget) tompíthatják ezt a problémát. ebben a kontextusban fontos 
felismerni a családiasság fogalmát, mivel az indítja be a családi vállalkozásokban az 
ördögi dinamikát. a kis családi vállalkozások utódlási problémája természetének fő jel
lemzői a többszörös szerepek, a családtagok felelősségei és identitásai, amelyek idővel 
változhatnak, és amelyek különböző mértékben befolyásolják a stratégiát, a tervezést és 
a döntéshozatalt a vállalkozásban és a családban. További jellemző az a szerep, amelyet 
a szocioemocionális gazdagság tölt be a stratégia, a tervezés és a döntéshozatal terén, 
mivel fontos mindkét folyamat megértéséhez, és ezzel mérhető a siker a családi vállal
kozás kontextusában. a korlátozott források, legyenek pénzügyiek vagy vezetésbeli
ek, sok olyan kisvállalkozás stratégiájára gyakorolnak hatást, ahol hiányzik a figyelem,  
a tudás vagy az infrastruktúra az utódlási stratégia támogatásához és az üzleti és családi 
érdekek összeegyeztetéséhez. a vezetői és a menedzseri képességek, valamint a családi 
vállalkozások nyilvánvaló vonakodása a szakmaibbá válásra vagy a külső tanács keresé
sére egyértelműen hatással van a stratégiai tervezés természetére. a keretszerkezet azt 
is nyilvánvalóvá teszi, hogy mekkora ára van a család, a vállalkozás és a szélesebb érte
lemben vett társadalom számára az esetleg elégtelen vagy eredménytelen utódlásnak. 
ez a keretszerkezet nem minden igényt elégít ki, bár kiemeli az utódlástervezés azon 
jellemzőit a családi vállalkozások kontextusában, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az ördögi probléma legyen. a következő részben megfontoljuk elemzésünk gyakorlati 
és szakpolitikai következményeit. 

Gyakorlati és elvi következmények 

a kis családi vállalkozások előtt álló problémák egy része félelmetes, nem könnyen 
megoldható, és az utódlásra kialakított stratégiákat nem lehet könnyen felismerni. az 
ördögi problémák fordulatokkal, kanyarokkal, váratlan változásokkal, bizonytalanság
gal és turbulenciákkal jelentkeznek. a kutatások jellemzően azt mutatják, hogy a si
keres utódlás kulcsa a jól kidolgozott utódlási terv; különösen azok a tervek, amelyek 
számításba veszik a családtagok közti viszonyokat, ahol az utódok korán kezdik a felké
szülést, és a családi vállalkozás a vagyonátadást is megtervezi (Morris et al. 1997). a jól 
kidolgozott utódlási terv azonban a kis családi vállalkozások széles körében viszonylag 
ritka jelenség (Jaffe 2005). 
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Közösen létrehozott stratégia
amíg a legtöbb stratégiai tankönyv és  elmélet a vállalkozásra koncentrál, a családi 
vál lal ko zá sok utódlási tervéhez sokkal több kell, mint a külső környezet elemzése, vala
mint a vállalkozás célkitűzéseinek és fejlődési irányainak meghatározása. egyre több 
kutató, gyakorló szakember és vállalkozást segítő tanácsadó ismeri fel annak szük
ségességét, hogy előbb a családdal kell foglalkozni, és csak utána a vállalkozással. az  
érvek szerint a család tagjainak egyenként is és a család egészének is végig kell tekin
tenie a vagyon felhalmozásával, a megtakarításokkal és a kiadásokkal kapcsolatos saját 
értékein, és el kell döntenie: mit szeretne, hogyan emlékezzen rá a közösség (Jaffe 2005). 
a stratégiai folyamatnak figyelembe kell vennie a tulajdon átadását és a vezetés utód
lását is, mivel azok történhetnek egyszerre, de egymás után is. Miközben áttekintették 
azokat az utakat, amelyek a következő generációt összekötötték a családi vállalkozá
sukkal, nicholson és Bjornberg (2007) számos társadalmi és kapcsolati választási lehe
tőséget és kihívást azonosítottak, például, hogy milyen módszereket kell alkalmazni 
ahhoz, hogy ösztönözzék az érzelmi kötődést, és elkerüljék a lehetőségét annak, hogy 
a családtagok és a családon kívüli érdekeltek között ártalmas ellentétek alakuljanak ki 
az utódlás tervezése során. az ördögi probléma koncepciója itt erőteljesen megjelenik, 
és segít fényt deríteni arra a stratégiára, ami befolyásolhatja a gyakorlatot. a kis családi 
vállalkozások utódlási stratégiájának középpontjában helyezkedik el a családtagok és 
egyéb érdekeltek bevonása a döntéshozatali folyamatokba, valamint a folyamatnak és 
végeredményének hatékony kommunikációja mindenki felé, aki érintett a vállalkozás 
jövőjében. 

az egyéni és kollektív tanulás folyamata kulcsfontosságú szerepet játszik az ördögi 
problémák megoldásában, és elsősorban (legalábbis a kezdeti szakaszban) az aktuális 
problémára fókuszál (roberts 2000). a kommunikáció és a családtagok, illetve az üzlet 
távolabbi érdekeltjeinek bevonása segíthet informálódni és jobban megérteni a prob
léma összetettségét, illetve megismerni a problémakezelés módját – habár a hatalom és 
a döntéshozatal sok kis családi vállalkozásnál csak a kiválasztott kevesek kezében össz
pontosul, és az inkluzív megközelítés mértéke különleges körülmények függvénye lesz. 
Camillus (2008) óva int az ilyen csoportgondolkodástól az ördögi problémák megszelí
dítése terén, és azt javasolja, hogy az érdekeltek széles körét vonják be, mivel ez az egyik 
módja annak, ahogyan a problémát minimalizálni lehet. a családi vállalat kontextusában 
lehetnek ők nem családtagok és olyan bizalmi külső tanácsadók, mint a könyvelők és 
a jogtanácsosok. a feltételezéseket meg kell kérdőjelezni, és jövőre mutató szcenáriók
ba kell foglalni azokat az irányokat, amelyeket a kis családi vállalkozások felvehetnek az 
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utódlási stratégia kialakítása során. ahhoz, hogy fenn lehes sen tartani vagy létre lehessen 
hozni a családi vállalkozás identitását, fontos, hogy ne tévesszék szem elől a célt, és ki
tartsanak mellette. az utódlási stratégiáknak azoknál a kisvállalkozásoknál, amelyek 
meg szeretnének küzdeni az ördögi problémákkal, szükséges velejárói a próbálgatá
sok és a hibák, és valamilyen szinten a kísérletezések is, hogy felfedjék, mi az, ami 
működhet. Mivel az ördögi problémák a megoldási kísérletek hatására változnak,  
a probléma formája és alakja sohasem állandó. Érvelésünk szerint, ha az utódláster
vezés problémájára így tekintünk, az a stratégia egy olyan alternatív megközelíté
séhez vezet, amely a társadalmi tervezés folyamatán alapszik, és számos érdekeltet 
von be, megérti a rejtett feltételezéseket, létrehozza a probléma közös megértését, és 
elősegíti a közös elkötelezettség létrejöttét a lehetséges problémamegoldási módok 
kigondolására. 

az ördögi problémákkal való küzdelem irodalmának jelentős része szerint az együtt
működés stratégiájának az a megközelítése, amely egy közös, elfogadott stratégia megfo
galmazásához vezet, amiben az érintettek egyben a megoldás keresésének résztvevőivé 
is válnak, a legfontosabb e problémák megszelídítésében. ez sokkal inkább elfogadha
tó, mint a tradicionálisabb, tekintélyelvű, fentről lefelé építkező vagy a versenyen ala
puló stratégiaalkotási megközelítések, amelyek továbbra is uralják egyes szervezetek 
és struktúrák gondolkodását (roberts 2000). ez összhangban lehet számos kis családi 
vállalkozás érdekeivel, ahol az utódlási stratégia kialakításához arra van szükség, hogy 
egy szociálisan összetett családi és üzleti rendszert navigálni lehessen, ahol a kulcssze
replők egyszerre több szereppel és identitással is rendelkeznek. roberts azt is kijelenti, 
hogy számos kis volumenű megoldás jobb rendszerrugalmasságot nyújt, és ez a megál
lapítás némileg összecseng a létrejövő és az alkalmazkodó stratégiamegközelítésekkel, 
amelyek általában a kis családi vállalkozásokat jellemzik, amikor szeretnék fenntartani 
a vállalkozást, és megőrizni a családi vagyont. számos szerző csatlakozik roberts érve
léséhez, amikor azokról az ördögi problémákat célzó vezetői megközelítésekről beszél, 
amelyek inkább együttműködésre, mintsem a tekintélyelvűségre alapoznak. Például 
Wad dell és szerzőtársai (2013) kiemelik a vezetői képességeknek azokat az értékeit, 
amelyek a segítségnyújtás, az érzelmi intelligencia, valamint a számos perspektíva és 
nézőpont megértésének és tiszteletben tartásának képességében nyilvánulnak meg. 
ez kétségkívül kihívást jelent azok számára, akik sokkal inkább tekintélyelvű, irányító 
vagy kizárólagos vezetői stílust gyakorolnak. a vezetés és menedzsment természete és 
„minősége”, valamint az a szerep, amelyet a professzionalizálódás tölt be a kis családi 
vállalkozások fejlesztésében, növekedésében és átadásában, továbbra is olyan probléma 
marad számos kutató és döntéshozó számára, ami további vizsgálatot érdemel.
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A külső támogatók és közreműködők alkalmazásának következményei
a családi vállalkozások utódlásának ördögi problémája szélesebb körben is megje
lenik a vállalattámogatási alapelvekben regionális, nemzeti és nemzetközi szinten is.  
a törvényhozók hajlamosak az utódlási terv hiányát az utódlásra való felkészülés hiá
nyára utaló jelként értelmezni. a tapasztalati bizonyítékok hiányosak, és a kiválasz
tásból adódó egyoldalúság is jellemző, mivel a kérdőíveket gyakran olyan mintákra 
alapozzák, ahol a részt vevő családi cégek a kutatást végző vagy azt támogató üzleti köz
reműködők ügyfelei. De még így is konzisztens képet kaphatunk arról a piaci kudarc
ról, amelyet az utódlási terv hiánya okozhat. Például a Price Waterhouse Coopers 
családi vállalkozásokat vizsgáló kutatása szerint a vállalkozások mindössze tizenhá
rom százaléka rendelkezett megvitatott és írásba foglalt utódlási tervvel  (PWC 2014).  
a Családi vállalkozások intézetének kutatása szerint a családi vállalkozásoknak mind
össze harmada kerül a második generációhoz és csak egytizede a harmadikhoz – a töb bit 
megszüntetik vagy bezárják (iFB 2008). a családi vállalkozások puszta száma, a különbö
zőségük és a családiasságuk az utódlási terv ördögi természetével együtt azt jelenti, hogy 
a terület nem elsődleges célpontja sok olyan törvényalkotónak, akik a viszonylag köny
nyű, nagy profilú, gyors győzelmekre vágynak. Ha csökkenteni kell a közszféra kiadásait,  
a törvényalkotók egyre inkább a magánszektor felé fordulnak, hogy egyre nagyobb társa
dalmi és gazdasági hasznot húzhassanak annak tevékenységéből, és hogy olyan gazdasá
gi modellt valósítsanak meg, amellyel betömhetik azokat a réseket, amelyek a közpénzek 
csökkenésének és az üzleti támogatások elmaradásának következményeként keletkeztek.

Kiterjedt szakirodalom foglalkozik azzal a tanácsadó szereppel, amelyet a kisvállal
kozások fejlődésében és fenntartásában olyan közreműködők töltenek be, mint a köny
velők, bankárok, jogi tanácsadók (pl. Curran et al. 2000).  ezzel egy időben kiderül az is, 
hogy egyetlen olyan szervezet sincs, amely egymaga képes lenne az ördögi problémák 
megoldására; ezért is sürgető a különböző érdekelt felek együttműködése (Waddell  
et al. 2013). sok üzleti közreműködő alkalmaz kiegészítő stratégiát, ami túlmutat a fő 
szolgáltatásukon, legyen az pénzügyi vagy jogi tanácsadás, és speciális szolgáltatásokkal 
célozzák meg a családi vállalkozásokat. Fontos, hogy ezek a szakemberek felismerjék 
az utódlás problémájának ördögi természetét, és olyan stratégiát javasoljanak, amely 
segít azt megszelídíteni a vállalkozás, a család és a közvetítő közös érdekében. ez nem 
feltétlenül egyszerű vagy könnyű folyamat, és idő kell ahhoz, hogy kialakuljon a biza
lom és a magabiztosság a számos érdekelt kapcsolatrendszerében. a családi vállalkozá
sok érthetően vonakodnak az utódlásról nyílt vitába bonyolódni a külső érdekeltekkel; 
ennek számos személyes és pénzügyi oka van. az utódlás kérdését legtöbbször elinté 
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zik azzal, hogy „túl bonyolult”, elnapolható, nem hoz azonnali hasznot, vagy nem jelent 
azonnali veszélyt. a családi vállalatok növekedése támogatásának a kontextusában  
a kutatók azonosították azt az „empátiaszakadékot”, amely a családi vállalkozás cél
jai és a tőketámogatásokkal járó intézményi feltételek között húzódik. ez a szakadék  
abból a helyzetből adódik, hogy a támogatóknak nehézséget okoz a családi üzleti mo
dell megértése, és a támogatási ajánlatukat úgy alakítják, hogy a családi vállalkozás 
pénzügyi igényeit vegyék jobban figyelembe (Poutziouris 2001). Minden közreműkö
dőnek tisztában kell lennie azzal, hogy szükség van egy stratégiára, hogy átlendülhesse
nek ezen az empátiaszakadékon, és hogy kapcsolódhassanak a kis családi vállalkozások 
világához. Bizonytalan azonban, hogy a vállalkozás közreműködőinek milyen mérték
ben kell a szükséges anyagi ösztönzést befektetniük azokba a javaslatokba, amelyek elő
segítik a szükséges bizalom kiépülését, ami előfeltétele a kis családi vállalkozásokkal 
az utódlásról folytatott párbeszédeknek. néhány külső közreműködő, tanácsadó már 
felkészült arra, hogy megadja ezt a támogatást az olyan tervezési folyamatokhoz, ame
lyek számos érdekeltet szólítanak meg, megértik a rejtett feltételezéseket, hozzájárulnak  
a probléma közös megértéséhez, és elősegítik a közös elkötelezettség létrejöttét a lehet
séges problémamegoldási módok kigondolására. Ők képesek arra is, hogy hozzájárul
janak az ilyen stratégiák kidolgozásához – tanácsokkal, útmutatással az adótervezés és 
az alkalmazottak kérdésében, a tulajdonlás, a vállalkozás értékesítéseinek terén, jogvi
ták rendezésében, egyesülések és akvizíciók kapcsán. sok nagyobb családi vállalkozás 
veszi igénybe az ilyen típusú szolgáltatásokat, de a kisebbek közül sokan ezt nem en
gedhetik meg maguknak, vagy hiányzik náluk a megfelelő bizalom, illetve nem hisznek 
abban, hogy ezek a szolgáltatások számukra is értéket képviselnek, amelyből nekik is 
hasznuk származik.

Következtetések

a családi vállalkozások szerkezete számos olyan feszültséget hordoz, amely hatással 
van a családi vállalkozások utódlási stratégiájára. azok a sajátosságok, amelyek megkö
tik és egyben lehetővé is teszik a családi vállalkozás működését, a külső környezet kihí
vásaival együtt ördögi problémát eredményeznek. az utódlás összetettsége és bizony
talansága, a stratégiai folyamat és az a forma, amelyet a vállalkozásnak és a családnak 
a jövőben követnie kell, komoly kihívást jelent a kis családi vállalkozások stratégiája 
és utódlása terén. szerintünk ez jelenti a leginkább ördögi problémát, amit fokozato
san, együttműködve és folyamatosan lehet kezelni, hogy kielégítsük a családi és az üz
leti szükségleteket is. ebben a kontextusban különösen helyénvaló az érzelmeken és 
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kapcsolatokon alapuló, létrejövő adaptív stratégia abban a gazdasági környezetben, ahol  
a kis családi vállalkozások működnek, és ahol az utódlásuk kérdése felmerül. a probléma 
különböző aspektusaira adott részleges megoldások különféle stratégiai lehetőségeket kí
nálnak, amelyeket ki lehet próbálni abban a „való világban”, amelyet rendetlenség és vál
tozás jellemez, és ahol nincsenek jó és rossz válaszok, csak jobb és rosszabb megoldások. 

a kis családi vállalkozások vezetésének és tulajdonlásának utódlási stratégiája meg
követel bizonyos fokú összhangot és egyetértést a közvetlenül érintettektől, mint ahogy 
a szélesebb értelemben vett érdekeltektől is. a probléma azonban az, hogy összhang 
helyett valójában inkább véleménykülönbség tapasztalható köztük a stratégia és az 
utódlás formáját, természetét és irányát tekintve. Ha kibogozzuk a családi szálakat, 
és elválasztjuk azokat az üzlettől, az üzletet pedig a családtól, kétségkívül igazi ördögi 
probléma körvonalazódik. ahol hagyományos üzleti stratégiai eszközöket használnak, 
ki kell egészíteni őket olyan megközelítésekkel, amelyek számításba veszik a család be
folyását és erejét, ami szerves része a kis családi vállalkozások világának. az együttmű
ködést, érzelmi intelligenciát és az ösztönzést hangsúlyozó vezetésnek kulcsfontosságú 
szerep jut az ilyen ördögi problémák megszelídítésében.

a jövőt egy forráskorlátos  környezetben kell kialakítani, és a családi vállalkozások és 
azok külső érdekeltjei rendelkeznek az ahhoz szükséges kapacitással, képességekkel és 
készségekkel, hogy egy gazdagabb és gyümölcsözőbb jövőt teremtsenek mindannyiuk 
számára. De fel kell ismerni a problémát, mivel a bizonyítékok arra utalnak, hogy túl
ságosan sok olyan kis családi vállalkozás van, amely nem ismeri fel az utódlás tervezé
sének szükségességét, vagy ha fel is ismeri, nem tesz lépéseket annak érdekében. szá
mos családi vállalkozás elodázza vagy hagyja figyelmen kívül az utódlás tervezését és 
a folya mat segítésére szolgáló hálózat kiépítését. Természetesen nem létezik könnyű 
és egyszerű válasz olyan kérdésekre, amelyeket nem szükségszerűen lehet egyeztetni 
a család és a vállalkozás közös hasznára. azok a tervek, folyamatok és kapcsolatok, 
amelyek elősegítik és szabályozzák a kis családi vállalkozások utódlását, szintén dol
gozhatnak a család vagy a vállalkozás érdekei ellen az utódlás kapcsán. a kis családi 
vállalkozások utódlási stratégiája a számos és sokszínű kihívás okán ördögiként tárgya
landó, de távol állunk attól, hogy negatív értelemben kezeljük, hiszen ez lehet a változás 
ösztönzője, ami egy más, az időkhöz és a kontextushoz jobban illő jövőt hozhat. 

annak ellenére, hogy a kis családi vállalkozások bizonytalan természetű környe
zetben kénytelenek dolgozni és stratégiájukat érvényesíteni, a jövőt mégis reménnyel 
telinek és ígéretesnek kell látni. a szakpolitika és a gyakorlat sokat lendíthet előre, és  
a kis családi vállalkozások utódlása ördögi problémájának felismerése lehet az első  
lépés, ami elvezet a sikeres utódláshoz.
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