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Про що буде йти мова
Різноманітність моделі
Галузева модель - SANGROUP
Суспільна модель – Podkarpacki Klub Biznesu
Висновки для учасників проекту

Специфіка польських закупівельних груп –
різноманітність форм і способів діяльності
нагадування
Тривалість

Правова
форма

одноразові

звичне
порозуміння

від часу до часу

закупівельна
платформа

довгострокові

предмет, залежний
від членів

Техніка умов
з постачальни
ками
двосторонні
угоди

Фінансування
коштів групи
трансакційна
оплата
комісія

багатосторонні
угоди

внесок до
бюджету:
сталий або
залежний від
якогось чинника

Покоління закупівельних груп
ТІЛЬКИ ЗАКУПІВЛІ
(1.0)
Метою є,
НАСАМПЕРЕД,
отримання
кращої ринкової
пропозиції від
постачальників

ЗАКУПІВЛІ +
ДОДАТКОВІ
ПОСЛУГИ(2.0)

ЗАКУПІВЛІ +
СПІЛЬНИЙ
БРЕНДИНГ (3.0)

ЗАГАЛЬНІ РЕСУРСИ:

спільний
брендинг

маркетинг
аналіз ринку і
ризику

спільний
асортимент

логістика
управління
ліквідністю

власні марки

ЧОМУ НЕМА ОДНОГО СПОСОБУ НА УСПІХ?
Різні потреби підприємців вимагають різних вирішень
Деякі закупівлі можна легко стандартизувати, інші - ні
Різний ступінь готовності до інтеграції
Вподобання лідера і його готовність підлаштуватися до потреб інших кандидатів
/ учасників
Відкритість чи ексклюзивність моделі

Галузева модель - приклад SanGroup

Галузева модель - приклад
Бізнес
• Галузь сантехніки
• Від 1999
• 125 млн.злотих в 2014
• Зростаюче покриття по
всій країні
• Зайнятість 1+5 чол.

Модель
• Обговорення умов на
користь членів, які
купують на власний
ризик.
• Фінансування через
узгоджений БЮДЖЕТ
• Система знижок від
оборотів
• Відсутність спільної
марки

Партнери
• 24 фірми переважно
родинні
• Невеликі відмінності в
розмірах: 5 – 15
млн.злотих річного
обороту

Галузева модель – приклад
ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИНЯТКОВІСТЬ

• Концентрація на
місцевих ринках
• Краща атмосфера
• Більша схильність до
співпраці, якщо є
почуття комфорту

Галузева модель – приклад
ГАЛУЗЕВА КОМПЕТЕНЦІЯ
Взаємне знайомство
між партнерами на
ринку

Побудова
довіри

Стандартизація
замовлень

Концентрація

Товари

Шкала

Процедури

Якість
обслуговування

Logistyka

Навчання

Галузева модель – приклад

ДОВІРА ДО СИСТЕМИ І ЛІДЕРА
Неупередженість
Керівник
непов’язаний з
жодною
фірмоючленом

Рівність предметів –
незалежно від
величини
Ті ж зрозумілі
правила
Та ж сила голосу
Логістика

Обережність
Старанний
підбір – аналіз
кандидатів
Моніторинг
співпраці

Галузева модель – приклад
СПІЛЬНА КУЛЬТУРА І ЦІННОСТІ

Подібна шкала

Настанови на
органічний зріст

Внеском є
компетенція і
заангажованість,
а не гроші

Робота на вигоду
фірм-членів, а не
на розбудову
мережі

РОДИННІСТЬ

Галузева модель – приклад
ФАКТОРИ УСПІХУ
Територіальна
винятковість

Спільні
цінності

Галузева
компетенція
Довіра до
системи і
лідера

Маємо довготермінову стратегію, яка,
перш за все, передбачає органічний
розвиток пов’язаних між собою фірм,
не самої організації, а приймаємо
нових членів і “заливаємо ринок”
нашими фірмами. Ці пов’язані між
собою фірми – в більшості випадків
фірми родинні. Думаю, так вважають і
багато наших постачальників, (…)
треба визнати, що ми є такою ‘зжитою
організацією’.
Prezes SanGroup Katarzyna Borowik

Wypowiedź dla Ewy Hordejuk

Галузева модель – приклад
Інші також працюють подібно до

Соціальна модель – приклад

ПІДКАРПАЦЬКИЙ КЛУБ БІЗНЕСУ

Соціальна модель - приклад
Бізнес

Модель

• Товариство
• Від 2000р.
• Закупівлі – 211
млн.злотих у 2014р.
• Регіональний з
винятками
• Працевлаштування ____
осіб

• Галузева різноманітність
• Стандартні циклічні
закупівельні аукціони
для членів
• Фінансування через
узгоджений бюджет
• Система знижок від
обороту
• Відсутність спільної
марки
• неприбутковість

Партнери
• Величина від гігантів
(Asseco, Zelmer, Nowy
Styl, Fakro) до малих
• Прибл. 200 переважно
родинних фірм

Соціальна модель – приклад

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ
Постійне членство
• Ініціювання та модерування процесів
• Члени не є анонімними. Вони є предметами, а не об’єктами процесу. Вплив на
якість процесу – інтерактивність
• Інтеграція у середовище
• Довіра, обмін інформацією не тільки на тему Груп
Розширені критерії закупівель
• Послуги після продажу – напр. врегулювання збитків
• Кошти після продажу – напр. технічне обслуговування
Професійний консалтинг
• Аукціон влаштовано відповідно до потреб членів, а не пропозиції

Соціальна модель - приклад

Структура
•
•

•
•
•

•

•
•

Членами є підприємці, переважно з
Podkarpacia
Спостережна Рада складається з 6 осіб.
Стратегічні рішення: бюджет і призначення
членів Ради
Управління керує поточною роботою
Головний офіс – працює операційно
Фонд Кредитування – підтримка малих і
середніх підприємств Підкарпаття з власних
коштів. Поповнення традиційного
фінансування.
Відділ Проектів – 2007 – 2013 виконання на
13,9 млн.злотих i 4,5 тис. осіб навчених з
джерел фінансування Європейського Союзу
Діяльність спонсорська і благодійна – наукові
стипендії + дитячі будинки
Закупівельні групи – бізнес і інтеграція
оточення

Соціальна модель – приклад

РЕЗУЛЬТАТИ

4,5%

0,66% 25,00%
Średnia marża ok 3%

Dane z wydawnictwa PKB
ISBN: 978-83-942385-0-6

Соціальна модель – приклад

Як це працює?

Закупівельна група – Енергія
від 2009 р.

• неформальна пілотна група
• від імені групи з десяти осіб було
розроблено і розіслано запити
декільком продавцям енергії.
• Переговори про комерційні умови, які
додатково до ціни передбачали також
прийнятний рівень відхилення
величини прогнозованого
енергоспоживання окремими особами
у 2010 році, а також операції з цінними
паперами.
• У 2010 році до цієї закупівельної групи
входило 18 осіб. Сьогодні вона налічує
145 фірм.

Інші закупівельні групи PKB:
• страхування (!),
• зв’язок – мобільний та
стаціонарний,
• кур’єрська пошта,
• зріджений газ в балонах по 11 кг,
• офісні матеріали,
• господарська хімія,
• службові поїздки

Соціальна модель – приклад

Фактори успіху

Відносин
и

Готовність
ділитися
„Локомотиви”

Неприбуткова діяльність
Наміри:
• Інтеграція,
• Побудова відносин на основі
процесу закупівель,
• Взаємна підтримка,
• Більші маргінальні переваги
для менших
• Зниження витрат на
отримання інформації
• ПЕРЕВАГИ ПОЗА ГРУПОЮ

Галузева модель – приклад

Інші також працюють подібно до

Grudziądzki Park
Przemysłowy

Незгадані моделі

Привабливо, але
на даний момент
надто рано.
Можливо, в якості
цільової моделі?

Комерційні
оператори
потраплять до Вас
самотужки

Висновки для учасників проекту
Галузева модель
• Нейтральний лідер
• Уникнення взаємної конкуренції
• Зріст галузевої компетентності
• Невеликі зміни

Соціальна модель
• Турботливий лідер
• Конкуренція неважлива
• Зріст екологічної компетентності
• Можлива велика різноманітність

ДЯКУЮ

Запрошую до обговорення

Tomasz Budziak

Współzałożyciel i Partner Zarządzający Korycka, Budziak & Audytorzy Doradca wielu polskich i zagranicznych rodzin biznesowych.
Członek Zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z 1987 roku oraz podyplomowych studiów na SGH i w Instytucie Studiów Podatkowych. Odbył
staże zawodowe w Niemczech. Karierę naukową zaczynał jako pracownik naukowy Instytutu Administracji i Zarządzania przy Urzędzie Rady Ministrów.
Od 1990 prowadzi wyłącznie działalność doradczą w zakresie konsultingu gospodarczego. Współzałożyciel i Partner Zarządzający Korycka, Budziak & Audytorzy –
polskiego członka globalnej sieci firm audytorskich i doradczych NEXIA International (w światowym Top 10 w 2014).
Praktyk wprowadzający na polski rynek globalne marki, w tym należące do najbogatszych rodzin w Europie. Uczestnik wielu procedur IPO na Giełdzie w
Warszawie. Współpracuje przez lata z czołowymi polskimi grupami kapitałowymi kontrolowanymi przez rodziny. Poznał w ten sposób różne modele stosowane od
pokoleń do przekazywania wartości biznesowej i intelektualnej następnym pokoleniom.
Członek Private Wealth Group Nexia International. Uzyskał tytuł Certified Management Consultant.
Interdyscyplinarne doświadczenie w zakresie księgowości, doradztwa biznesowego, wycen, rozwoju rynku kapitałowego w Polsce oraz podatków pozwala mu na
zastosowanie praktycznego podejścia do zagadnień sukcesji i firm rodzinnych. Autor pierwszych w Polsce artykułów i książek na temat wycen przedsiębiorstw:
m.in. Ile jest warte przedsiębiorstwo?, Poltext 1990 (2 wydania).
Autor bestsellera "Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne" uhonorowany w 2012 przez Dziennik Gazetę Prawna i Narodowy Bank Polski nagrodą
ECONOMICUS w 2012, przyznaną za najlepszy poradnik ekonomiczny. Kolejna książka "Esencja sukcesji" ukazała się w 2014 r. w wydawnictwie Helion.
Koordynator projektu wsparcia ukraińskich firm rodzinnych w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pomoc Rozwojowa 2015.
Członek Komitetu Sterującego Projektu FIRMY RODZINNE 2 realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i stowarzyszenie Inicjatywa
Firm Rodzinnych.
Na stronie www.sukcesjabiznesu.pl Tomasz Budziak prowadzi blog dotyczący problematyki sukcesji w rodzinach biznesowych.
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