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Zmagają się Z...

planują...

OcZekują…

Za swOje atuty uważają…

Za najważniejsZe kwestie rOdZinne uważają…

spadek rentowności

prostszych przepisów podatkowych prostszych przepisów podatkowych 

niższego poziomu opodatkowania korzystnego opodatkowania i procedur przy 
przejmowaniu firmy przez kolejne pokolenie 

zmniejszenia przeszkód administracyjnych zmniejszenia przeszkód administracyjnych 

obsługę klienta 

lojalność 
i przywiązanie 
pracowników

wyznawane 
wartości i wzorce 
postępowania 

silną markę lub 
pozycję rynkową 

rosnąca konkurencja ze strony 
innych firm w pozyskiwaniu 
wykwalifikowanej kadry

zmiany prawne

planuje 
inwestycje

planuje wyjście 
z inwestycji

nie ma planów 
inwestycyjnych

zmiany prawne

zdolność do zdobywania klientów 
lub lojalnych konsumentów 54% 56%

96%
uważa ją za bardzo 
ważną lub ważną

komunikację 
między pokoleniami 

87%
uważa je za bardzo 
ważne lub ważne

utrzymanie kontroli 
nad firmą przez rodzinę 

94%
uważa je za bardzo 
ważne lub ważne

utrzymywanie równowagi między 
życiem rodzinnym a biznesem

86%
uważa je za bardzo 
ważne lub ważne

posiadanie odpowiednich struktur 
i procesów nadzoru nad firmą 

91%
uważa je za bardzo 
ważne lub ważne

posiadanie odpowiednich struktur 
i procesów nadzoru nad firmą 

85%
uważa ją za bardzo 
ważną lub ważną

komunikację 
między pokoleniami 

BarOmetr firm rOdZinnych.
Z optymizmem w przyszłość
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