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 Witamy
w siódmej edycji
Barometru Firm Rodzinnych, w którym przedsiębiorcy 
z 26 europejskich krajów wyrażają opinie na temat 
kondycji ich rodzinnych biznesów, planów na przyszłość 
oraz stojących przed nimi wyzwań.

W tym roku, podobnie jak w poprzedniej edycji raportu, właściciele dobrze oceniają 
sytuację swoich firm rodzinnych, co znajduje potwierdzenie w pozytywnych wynikach 
finansowych oraz rosnącej liczbie zatrudnionych. Przedsiębiorcy są świadomi, że bycie 
innowacyjnym i inwestowanie w nowe technologie jest koniecznością, aby długofalowo 
utrzymać się na rynku.

Jak pokazują wyniki badania, właściciele rodzinnych firm chcą iść z duchem czasu 
by sprostać wymaganiom współczesnego biznesu. Wiąże się to z podejmowaniem 
rozważnych, długofalowych decyzji oraz śledzeniem zmian na rynku nowych 
technologii. Innowacyjne rozwiązania to szansa na umocnienie swojej pozycji, 
potencjalnie większe zyski, a co za tym idzie możliwość dalszych inwestycji w rozwój. 
Innowacje stają się powoli niezbędnym elementem każdego rodzinnego biznesu.

Pomimo dobrej sytuacji finansowej rodzinni przedsiębiorcy dostrzegają wyzwania. 
W Polsce najwięcej trudności sprawiają rosnące koszty pracy oraz zmiany prawne. 
Europejscy przedsiębiorcy muszą stawiać czoła rosnącej konkurencji, która utrudnia 
im pozyskanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Z całą pewnością negatywnie 
na rozwój i inwestycje polskich firm rodzinnych w coraz większym stopniu wpływa 
niestabilność systemu prawnego. Liczba zmian w przepisach, szybkie tempo 
wprowadzania ich w życie, a w konsekwencji jakość stanowionego w Polsce prawa 
budzi duże obawy rodzinnych przedsiębiorców.

Andrzej Bernatek

Partner w dziale 
doradztwa
podatkowego 
KPMG w Polsce
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– nastroje wśród 
właścicieli firm rodzinnych

Pewność i optymizm
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Kondycja firm rodzinnych

Wyniki przeprowadzonego badania 
świadczą o dobrej kondycji firm 
rodzinnych. W Polsce prawie dwóch 
na trzech badanych wskazało, że 
sytuacja ekonomiczna ich firmy w ciągu 
najbliższego roku będzie dobra bądź bardzo 
dobra. W Europie podobnie prognozuje aż 
73% respondentów. W poprzednim roku 
wynik ten był nieco lepszy. Zmienił się 
również odsetek respondentów, którzy 
uważają sytuację swojej firmy jako złą lub 
bardzo złą, w Polsce zmniejszył się o 2 p.p., 
a w Europie zwiększył o 3,5 p.p.

Na dobre oceny mają wpływ między 
innymi wyniki finansowe przedsiębiorstw. 
Niestety, Polska obok Malty i Wielkiej 
Brytanii, była jednym z trzech państw, 
w których zmalał odsetek firm 
deklarujących wzrost przychodów. Nie 
zmienia to jednak faktu, że lepsze wyniki 
finansowe w ostatnim roku odnotowało 
ponad 30% polskich przedsiębiorstw, 
a 42% ankietowanych stwierdziło, że 
przychody utrzymały się na tym samym 
poziomie. Zaledwie 20% firm polskich 
miało mniejsze obroty w ostatnim roku. 
Średnia dla Europy wypada trochę lepiej 
– aż 64% europejskich przedsiębiorstw 
odnotowało wzrost przychodów, 
w przypadku 24% pozostały one na tym 
samym poziome, a 11% – spadły. 

Dobra kondycja firm rodzinnych jest 
odzwierciedlona również przez wzrost 
zatrudnienia. Ponad 1/3 polskich 
przedsiębiorstw w ciągu ostatniego 

roku zwiększyła liczbę pracowników, 
a połowa utrzymała zatrudnienie na tym 
samym poziomie. Jeszcze lepsza sytuacja 
panuje w Europie, gdzie prawie 55% firm 
zwiększyło liczbę etatów, czyli aż o 13 p.p. 
więcej niż w zeszłym roku. Jedynie 15% 
rodzinnych przedsiębiorstw w Polsce 
i 10% w Europie zmniejszyło liczbę 
zatrudnionych. Firm tych jest mniej niż 
w roku poprzednim.

Spośród krajów europejskich najszybciej 
zatrudnienie w firmach rodzinnych rośnie 
w Danii, Austrii i Holandii. W porównaniu 
do tych krajów oraz innych państw 
europejskich Polska pozostaje w tyle.

Duże przedsiębiorstwa bardziej 
optymistyczne
Badanie wskazuje, że większe 
przedsiębiorstwa optymistycznie patrzą 
w przyszłość. Wyniki dla całej Europy 
pokazują, że 64% firm, w których 
pracuje mniej niż 50 osób ocenia, że ich 
sytuacja w ciągu najbliższych 12 miesięcy 
będzie dobra lub bardzo dobra. Za to 
wśród firm, które zatrudniają powyżej 
250 pracowników, podobnego zdania jest 
ponad 80% respondentów.

Przedsiębiorstwa zatrudniające dużą 
liczbę pracowników są stabilne, rozwinięte 
oraz lepiej przygotowane na kolejne 
wyzwania związane m.in. z budowaniem 
pozycji marki oraz rekrutowaniem nowych 
talentów.
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Jak w Państwa ocenie będzie wyglądała sytuacja ekonomiczna Państwa firmy 
w ciągu następnych 12 miesięcy?

11%

Bardzo 
dobrze

48%
Dobrze

4%
Źle

2%

Brak
odpowiedzi

34%
Neutralnie

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania polskich i europejskich firm rodzinnych
Ewentualne wyniki niesumujące się do 100% są efektem zaokrągleń
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How do you feel about your family business’ economic perspective over the next 12 months?

16%

57% 6%

1%

20%
Note: Numbers have been rounded to the nearest whole number.
Source: European family business barometer, KPMG International, 2018.

Bardzo 
dobrze

Dobrze Źle

Brak
odpowiedzi

Neutralnie

EUROPA
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Wyzwania
wymagający 
rynek pracy
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Rosnące koszty pracy

Największym wyzwaniem polskich firm, 
podobnie jak w poprzednim roku, są 
rosnące koszty pracy. Jest to problem dla 
ponad połowy ankietowanych, jednakże 
w porównaniu z rokiem 2017 odsetek ten 
zmniejszył się o 8 p.p. 

Coraz wyższe koszty pracy przyczyniają 
się do trudności w pozyskaniu 
wykwalifikowanej kadry. Wyższy 
koszt pracownika sprawia, że niektóre 
firmy rodzinne mogą napotkać barierę 
finansową, co skutkuje brakiem 
zatrudnionych z odpowiednimi 
kwalifikacjami. Może być to przyczyną 
niskiej wydajności przedsiębiorstwa.

Polska jest jednym z krajów, w którym 
rosnące koszty pracy szczególnie dotykają 
przedsiębiorców – boryka się z tym 52% 
respondentów (w Europie odsetek ten 
wynosi 36%). Pozostałe kraje, gdzie 
problem ten jest szczególnie dotkliwy to 
Czechy (85%), Słowacja (76%), Bułgaria 
(66%) oraz Wielka Brytania (56%). 

Walka o pracownika

Istotną przeszkodą, na którą zwracają 
uwagę przedsiębiorcy, jest konieczność 
rywalizacji o wykwalifikowanych 
pracowników. W Polsce 30% 
respondentów zauważa ten problem, 
a w Europie aż 53% – głównie z Austrii, 
Finlandii, Francji i Holandii.

Z roku na rok problem ten staje się 
bardziej palący. Pokazują to wyniki 
z poprzednich lat – w 2017 roku zmagało 
się z tym w Europie 43% ankietowanych, 
a w 2016 tylko 37%. Szczególnie ważne 
dla rodzinnych biznesów jest pozyskanie 
kadry z wykształceniem technicznym, 
w szczególności informatycznym. 
Wykorzystywanie technologii IT poprawia 
funkcjonowanie i efektywność firmy.

Rodzinne przedsiębiorstwa muszą być 
przygotowane na konkurowanie z innymi 
firmami o wykwalifikowane kadry. Często 
jednak mierzą się z dylematem, kto 
powinien zająć dane stanowisko – członek 
rodziny czy specjalista. Decyzje podjęte 
przez właścicieli firm rodzinnych mogą 
prowadzić do nieporozumień, a nawet 
poważniejszych konfliktów wewnątrz 
przedsiębiorstwa.

Zmieniające się otoczenie 
prawne

Zmiany prawne to kolejne duże utrudnienie 
w prowadzeniu przedsiębiorstw. Uważa 
tak ponad 1/3 respondentów. Częste 
zmiany w przepisach sprawiają, że 
właściciele rodzinnych biznesów są 
niepewni oraz niechętni do podejmowania 
ryzyka przy inwestowaniu.
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Z którymi z wymienionych kwestii zmaga się obecnie Państwa firma rodzinna?
(8 najczęściej wskazywanych odpowiedzi) 
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Responses when asked to choose the three most important issues facing 
family business right now:

53%
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w 

2017

37% 
w 

2016
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EUROPA

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania polskich i europejskich fi rm rodzinnych
Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź.
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W tym roku jedną z najistotniejszych 
zmian mających wpływ na firmy rodzinne 
było wprowadzenie rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (“RODO”) 
oraz dyrektywy PSD2, która dotyczy 
usług płatniczych w ramach rynku 
wewnętrznego. Trudności związane ze 
zmianami prawnymi zadeklarowało 32% 
respondentów z Europy – w porównaniu 
do 28% i 21% odpowiednio 
w 2017 i 2016 roku. Najczęściej byli to to 
przedsiębiorcy z Holandii, Francji, Niemiec 
oraz Polski.

Rodzinne przedsiębiorstwa 
w dobie Brexitu

Ostatnie wydarzenia związane z Brexitem 
spowodowały wzrost niepewności 
politycznej w Europie. Co oczywiste, 
powyższa tendencja jest szczególnie 
widoczna w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 
Kolejno 53% i 63% respondentów w tych 
krajach wyraziło swoją niepewność 
odnośnie sytuacji politycznej jako jedną 
z największych obaw w bieżącym roku.

Jedynie 11% przedsiębiorstw 
europejskich i 9% polskich podjęło 
kroki aby się przygotować na Brexit. 
Przedsiębiorcy wciąż nie wiedzą jakie będą 
konsekwencje tego wydarzenia i w jakim 
obszarze będą koniecznie zmiany.

Długofalowa 
współpraca

Rodzinne 
przedsiębiorstwa 
w porówaniu z innymi 
firmami, są w stanie 
zapewnić stabilne, 
długotrwałe zatrudnienie. 
Brak presji oraz stresu 
związanego 
z ewentualnym 
zwolnieniem powodują, 
że firmy rodzinne są 
bardziej atrakcyjne 
od np. dużo większych 
korporacji.

Inwestycja
w pracownika

By tworzyć zgrany zespół, 
który będzie efektywnie 
wykonywał swoje 
obowiązki, właściciele 
firm rodzinnych często 
bonusowo wynagradzają 
swoich pracowników za 
dobrą pracę i sukcesy 
w pracy.

Szkolenia

Im lepiej wyszkolona 
kadra pracownicza tym 
więcej potencjału 
oraz umiejętności 
można wykorzystać. 
Właściciele firm 
rodzinnych zdają sobie 
sprawę z wartości 
pracownika i są im 
znane trudności 
w szukaniu 
wykwalifikowanej kadry. 
W związku z tym 
chętnie inwestują 
w różne programy 
oraz szkolenia, dzięki 
czemu zyskuje i firma
i sam pracownik.

 

Właściciele przedsiębiorstw rodzinnych skupiają się na rozwoju 
swojej firmy. Szczególnie przywiązują wagę do rekrutacji by 
zachęcić zdolnych i ambitnych specjalistów do pracy
w ich firmie. Kładą nacisk na wartości, którymi się kierują 
oraz podkreślają korzyści płynące ze współpracy, a w tym:

1 2 3
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Dodatkowo na tle coraz lepszych 
perspektyw przedsiębiorstw w Europie 
można zauważyć mniejszy optymizm firm 
rodzinnych z Wielkiej Brytanii. W tym kraju 
pewność przedsiębiorców co do sytuacji 
ekonomicznej spadła w porównaniu 
z poprzednim rokiem o 15 p.p. 
W 2017 roku 83% badanych określiło 
swoją sytuację w ciągu następnych 
12 miesięcy jako dobrą lub bardzo dobrą, 
a w 2018 roku tylko 68%.

Działalność zagraniczna firm 
rodzinnych na drugim planie

W Polsce połowa firm rodzinnych nie 
prowadziła działalności zagranicznej. 
Prawie co trzeci respondent twierdzi, 
że skala działalności zagranicznej 
w ich przedsiębiorstwie w ostatnim 
roku nie zmieniła się. Zaledwie 14% 
odpowiadających odnotowało zwiększenie 
intensywności działań za granicą i tylko 
5% zmniejszenie. Wyniki dla firm z państw 
europejskich świadczą o większym 
znaczeniu działalności międzynarodowej - 
36% ankietowanych zwiększyła działalność 
zagraniczną, a 30% utrzymała je na 
podobnym poziomie.

Wartości te jednak zmniejszają się: 
w 2017 roku 44% ankietowanych 
stwierdziło, że zwiększyli poziom 
zaangażowania za granicą, a w 2016 – 65%. 

Otwarcie się na zagranicę zależy od 
wielkości danej firmy. Im większe 
przedsiębiorstwo tym bardziej nastawione 
jest na współpracę z innymi krajami. 
Mniejsze firmy z reguły zachowują 
ostrożność, by uniknąć komplikacji i nie 
narazić się na straty oraz niepowodzenia. 
Wyniki tegorocznych badań wskazują, 
że najbardziej zachowawczą postawę 
w prowadzeniu biznesu przejawiają 
przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce, 
Finlandii, Niemczech oraz w Wielkiej 
Brytanii. Za to przedsiębiorstwa z takich 
krajów jak Grecja, Austria, Belgia, Włochy, 
Hiszpania, Holandia i Szwajcaria są 
bardziej otwarte na ekspansję zagraniczną. 
Dzięki wzajemnej współpracy z lokalnymi 
graczami na rynku zagranicznym mogą 
wzmacniać się nawzajem. 

Niepewność polityczna i ekonomiczna 
w Europie i Stanach Zjednoczonych 
sprawia, że firmy rodzinne próbują 
zintensyfikować swoją działalność 
międzynarodową. Coraz częściej 
przedsiębiorcy szukają alternatyw do 
dotychczasowej ekspansji zagranicznej 
i otwierają się na nowe rynki. Jednym 
z nowych kierunków jest np. Afryka.

W czasach 
szybkiego rozwoju 
technologii rodzinne 
firmy mogą mieć 
coraz większy 

problem w realizowaniu 
kolejnych zadań bez pomocy 
wykwalifikowanego personelu. 
Rosnąca konkurencja, koszty 
pracy oraz mała ilość ludzi 
z odpowiednim wykształceniem 
na rynku sprawia, że trudno 
znaleźć odpowiednią kadrę 
pracowniczą. Właściciele 
firm rodzinnych muszą się 
również zmagać z większymi 
korporacjami, które są w stanie 
zagwarantować nowym 
pracownikom lepsze pensje. 
Jednakże przedsiębiorstwa 
oparte na więzach rodzinnych 
oferują wiele korzyści, którą 
będą równie atrakcyjne dla 
potencjalnych pracowników. 
Wartości które stoją u podstaw 
ich funkcjonowania oraz 
możliwość rozwoju zawodowego 
sprawia, że firmy rodzinne stają 
się atrakcyjnymi pracodawcami. 

 

Andrzej Bernatek  
Partner w dziale doradztwa 
podatkowego  
KPMG w Polsce
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Zmiana warty
przekazanie kontroli 
nad firmą
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Przekazanie firmy jest bardzo ważnym 
elementem dla przedsiębiorstw opartych na 
więzach rodzinnych. 

Znacząca większość właścicieli planuje 
przepisać swoją firmę dzieciom, aby 
kontynuowało prowadzenie biznesu. Zanim 
to jednak nastąpi, członkowie rodziny 
muszą przepracować w przedsiębiorstwie 
przynajmniej kilka lat, żeby poznać je 
od środka, posiąść niezbędną wiedzę 
i zbudować odpowiednie kontakty.

Czas na przyszłe pokolenie 

Przekazanie władzy i zarządzania firmą 
następnemu pokoleniu deklaruje ponad 
70% respondentów. Jeszcze więcej 
ankietowanych deklaruje, że przekaże 
własność firmy swoim potomkom. 
Dodatkowo fakt, że przeszło 80% 
ankietowanych nie zamierza przekazać funkcji 
dyrektora generalnego osobie spoza rodziny 
oznacza, że właściciele firm rodzinnych 
w bardzo dużym stopniu cenią sobie rodzinne 
relacje oraz budowanie wspólnego interesu. 

Właściciele rodzinnych biznesów mają 
możliwość sprawowania pełnej kontroli nad 
przedsiębiorstwem lub brania czynnego 
udziału w budowaniu firmy, nawet po 
osiągnięciu wieku emerytalnego. Mogą 
między innymi sprawować rolę ambasadora 
ich marki lub pomagać w utrzymaniu 
i zdobywaniu nowych kontaktów.

W ciągu najbliższych 3 lat tylko 13% polskich 
i 12% europejskich przedsiębiorców 
rodzinnych chce sprzedać swoją firmę. 
Zdecydowana większość z nich rozważa 
sprzedaż firmy podmiotom trzecim. 
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Czy rozważają Państwo...?

100%

Sprzedaż firmy
podmiotowi trzeciemu

23%

Sprzedaż firmy
obecnym pracownikom 

15%

Sprzedaż firmy
innemu członkowi rodziny

0%

Wejście na giełdę
papierów wartościowych

13%
Czy rozważają Państwo sprzedaż firmy w ciągu następnych 3 lat?

Tak 

82%
Przekazanie własności firmy 

następnemu pokoleniu

Przekazanie zarządzania 
firmą kolejnemu 
pokoleniu

Przekazanie władzy 
(strategicznego nadzoru) 
nad firmą kolejnemu pokoleniu

76%

Mianowanie dyrektora 
generalnego spoza rodziny

72%

15%

POLSKA

Czy rozważają Państwo...?

100%

Sprzedaż firmy
podmiotowi trzeciemu

23%

Sprzedaż firmy
obecnym pracownikom 

15%

Sprzedaż firmy
innemu członkowi rodziny

0%

Wejście na giełdę
papierów wartościowych

13%
Czy rozważają Państwo sprzedaż firmy w ciągu następnych 3 lat?

Tak 

82%
Przekazanie własności firmy 

następnemu pokoleniu

Przekazanie zarządzania 
firmą kolejnemu 
pokoleniu

Przekazanie władzy 
(strategicznego nadzoru) 
nad firmą kolejnemu pokoleniu

76%

Mianowanie dyrektora 
generalnego spoza rodziny

72%

15%
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Are you considering … 

Tak 

53%
Przekazanie własności firmy 

następnemu pokoleniu

Przekazanie zarządzania 
firmą kolejnemu 
pokoleniu

Przekazanie władzy 
(strategicznego nadzoru) 
nad firmą kolejnemu pokoleniu

53%

Czy rozważają Państwo sprzedaż firmy w ciągu następnych 3 lat?

Mianowanie dyrektora 
generalnego spoza rodziny

88%

Sprzedaż firmy
podmiotowi trzeciemu

15%

Sprzedaż firmy
obecnym pracownikom 

15%

Sprzedaż firmy
innemu członkowi rodziny

15%

Wejście na giełdę
papierów wartościowych

50%

33%

12%

EUROPA

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania polskich i europejskich firm rodzinnych
Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź.
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Patrząc 
w przyszłość
główne priorytety 
rozwoju firm 
rodzinnych
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5 kluczowych priorytetów na najbliższe 2 lata 

38%

Zwiększenie
zyskowności

(37% – 2017  
53% – 2016)

49%

Zwiększenie
zyskowności

(64% – 2017
57% – 2016)

35%

Przyciągnięcie nowych, 
utalentowanych 
pracowników

(30% – 2017 
26% – 2016)

Przyciągnięcie nowych, 
utalentowanych 
pracowników

32%

Zwiększenie
przychodów

(42% – 2017  
45% – 2016)

27%

Przyciągnięcie nowych,
utalentowanych 

pracowników

(32% – 2017
18% – 2016)

25%

Wejście 
na nowe rynki

(18% – 2017  
21% – 2016)

38%

Zwiększenie
przychodów

(45% – 2017 
34% – 2016)

23%

Zwiększenie
innowacyjności

(21% – 2017  
14% – 2016)

23%

Wejście
na nowe rynki

(27% – 2017 
22% – 2016)

24%

Zwiększenie
innowacyjności

(37% – 2017, 
25% – 2016)

POLSKA EUROPA

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania polskich i europejskich fi rm rodzinnych
Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź.
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Firmy rodzinne muszą stale się rozwijać 
i oferować nowe produkty, by uzyskać 
przewagę na rynku – szczególnie 
w obliczu rosnącej konkurencji. Daje 
to pewność zachowania ciągłości 
i pozostawienia majątku firmy w rękach 
przyszłego pokolenia.

Zarówno dla polskich, jak i europejskich 
firm rodzinnych głównym priorytetem 
w prowadzeniu działalności gospodarczej 
w ciągu następnych 2 latach jest 
zwiększenie zyskowności i przychodów. 
Sposobem na osiągnięcie wyższych 
przychodów i zminimalizowanie 
kosztów jest między innymi zatrudnianie 
dobrych specjalistów, stawianie na 
innowacyjność, sprawne zarządzanie czy 
optymalizacja procesów.

Stawianie na pracownika

Istotnym elementem dla 35% firm 
rodzinnych jest przyciągnięcie nowych 
i utalentowanych pracowników. Jak 
się jednak okazuje, firmy rodzinne 
mają z tym duże problemy. Większe 
firmy i korporacje mogą zaoferować 
lepsze warunki dla wykształconych 
i uzdolnionych ludzi. Istotne jest by firmy 
rodzinne były w stanie przyciągnąć 
dobrych specjalistów, dając im szerokie 
możliwości rozwoju oraz konkurencyjne 
wynagrodzenie. Często kluczem do 
udanej rekrutacji może być skupienie się 
na pozytywnych wartościach i kulturze, 
które charakteryzują rodzinne biznesy.

Innowacje jako katalizator 
rozwoju

Innowacje pozwalają na szybszy rozwój 
i umocnienie swojej pozycji na rynku, 
a także dają możliwość wejścia na nowe 
rynki i rozszerzenie działalności. Firmy 
rodzinne są jednak często postrzegane jako 
nieinnowacyjne. W rzeczywistości rodzinne 
przedsiębiorstwa w coraz większej części 
koncentrują się na wprowadzaniu na rynek 
nowych produktów i usług. W Europie 24% 
ankietowanych wyznaczyło powyższe jako 
jeden z priorytetów na najbliższe 2 lata. 

Mimo że właściciele firm rodzinnych 
rozumieją potrzeby zmian i już do 
nich przywykli, coraz trudniej jest im 
nadążyć za tempem zmian. Z roku 
na rok otoczenie biznesowe rozwija 
się szybciej. Problematyczne może 
okazać się np. odpowiednio szybkie 
zaimplementowanie wchodzących na 
rynek nowych technologii. Firmy rodzinne 
muszą robić wszystko, żeby nie zostać 
w tyle. Ciągłe monitorowanie rynku oraz 
sprawne dostosowywanie się do nowych 
warunków pozwala firmom działać 
efektywniej i szybciej osiągnąć sukces. 

Większość firm rodzinnych ostrożnie 
dobiera rozwiązania dla swojego 
biznesu. Nie oznacza to jednak, że ich 
właściciele siedzą z założonymi rękami. 
Wręcz przeciwnie – aktywnie szukają 
nadchodzących zmian nie czekając 
aż nastąpią. By przetrwać na rynku, 
wielopokoleniowe przedsiębiorstwa muszą 
się wciąż udoskonalać. 
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43%

W dywersyfikację
firmy 

80%

W działalność
podstawową firmy

76%

W innowacje
i nowe technologie

21%

W umiędzynarodowienie
firmy 

78%

W ludzi (rekrutacja
i szkolenia) 

Czy strategia Państwa firmy przewiduje plany inwestycyjne:

61%

W dywersyfikację
firmy 

86%

W działalność
podstawową firmy

83%

W innowacje
i nowe technologie

81%

W ludzi (rekrutacja
i szkolenia) 

54%

W umiędzynarodowienie
firmy 

POLSKA EUROPA

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania polskich i europejskich firm 
rodzinnych
Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź.
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Inwestycje w przyszłość firmy

Inwestycje w przedsiębiorstwach są 
niezbędne do dalszego rozwoju i zaistnienia 
na rynku. W tym roku główny nacisk 
rodzinnych biznesów opiera się na 
inwestycjach w działalność podstawową 
firmy (80% dla Polski i 86% dla Europy). 

Oprócz tego dużym zainteresowaniem 
cieszą się innowacje i technologie 
- inwestycje w te obszary planuje 
76% polskich i 83% europejskich 
przedsiębiorców. Innowacyjność w coraz 
większym stopniu pomaga zmniejszać 
koszty operacyjne, zwiększając przy tym 
zysk.

Właściciele rodzinnych firm coraz większą 
uwagę przywiązują do rekrutowania 
pracowników i ich szkolenia. Problem 
z jakim obecnie borykają się przedsiębiorcy 
w pozyskaniu wykwalifikowanych osób do 
pracy wiąże się z dodatkowymi kosztami 
oraz inwestycjami w rozwijanie ich 
kompetencji. 

Dla 43% polskich i 61% europejskich 
przedsiębiorców dywersyfikacja 
produkcji jest jednym z priorytetowych 
planów inwestycyjnych. Różnorodność 
produktowa sprzyja budowaniu pozycji na 
rynku krajowym oraz ogólnoświatowym. 

Formy finansowania biznesu

Większość przebadanych respondentów 
odpowiedziało się za kapitałem 
własnym oraz kredytem bankowym 
jako najatrakcyjniejszymi formami 
finansowania. Kapitał własny uważany jest 
za najbezpieczniejszą i najmniej kosztowną 
formę finansowania. Często wykorzystuje 
się go w formie reinwestycji zysków, 
które można wykorzystać na bieżący 
rozwój. Z jednej strony rozwiązanie takie 
minimalizuje ryzyko, ale z drugiej ogranicza 
fundusze dostępne na ekspansję na nowe 
rynki zagraniczne.

Ciągłe inwestycje 
są nieodłącznym 
elementem firm 
rodzinnych. Daje 
to szansę na 

dalszy rozwój oraz otwarcie 
się na nowe rynki. Właściciele 
rodzinnych przedsiębiorstw 
coraz bardziej skupiają swoją 
uwagę na innowacjach, które 
są motorem do dalszego 
działania i wprowadzania 
nowych produktów bądź usług. 
Firmy rodzinne powinny także 
w dużym stopniu interesować 
się swoimi pracownikami 
angażując ich w rozwój firmy 
oraz inwestować w rozwój ich 
kompetencji.  

Paweł Barański 
Partner w dziale doradztwa 
podatkowego 
KPMG w Polsce
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Budowanie sukcesu

rodzinnych 
przedsiębiorstw
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Firmy rodzinne mogą być pewnego 
rodzaju papierkiem lakmusowym stanu 
europejskiej gospodarki. Pomimo 
znacznych różnic między nimi, kondycja 
przedsiębiorstw rodzinnych może 
być dobrym wskaźnikiem przyszłych 
wydarzeń.

W trudnych czasach firmy rodzinne 
starają się unikać ryzyka. Są mniej 
nastawione na ekspansję zagraniczną 
oraz duże i kapitałochłonne inwestycje. 
Z drugiej strony szukają nowych 
sposobów by iść naprzód i się rozwijać. 
W czasach dobrej koniunktury 
reinwestują swoje zyski by móc 

poszerzać działalność, a także inwestują 
w nowe technologie oraz innowacje, 
które mogą zwiększyć ich przewagę 
konkurencyjną. Skupiają się na aktualnych 
trendach i pozyskaniu wykwalifikowanej 
kadry pracowniczej. 

Rodzinne przedsiębiorstwa często 
są kojarzone z konserwatywnym 
spojrzeniem na zarządzanie i powolnym 
procesem zmian. W rzeczywistości 
firmy te odnoszą sukces i przechodzą 
z pokolenia na pokolenie dzięki 
przedsiębiorczemu i sprawnemu 
podejściu na każdym etapie działalności.
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Metodyka
„Barometr firm rodzinnych” jest siódmą edycją badania europejskiego przeprowadzonego przez KPMG 
w 26 krajach Europy w tym Polski, która już po raz szósty wzięła udział w badaniu. Raport został stworzony 
na podstawie wyników przeprowadzonych wywiadów internetowych (CAWI, ang. Computer Assisted 
Web Interview) w dniach 7 maja – 7 lipca 2018 roku. 

Profil respondentów

POLSKA EUROPA

 
Źródło: KPMG na podstawie badania polskich i europejskich firm rodzinnych. 
Ewentualne wyniki niesumujące się do 100% są efektem braków odpowiedzi

Profil pokoleniowy wśród właścicieli

1 generacja 73% (36%)

2-3 generacja 25% (49%)

4+ generacja 0% (13%)

Odsetek udziałów rodziny Liczba pracowników

100% 86% (71%)

Mniej niż 25% 0% (2%) Poniżej 50 osób 77% (35%)

50-249 20% (33%)

250-1000 2% (18%)

Ponad 1000 osób 1% (12%)

25-49% 1% (4%)

50-99% 8% (21%)

Brak odpowiedzi 4% (2%)
Brak odpowiedzi 4% (2%)

Brak odpowiedzi 2% (2%)

Obecność na rynku

Brak odpowiedzi 4% (2%)
Brak odpowiedzi 21% (5%) Brak odpowiedzi 5% (5%)

Poniżej 20 lat 20% (16%)

20-50 lat 71% (43%)

Powyżej 50 lat 5% (39%)

Roczne obroty w mln EUR Profil respondentów

10-50 mln EUR 11% (27%)

Poniżej 10 mln EUR 65% (35%)

Powyżej 200 mln EUR 0% (13%)

Dyrektor/pracownik spoza rodziny 77% (11%)

Starsze pokolenie 20% (35%)

Następne pokolenie 2% (38%)

Żaden z wymienionych 1% (11%)

50-200 mln EUR 3% (20%)

4+ generacja 0% (13%)

Profil pokoleniowy wśród zarządzających

Brak odpowiedzi 6% (5%)

1 generacja 70% (33%)

2-3 generacja 24% (49%)

Notowanie na giełdzie Profil respondentów 
Tak 0% (3%)

Nie 98% (94%)

Osoba spoza rodziny 9% (15%)

Członek rodziny 91% (84%)

Brak odpowiedzi 2% (3%) Brak odpowiedzi 0% (1%)
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W badaniu przedstawiono wyniki 1576 respondentów z następujących krajów:

Portugalia

Wielka Brytania

Włochy

Irlandia

Francja

Andora

Niemcy

Hiszpania

Polska

Chorwacja

Malta

Szwajcaria

Holandia

Dania

Czechy

Grecja

Austria Rumunia

Belgia

Serbia
Bułgaria

Finlandia

Norwegia

Słowacja

Turcja

Cypr

 — Austria

 — Andora

 — Belgia

 — Bułgaria

 — Chorwacja

 — Cypr

 — Czechy

 — Dania

 — Finlandia

 — Francja

 — Grecja 

 — Hiszpania

 — Holandia 

 — Irlandia

 — Malta

 — Niemcy

 — Norwegia

 — Polska 

 — Portugalia

 — Rumunia

 — Serbia

 — Słowacja

 — Szwajcaria

 — Turcja

 — Włochy

 — Wielka Brytania
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O KPMG w Polsce
KPMG to międzynarodowa sieć fi rm świadczących usługi profesjonalne 
z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego oraz 
doradztwa gospodarczego, a stowarzyszona z KPMG w Polsce kancelaria prawna 
D. Dobkowski oferuje kompleksowe usługi prawne. 

KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne fi rmy 
członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative 
(„KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z fi rm KPMG 
jest odrębnym podmiotem prawa. 

Rozpoczynając działalność w Warszawie w maju 1990 roku, KPMG było jedną 
z pierwszych fi rm audytorsko – doradczych o międzynarodowym zasięgu obecnych 
na polskim rynku. Obecnie KPMG w Polsce zatrudnia ponad 1 800 pracowników 
w siedmiu biurach zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG charakteryzuje wysoki 
standard świadczonych usług, specjalizacje branżowe i szeroka wiedza na temat 
rynków lokalnych, regionalnych i globalnych.
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Usługi

Doradztwo prawne
Eksperci z kancelarii zapewniają kompleksową obsługę prawną 
w ramach kilkudziesięciu specjalizacji, rozwiązują zagadnienia 
prawne i wspierają Klientów w implementacji określonych 
wymogów ustawowych. 

Usługi księgowe
KPMG oferuje usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych 
i sprawozdawczości fi nansowej, przygotowania rozliczeń i deklaracji 
podatkowych, prowadzenia administracji płac i kadr.

Usługi doradcze
Eksperci z działu doradztwa KPMG pomagają swoim Klientom 
podejmować możliwie najlepsze decyzje adresujące zarówno 
dzisiejsze problemy biznesowe, jak i wyzwania przyszłego 
funkcjonowaniu na rynku.

Podatki
Doradcy podatkowi KPMG zapewniają kompleksowe porady 
w szerokim zakresie zagadnień danin publicznych, każdorazowo 
dostosowane do realiów gospodarczych oraz indywidualnych potrzeb 
Klientów.

Audyt i usługi poświadczające
KPMG oferuje niezależne usługi rewizji fi nansowej, których celem 
jest podniesienie wiarygodności informacji przygotowanych przez 
Klientów, przeznaczonych dla inwestorów, wierzycieli i innych 
zainteresowanych stron, jak również spełnienie wymogów 
regulacyjnych. 

Specjalizacje branżowe 
KPMG w Polsce stworzyło strukturę 
branżową, w której do konkretnych branż 
przypisano doradców posiadających wiedzę 
i umiejętności rozwiązywania problemów 
danego sektora. 

Budownictwo
i nieruchomości

Administracja 
publiczna

Produkcja 
przemysłowa

Motoryzacja

Sektor 
chemiczny 

Rynek dóbr 
konsumpcyjnych 

Private 
Equity

Transport, 
spedycja 
i logistyka

Technologie 
informacyjne, media 

i komunikacja

Sektor 
fi nansowy 

Life science

Energetyka 
i surowce naturalne

Infrastruktura

W odpowiedzi na rosnące znaczenie inwestycji zagranicznych i globalizację, KPMG stworzyło Foreign Desks – globalną sieć 
praktyk, której celem jest pomoc zagranicznym inwestorom w rozwoju ich fi rmy w danym kraju. Foreign Desks w Polsce 
wspiera inwestorów z: Chin, Francji, Niemiec, Japonii, Włoch, Korei i Iranu.

Foreign Desks
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Kontakty
Międzynarodowe
Jonathan Lavender 
Global Chairman, KPMG Enterprise,  
Global Head KPMG Enterprise Family 
Business, KPMG International,  
Partner, KPMG in Israel 
T: +972 (3) 684 8716 
E: jonathanlavender@kpmg.com

Tom McGinness 
Global Co-Chair and UK Head
of Family Business 
KPMG Enterprise Global Centre of
Excellence for Family Business,
KPMG International 
T: +44 20 76945453 
E: tom.mcginness@kpmg.co.uk

Olaf Leurs 
Chairman, KPMG Enterprise EMA 
Network and Tax partner, Meijburg & Co,  
KPMG in the Netherlands 
T: +31 (0)62 120 1043 
E: leurs.olaf@kpmg.com

Melany Eli 
Director, Marketing and Communications,  
KPMG Enterprise,  
KPMG International 
T: +1 416 224 4673 
E: melanyeli@kpmg.ca

Daniel Trimarchi 
Program Director, KPMG Enterprise Global 
Centre of Excellence for Family Business, 
KPMG International 
T: +44 20 76942055 
E: daniel.trimarchi@kpmg.co.uk 

Europa
Jesús Casado 
Secretary General,  
European Family Businesses (EFB)  
T: +34 915 230 450 
E: jcasado@europeanfamilybusinesses.eu

Darius Movaghar 
Senior Policy Advisor,
European Family Businesses (EFB)  
T: +32 2 893 97 10 
E: dmovaghar@europeanfamilybusinesses.eu

Andora
Alexandre Haase 
Director,  
KPMG in Andorra 
T: +376 81 04 45 
E: ahaase@kpmg.com

Joan Tomás 
Director,  
Empresa Familiar Andorrana (EFA) 
T: +376 80 81 36 
E: joan.tomas@gaudit.ad

Austria
Yann‑Georg Hansa 
Partner,  
KPMG Enterprise in Austria 
T: +43 1 313 32 3446 
E: yannhansa@kpmg.at

Belgia
Patrick De Schutter 
Partner, Head of Family Businesses and 
Regional Development,
KPMG in Belgium 
T: +32 2 708 4928 
E: pdeschutter@kpmg.com

Bułgaria
Zdravko Moskov 
Director,  
KPMG in Bulgaria 
T: +359 2 9697 650 
E: zmoskov@kpmg.com

Denitsa Kombishkova 
Executive Director,  
FBN Bulgaria 
T: +359 888 640 608 
E: office@fbn.bg

Chorwacja
Zoran Zemlic 
Director,  
KPMG Enterprise in Croatia 
T: +385 15 390 038 
E: dvakis@kpmg.com
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Cypr
Demetris Vakis 
Partner, Head of Family Business 
KPMG in Cyprus 
T: +357 22 209 301 
E: dvakis@kpmg.com

Czechy
Milan Bláha 
Partner,  
KPMG in the Czech Republic 
T: +420 222 123 809 
E: mblaha@kpmg.cz

Dania
David Olafsson 
Partner,  
KPMG Enterprise in Denmark 
T: +45 5215 0066 
E: daolafsson@kpmg.com

Klaus Rytz 
Partner,  
KPMG Enterprise in Denmark 
T: +45 3038 0332 
E: klausrytz@kpmg.com

Finlandia

Kirsi Adamsson 
Partner,  
KPMG Enterprise in Finland 
T: +358 (0) 20 760 30 60 
E: kirsi.adamsson@kpmg.fi

Auli Hänninen 
Executive Director,  
Perheyritysten liitto 
T: +358 (0) 400 415 230 
E: auli.hanninen@perheyritys.fi

Francja
Eric Thouvenel 
Head of Family Business  
KPMG Enterprise in France 
T: +33 1 55 68 20 02 
E: ethouvenel@kpmg.fr

Caroline Mathieu 
Director,  
FBN FRANCE 
T: + 33 1 53 53 18 12 
E: caroline.mathieu@fbn-france.fr

Alexandre Montay 
Director,  
METI 
T: + 33 1 56 26 00 66 
E: a.montay@m-eti.fr

Grecja
Vangelis Apostolakis 
Deputy Senior Partner,  
KPMG Enterprise in Greece 
T: +30 21 06 06 23 78 
E: eapostolakis@kpmg.gr

Hiszpania
Ramón Pueyo Viñuales 
Partner of Governance, Risk and 
Compliance in Spain and Head of 
Family Business  
KPMG in Spain 
T: +34 914 56 59 40 
E: rpueyo@kpmg.es

Fernando Cortés 
Director of Communications and Corporate 
Relations Instituto de la Empresa Familiar 
T: +34 915 23 04 50 
E: fcortes@iefamiliar.com

Holandia
Arnold de Bruin 
Partner,  
KPMG in the Netherlands 
T: +31 6 333 0859 
E: debruin.arnold@kpmg.nl

Albert Jan Thomassen 
Executive Director,  
FBNed | FamilieBedrijven Nederland 
T: +31 346 258 033 
E: thomassen@fbned.nl

Irlandia
Kieran Wallace 
Partner,  
KPMG Enterprise in Ireland 
T: +353 1 410 1932 
E: kieran.wallace@kpmg.ie

Malta
Anthony Pace 
Partner,  
KPMG Enterprise in Malta 
T: +356 2563 1137 
E: anthonypace@kpmg.com.mt

Caroline Zammit Apap 
Senior Manager,  
KPMG Enterprise in Malta 
T: +356 2563 1151 
E: carolinezammitapap@kpmg.com.mt
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Niemcy
Dr. Vera‑Carina Elter  
Head of People and  
KPMG Enterprise
KPMG in Germany
T: +49 211 475 7505 
E: veraelter@kpmg.com

Dr. Daniel Mitrenga 
Head of Department, Europe and regions,  
Die Familienunternehmer e.V. 
T: +49 30 300 654 12 
E: mitrenga@familienunternehmer.eu

Norwegia

Svein Wiig 
Partner,  
KPMG in Norway 
T: + 47 4063 9326 
E: svein.wiig@kpmg.no

Tonje Christin Norrvall 
Partner,  
KPMG in Norway 
T: + 47 4063 9223 
E: tonje.norrvall@kpmg.no

Polska
Andrzej Bernatek 
Partner,  
KPMG in Poland 
T: +48 22 528 11 96 
E: abernatek@kpmg.pl

Portugalia
Vitor Ribeirinho 
Deputy Chairman,
KPMG in Portugal 
T: +351 21 011 0161 
E: vribeirinho@kpmg.com

Marina de Sá Borges 
Secretary General Associação das 
Empreas Familiaes 
T: +351 21 346 6088 
E: marina.sa.borges@empresasfamiliares.pt

Rumunia

René Schöb 
Partner, Head of Tax and Legal,  
KPMG in Romania 
T: +40 372 377 732 
E: rschob@kpmg.com

Ramona Jurubi  
Country Managing Partner,  
KPMG in Romania 
T: +40 372 377 795 
E: rjurubita@kpmg.com

Serbia 
Ivana Manigodi  
Partner, 
KPMG in Serbia 
T: +381 11 20 50 535 
E: imanigodic@kpmg.com

Słowacja
Lubos Vanco 
Partner,  
KPMG in Slovakia 
T: +42 1905 744 447 
E: lvanco@kpmg.sk

Szwajcaria
Reto Benz 
Partner, Head of Swiss market regions,  
KPMG in Switzerland 
T: +41 58 249 42 37 
E: rbenz@kpmg.com

Roman Wenk 
Partner, Audit,
KPMG in Switzerland 
T: +41 58 249 53 03 
E: rwenk@kpmg.com

Turcja
Hande S̨enova 
Partner, Head of Advisory,
KPMG in Turkey
T: +90 533 580 27 96 
E: hsenova@kpmg.com

Wielka Brytania
Ken McCracken 
Head of Family Business Consulting UK, 
KPMG Enterprise in the UK 
T: +44 7778 110832 
E: ken.mccracken@kpmg.co.uk

Elizabeth Bagger 
Executive Director, Institute for Family 
Business 
T: +44 20 7630 6250 
E: elizabeth.bagger@ifb.org.uk

Włochy
Silvia Rimoldi 
Partner,  
KPMG in Italy 
T: +39 348 3080203 
E: srimoldi@kpmg.it
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Notatki
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Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim 
prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych 
decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne 
z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o.

© 2019 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych 
z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Wydrukowano w Polsce.

Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.

kpmg.pl
kpmg.com/familybusiness 
www.europeanfamilybusinesses.eu




