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78 % slovenských rodinných
podnikov sa na budúcnosť
pozerá optimisticky

Od štátu by uvítali podporu vo forme definovania
rodinného podniku a daňového zvýhodnenia
pri prevode vlastníctva na priamu rodinu

Firmám sa darí a zvyšujú
počet zamestnancov a tržby
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Prioritami je zlepšenie
ziskovosti, export na nové
trhy a získavanie talentov
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29 %

2017

11

2018

Čo najviac znepokojuje
rodinné podniky

Zvýšenie
obratu

14 %

17 %

Trápi ich nedostatok
kvalifikovaných pracovníkov
a náklady na ľudské zdroje

Zlepšenie
ziskovosti

Export na
nové trhy

zníženie

19 %

18 %

Niektoré údaje nedávajú v súčte 100 %, pretože toto spracovanie neobsahuje
percentá respondentov, ktorí na danú otázku neodpovedali.

1

Nedostatok kvaliﬁkovaných zamestnancov

2

Zvyšovanie nákladov na ľudské zdroje

3

Zmeny v regulácii

4

Politická neistota

5

Rastúca konkurencia

6

Obmedzený prístup k ﬁnancovaniu

11 %

by uvítalo deﬁníciu rodinného
podniku a následnú úpravu
legislatívy

Tržby
zvýšenie

63 %

11 %

by malo záujem o daňové zvýhodnenie pri prevode vlastníctva
podniku na priamu rodinu

by uvítalo prehľad
o možnostiach ﬁnančnej
a neﬁnančnej podpory

Generácia zakladateľov rodinných podnikov
sa pripravuje na presun na ďalšiu generáciu
80 %

< 1/3

80 % ﬁriem zapojených do Barometra
vlastní generácia zakladateľa, ktorá
v podniku stále aj pracuje. Viac ako
polovica zvažuje presun riadenia
podniku, vlastníctva alebo kontroly
na novú generáciu.

Viac ako tretina už má vybratého
nástupcu vlastníka, ktorý už vo ﬁrme
pracuje spolu so zakladateľom, či už
na plný úväzok alebo zatiaľ formou
brigády.

1/5

Pätina už má vybratého nástupcu,
no zvažuje aj plán pre prípad,
že by nasledujúca generácia
odmietla nastúpiť do rodinného
podniku.

1/3

Tretina by uvažovala
o vymenovaní generálneho
riaditeľa, ktorý by nebol
členom rodiny.

„Rodinné podniky na Slovensku podstatne prispievajú k zamestnanosti
a stabilite ekonomiky. Mnohé sa vypracovali tak, že sú rovnocennou
konkurenciou pre silných hráčov na domácom trhu i v zahraničí.
Naši odborníci budú radi pri tom, keď sa rozhodnú
posunúť o ďalší krok vpred.“
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