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Yönetici Özeti
Avrupa’da yüksek ekonomik değer yaratan aile
şirketlerinin beklenti ve algılarını özetleyen PwC
Avrupa Aile Şirketleri Raporu önemli sonuçlara
ayna tutuyor. Bu sonuçlardan hareketle, hem aile
şirketlerinin hem de devletlerin yol haritalarına destek
olacak bilgileri analiz etmesi mümkün.
Raporumuzu özet olarak değerlendirdiğimizde,
aile şirketlerinin önündeki en büyük tehdidin, yasal
düzenlemeler ve bürokratik engeller olduğunu
görüyoruz. Üstelik bu düzenleme ve engeller, AB’ye
değil, ülkelerin kendi iç işleyişlerine ait. 31 Avrupa
ülkesinden 2.447 şirketi içeren anket raporumuza göre,
şirketlerin %39’u kendi ülkelerindeki bürokrasinin,
%29’u ise AB bürokrasinin tehdit olduğunu düşünüyor.
Türk şirketleri, jeopolitik gerilimi, rekabet, ve yüksek
enerji fiyatlarını en büyük risk etkenleri olarak görüyor.
Türk şirketlerinin %66’sı jeopolitik gerilimi en büyük
risk olarak görürken, Avrupa’da bu oran %22.
Özellikle Hırvatistan, Yunanistan, Finlandiya,
Macaristan, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde belirgin
olarak görülen bu tehdit, aile şirketlerinin yaşamsal
döngülerine zarar veriyor. En yakın örnek olarak,
araştırmaya Yunanistan’dan katılanların %71’i Yunan
bürokrasisi konusunda endişelendiklerini belirtirken,
AB bürokrasisi konusunda endişelenenlerin sayısı
sadece %24.

Aile şirketlerinin bir başka büyük gündemi, yetenekli
çalışanlara ulaşmak konusundaki sıkıntılar. Rapora göre,
bu sıkıntının hem kaynağını hem de sonucunu oluşturan
doğru yetenek eksikliği, bölgede her yıl 324 milyar Avro
gelir kaybına neden oluyor. Bu oran, Portekiz, Macaristan
ve Hırvatistan’ın yıllık GSMH’lerinin toplamına yakın bir
zarara eşit.
Bu iki önemli tehdide rağmen aile şirketlerinin genelinde
iyimser bir bakış açısı görülüyor. Gelişen pazarlara
ayak uydurmak konusunda istekliler, müşterilerine
odaklanıyorlar ve dijital teknolojilere yatırım yaparak
büyüyebileceklerine inanıyorlar. Raporumuz, bu iyimser
bakış açısının en çok orta ölçekli şirketlerde olduğunu
gösteriyor.
Dijitalleşme Avrupa’daki aile şirketlerinin %31’i tarafından
bir öncelik olarak kabul ediliyor. Türkiye’de ise bu rakam
%29. Bir çok aile şirketi, dijital geleceğe hala yeterince
önem vermiyor ve dijitalleşmenin dönüştürücü gücünü
küçümsüyor.
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Yönetici Özeti
1

Türkiye özelinde...
Yasal düzenlemeler ve bürokratik engellere karşı dirençli bir
yapısı olan Türk aile şirketlerinin öncelikleri ise biraz farklı.
Öncelikle Türkiye’den araştırmaya katılan 144 şirketin
demografik yapısını özetleyelim.
• Katılımcıların, üretici firmalar ve çok ortaklı yapılardan
oluştuğu görülüyor.
• Ciro dağılımı 10 ila 50 milyon Avro arası.
• Sonuçlara, orta ve üst düzey yöneticilerin yanıtlarıyla
ulaşıldı.
Genel görünümde Türk şirketleri, Avrupa’daki aile
şirketlerine oranla daha az iyimser bir bakış açısına sahipler.
Katılımcıların büyük bir çoğunluğu pazarın stabil olduğunu
düşünüyor ama Avrupa’da “kritik” yorumu yapanları sayısı
%5 iken, Türkiye’de ise bu oran %17.
Ekonomik ortam ile ilgili beklentiler de çok farklı değil,
Türk aile şirketleri, içinde bulunulan durumun kötüye
gideceği konusunda Avrupa’daki benzerlerinden daha az
iyimser.
Araştırmadan çıkan ilginç bir sonuç, Brexit’in negatif etkisi
ile ilgili Türk aile şirketlerinin %15’inin daha yüksek bir
beklentisi var. Avrupa’da ise bu oran %6.
Yatırım hacmi tahminleriyle ilgili olarak Türk ve Avrupa aile
şirketleri uyumlu beklentiler taşıyorlar. İstihdamda düşüş
bekleyenlerin oranı Avrupa’dan bir miktar daha yüksek.
Araştırmanın Türkiye cephesinde ortaya çıkan ilginç bir
sonuç, Türkiye’deki yöneticilerinin kaliteli iş gücüne daha
kolay ulaştıklarını düşünmeleri. Türkiye’deki yöneticilerin
%40’ı kolay ulaştığını düşünürken, Avrupa’daki yöneticilerin
%12’si aynı şekilde düşünüyor.
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Ama iş gücünden doğan gelir kaybı, bu düşüncenin sanıldığı
kadar doğru olmadığını gösteriyor.
Türkiye’deki yöneticiler, ürün portföyünün geliştirilmesi,
iç pazar büyümesi ve dijitalleşme gibi konularda,
Avrupa’daki aile şirketleriyle benzer bir yaklaşım içindeler.
Farklı olarak, Avrupa için organik büyüme ve yetenek
öncelikli konu olurken, Türkiye için öne çıkan başlık büyüme
finansmanı olarak belirtilmiş.
Büyüme stratejisi konusunda Türk ve Avrupa aile şirketleri
riskleri farklı başlıklar altında sıralıyorlar. Türkiye için,
savaş ve tansiyon, rekabet ve yüksek enerji maliyetleri risk
oluşturuyor. Avrupa için ise rekabet, kalifiye iş gücü eksikliği
ve yüksek bürokratik engeller...
Eğitim ve çevre koruması, altyapı eksiklikleri gibi konular
Türkiye’deki şirketlerin gündeminde. Avrupa’daki aile
şirketlerinin bu konularda endişesi yok.
Avrupa ve Türkiye arasındaki bir diğer fark, finansman
konusundan kaynaklanıyor. Türk firmalarının finansman
erişim anlamında daha sıkıntılı oldukları görülüyor. Son
olarak yetki ve ortaklık devri gibi konularda, Türk aile
şirketlerinin Avrupa’ya kıyasla daha plansız oldukları
söylenebilir.
Araştırma sonuçlarını sektör bazında değerlendirirsek, en
iyimser sektörlerin perakende ve ulaşım olduğu söylenebilir.
Üretim ve inşaat sektörleri dış finansman konusunda zorluk
yaşıyorlar.
Avrupa’daki aile şirketlerinin dinamik ve beklentilerini
anlamak üzere 31 ülkede yapılan Avrupa Aile Şirketleri
Raporu’ndan hareketle, Türkiye sonuçlarını derleyerek
oluşturduğumuz bu özet çalışmanın sizler için yararlı
olacağına inanıyoruz.
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Araştırma hakkında

Katılımcılar
İskandinavya: 194
Danimarka: 46
Finlandiya: 48
Norveç: 51
İsveç: 49

Batı Avrupa: 1.173
Avusturya: 86
Belçika: 87
Fransa: 174
Almanya: 371
İrlanda: 49
Lüksemburg: 27
Hollanda: 95
İsviçre: 77
İngiltere: 207
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Orta ve Doğu Avrupa: 604
Baltık: 48
Bulgaristan: 56
Hırvatistan: 26
Romanya: 55
Slovenya: 28
Slovakya: 37
Çek Cumhuriyeti: 57
Macaristan: 58
Polonya: 95
Türkiye: 144

Güney Akdeniz: 476
Kıbrıs: 28
Yunanistan: 58
İtalya: 174
Malta: 26
Portekiz: 59
İspanya: 131

2.447

31

Yerel dilde yürütülen
telefon görüşmeleri

Satış cirosu 10 milyon
Avro'nun üstünde olan
aile şirketlerinin ve
girişimci şirketlerin
kilit karar vericileri
ile yapılandırılmış
görüşmeler

Avrupa ülkesinden
katılım
Şubat ve Nisan
2018 arasında
gerçekleştirilen
görüşmeler

Örnekler
S1
Aşağıdaki
kategorilerden
hangisi ana iş
faaliyetlerinizi en iyi
şekilde tanımlıyor?

S3
Şirketiniz temel
olarak hangi sektörde
faaliyet gösteriyor?

AVR 31

%26,6

Türkiye

%46,1

%29,9
%0

%10

%20

%43,8
%30
Aile Şirketi

Sektör

Endüstri ve üretim
Hizmetler
Perakende
Yapı ve
aat
Nakliye
Enerji
er
Toplam

%27,3

%40

%50

Ortaklık

%60

%26,4
%70

%80

%90

%100

Tek sahip

Türkiye

AVR 31

%41
%14
%7
%10
%8
%1
%19

%34
%22
%12
%9
%7
%2
%13

%100

%100
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Araştırma hakkında

S4
Şirketinizin ortalama
yıllık cirosu ne
kadar?

Türkiye

10 milyon Avro - 49,9 milyon Avro arası
50 milyon Avro - 100 milyon Avro arası
100 milyon Avro’dan fazla
Toplam

Türkiye
demografik
özellikleri, Avrupa
ülkeleri ile benzer.

%68
%22
%10
% 100

AVR 31

%69
%18
%13
% 100

PwC Avrupa Aile Şirketleri Raporu kapsamında gerçekleştirdiğimiz ankete
katılan şirketlerin genellikle çoklu ortaklık yapısına sahip olduğunu
görüyoruz. Bunu aile şirketi ve tek ortaklı şirketler takip etmektedir.
Endüstri dağılımında Türkiye’de üretim firmaları büyük çoğunluğu (%41)
oluşturmaktadır.
Bu oranı, servis sektörü (%14) ve inşaat sektörü (%10) takip etmektedir.
Üretim sektörünün ağırlığı Avrupa genel ortalamasına göre 7 puan
yukarıdadır.
Katılımcı şirketlerin ciro dağılımları Avrupa genel ortalaması ile benzer
görünmektedir, çoğunlukla 10m-49m Avro arası bir ciro büyüklüğü
gözlenmektedir.
Ankete cevap verenlerin yarıdan fazlasının şirketlerdeki orta ve üst düzey
yöneticilerden oluştuğunu görüyoruz.
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İş ortamı
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Şirketin mevcut durum
Avrupa’daki tüm girişimciler, şirketlerinin mevcut durumuna olumlu bakıyor

S6
Şirketinizin mevcut
durumunu nasıl
değerlendirirsiniz?

%6
%28

%4

Türkiye’den ankete
katılan şirketlerin,
performanslarını
değerlendirirken Avrupa
genel ortalamasına
oranla daha az iyimser
olduklarını görüyoruz.

S7
Önümüzdeki 12 ay
içerisinde şirketinizin
performansı nasıl
gelişecek?
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%2,4
%32,3

Türkiye

Avrupa

İyi

İyi

Çok iyi

Çok iyi

Kısmen kötü

Kısmen kötü

%61

Toplam %

Aynı kalacak
Biraz gerileyecek
Önemli ölçüde gerileyecek
Toplam

%0,9

%64,4

Türkiye

AB31

%17
%40
%33
%10
%1
%100

%16
%48
%32
%3
%0
%100

S8
Şirketinizin
cirosunun 2018’de,
2017’ye göre nasıl
gelişeceğini tahmin
ediyorsunuz?

S9
Şirketinizin mevcut
durumunu nasıl
tanımlarsınız?

Aynı kalacak
Biraz gerileyecek
Önemli ölçüde gerileyecek
Toplam

Çok istikrarlı
Kısmen istikrarlı
Kısmen kritik
Çok kritik
Toplam

Türkiye

AVR 31

%17
%40
%31
%10
%1

%16
%54
%25
%5
%0

%100

%100

Türkiye

AVR 31

%53
%30
%14
%3
%100

%45
%50
%5
%0
%100

Türkiye’deki şirketlerin %10’u
işlerinin durumunu kötü
olarak değerlendiriyor. Bu oran
Avrupa genel ortalamasında
%3 olarak görünmektedir.
Aynı şekilde, gelecek 12 aylık performans
beklentisi konusunda, Türk şirketlerinin
%11’i performanslarının düşeceğini
düşünürken, bu oran Avrupa genel
ortalamasında %3 olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Şirketlerinin güncel durumu sorulduğunda
Türkiye’den katılımcıların %17’si
şirketlerin kritik durumda olduğunu
belirtmiştir. Bu oranın Avrupa genel
ortalamasında karşılığı %5’tir. Öte yandan,
şirketlerinin durumunu oldukça stabil
olarak değerlendiren Türk şirketlerin oranı
%53 iken, Avrupa genel ortalamasında bu
oran %45’dir.
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Ekonomik ortam
ve politika
c

Brexit

3
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Kendi ülkesindeki ekonomik ortam
Girişimciler, önümüzdeki 12 ay içerisinde bulundukları ülkenin ekonomisinin büyüyeceğini düşünüyor

S10

%30

%36

Önümüzdeki 12 ay
içerisinde kendi
ülkenizdeki genel
ekonomik ortamın
nasıl gelişeceğini
düşünüyorsunuz?

%11,8

%0,9

Türkiye

Avrupa

İyiye gidecek

İyiye gidecek

Aynı kalacak

Aynı kalacak

Kötüye gidecek

Kötüye gidecek

%33

%41,2

Türk şirketleri, Avrupa genel ortalamasına kıyasla ekonomik iklimi daha az iyimser yorumluyor.
Yerel ekonominin kötüye gitme beklentisi, Türk şirketleri için %30 yüksek bir orana işaret ediyor.
Bu oran Avrupa genel ortalamasında %12 olarak gözlemleniyor.
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Avrupa’da ekonomik ortam
Girişimciler, Avrupa ekonomisinin büyüyeceğini tahmin ediyor. Ancak, yalnızca Akdeniz bölgesindeki şirketler
Avrupa’nın genel ekonomik büyümesinin kendi ülkelerinin büyümesinin üzerinde olacağını düşünüyor.

S11
Önümüzdeki 12
ayda Avrupa’da genel
ekonomik ortamın
nasıl gelişeceğini
tahmin ediyorsunuz?

S13
Brexit hakkındaki
görüşünüz nasıl?

S14a
Şu anda Brexit’in
şirketiniz üzerinde
nasıl bir etkisi var?
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Türkiye

Aynı kalacak
Biraz gerileyecek
Önemli ölçüde gerileyecek
Toplam

%3
%26
%47
%22
%2
%100

Türkiye
Olumlu
Ne olumlu ne olumsuz
Olumsuz
Toplam

Çok fazla etkisi var
Az etkisi var
Herhangi bir etkisi yok
Toplam

%15
%53
%32
%100

AVR 31
%3
%40
%44
%13
%1
%100

AVR 31
%6
%68
%27
%100

Türkiye

AVR 31

%20
%52
%28
%100

%12
%45
%44
%100

S14b
Brexit’in gelecekte
şirketiniz
üzerinde olumsuz
etkisi olacağını
düşünüyor
musunuz?

Evet, büyük etkileri olacak
Evet, küçük etkileri olacak
Hayır, herhangi bir etki olmayacak
Toplam

Türkiye

AVR 31

%19
%26
%56
%100

%6
%28
%66
%100

Avrupa’da ekonomik ortam
Girişimciler, Avrupa ekonomisinin büyüyeceğini tahmin ediyor. Sadece Akdeniz bölgesindeki şirketler Avrupa’nın genel ekonomik büyümesinin kendi ülkelerinin
büyümesinin üzerinde olacağını düşünüyor.
Avrupa ekonomisi için gidişatın durumu ile ilgili soruların sonuçları, kötüye gitme beklentisinin Türk şirketlerinde %24, Avrupa genel ortalamasında ise %19 olduğunu
gösteriyor. Dünya ekonomisi için ise bu oran %26’ya %14.
Brexit’in yorumlanmasında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır:
- Avrupa genel ortalamasına kıyasla Türk şirketleri Brexit’ten daha çok etkilendiklerini belirtmiştir. Brexit’ten etkilenen Türk şirketlerinin toplamdaki oranı %72
görünürken, Avrupa genel ortalaması %56 görünmektedir.
- Türk şirketlerinin Brexit’ten negatif etkilenme oranı %44 iken, Avrupa genel ortalaması %34’tür. Üstelik, Türk şirketleri bu negatif etkinin Avrupa genel ortalamasına
kıyasla daha majör olacağını belirtiyorlar.
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Yatırım ve
istihdam
c

4
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Önümüzdeki 12 ayda yatırım planları
Girişimcilerin çoğunluğu yatırımları aynı seviyede tutmak istiyor. Akdeniz bölgesindeki firmalar ve sektördeki
daha büyük şirketler, üretim ve enerji sektörlerindeki büyük firmalar yatırım artışları yapmayı planlıyor
%6

%41

%41,9

%3,7

Türkiye

Avrupa

Artacak

Artacak

Aynı kalacak

Aynı kalacak

Azalacak

Azalacak

%53

Önümüzdeki 12 aydaki
yatırım iştahına
bakıldığında Türk
şirketlerinin Avrupa
genel ortalaması
ile benzer bir profil
çizdiğini görmekteyiz.
Yatırımlarının artacağını
belirten şirketler toplamda
%41-42’lik bir orandadır.

%54,4

Avrupa’daki kobilerin çoğu, çalışan sayılarını artırmayı planlıyor

S16
Önümüzdeki on iki
ayda, şirketinizdeki
çalışan sayısı
hakkındaki
beklentileriniz
nasıl?

Türkiye AVR 31
Oldukça artacak (%3’ten fazla)
Biraz artacak (%3’e kadar)
Aynı kalacak
Biraz azalacak (%3’e kadar)
Oldukça azalacak (%3’ten fazla)
Toplam

%6
%45
%38
%9
%1
%100

%9
%39
%46
%5
%1
%100
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Önümüzdeki 12 aydaki istihdam
artış beklentisinde Türk
şirketlerinin biraz daha önde
olduklarını görüyoruz. Türk
şirketlerinin %51’i istihdamda
artış beklentisi dile getirirken, bu
oran Avrupa genel ortalamasında
%48’dir. Öte yandan, istihdam
düşme beklentisinin de Türk
şirketlerinde biraz daha yüksek
olduğunu görmekteyiz. Toplam
içerisinde %10 kadar Türk
şirketi istihdamın düşeceğini
öngörürken, bu oran Avrupa genel
ortalamasında %6’dır.
Türkiye’de kaliteli iş gücü
istihdamının Avrupa genel
ortalamasına göre daha kolay
olduğu dile getirilmiştir. Ankete
katılan Türk şirketlerinin toplamda
%40’ı kaliteli iş gücü istihdamı
için kolay olduğunu belirtirken bu
oran Avrupa genel ortalamasında
%12’dir.
Diğer yandan, kaliteli iş gücüne
kolaylıkla ulaşabildiğini belirtmiş
olan Türk şirketleri, kaliteli iş
gücü eksikliğinden kaynaklanan
potansiyel gelir kaybını %78 olarak
ortaya koyarken, bu oran Avrupa
genel ortalamasında %54’tür.
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S17
Şir ketinizin
ihtiyacınız olan
yetenek ve becerilere
sahip çalışanları işe
alması ne kadar kolay
veya zor?

S18
Gerekli becerilere
sahip çalışan
eksikliği,
şirketinizin ciro
kaybetmesine veya
ciro potansiyeline
ulaşamamasına
sebep oluyor mu?

Türkiye AVR 31
Kolay
Kısmen kolay
Kısmen zor
Çok zor
Toplam

%40
%19
%34
%6
%100

%12
%27
%43
%18
%100

Türkiye AVR 31
Evet, önemli kayıplara sebep oluyor (%10’dan fazla)
Evet, büyük kayıplara sebep oluyor (%5-10)
Evet, az kayba sebep oluyor (%5’e kadar)
Hayır, kayba sebep olmuyor
Toplam

%8
%17
%53
%22
%100

%4
%11
%39
% 46
%100

Büyüme
stratejisi, riski
ve altyapı
c

5
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Büyüme Stratejisi: Toplu ülke seviyeleri
Avrupa’daki KOBİ’ler, ürün/hizmet portföylerini genişleterek yerel olarak ve dijital teknolojiden yararlanarak
büyümek istiyor. Dijitalleşme; özellikle İskandinavya’da, büyük şirketlerde ve perakende ve hizmet sektörlerinde kilit
bir büyüme stratejisi
Türkiye

Avrupa
%40,3

%52
Yerel gelir büyümesi

%43

Yerel gelir büyümesi

%29
Kàrlılık

%28
%24

Avrupa’da büyüme

%20

Yetenekleri çekmek ve tutmak

%19

Organik büyüme

%17

%39,1
%30,8

Organik büyüme

%30,1

Yetenekleri çekmek ve tutmak

%29,5

Kàrlılık

%27,5

Avrupa’da büyüme

%24,4

Büyüme stratejileri
Büyüme stratejisi olarak ilk üç başlık hem Türk şirketleri hem de Avrupa genel ortalamasında ürün portföyü genişletilmesi, iç pazarda büyüme ve dijital olarak
belirtilmiştir. Organik büyüme ve yeteneğe olan önem Avrupa genel ortalamasında daha çok öne çıkarken, Türk şirketlerinde bunların oranı daha düşüktür.
Türk şirketleri büyüme stratejilerinde finansmana daha çok önem vermektedir.
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Tehditler: Toplu ülke seviyesi
Beceri eksikliği ve yerel düzenlemeler, rekabetten sonra Avrupa’daki en büyük tehditlerdir. Yerel düzenlemeler,
AB düzenlemelerinden daha kötü olarak görülüyor.
Türkiye

Avrupa

Jeopolitik gerilim %66

Rekabet

%51,7

%52

Doğru yetenek eksikliği

%43,1

%39

Yerel düzenlemeler/bürokrasi

%39,4

Rekabet

%29,9

%28
%25
Doğru yetenek eksikliği %24

%19
%11
Siber

AB bürokrasisi

%28,8
%26,1

Jeopolitik gerilim

%22,9

Siber

%19,3

%11

Riskler
En çok belirtilen risklerle ilgili olarak Türk şirketleri, jeopolitik gerilim seçeneğini, rekabeti ve yüksek enerji fiyatlarını işaret ediyor. Bu sıralama Avrupa
genel ortalamasında rekabet, kalifiye iş gücü eksikliği ve yerel bürokrasi olarak değişiyor. Diğer öne çıkan başlıklar, Türkiye’de finansmana erişim iken
Avrupa genel ortalamasında yüksek hammadde fiyatları ve AB bürokrasisidir.
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Kendi ülkelerindeki altyapı: Toplu seviye

AB’de, özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ile Güney Avrupa ülkelerinde, en büyük memnuniyetsizlik, kamu
hizmetlerinden kaynaklanıyor
Türkiye

Avrupa
Çevrenin korunması

%75

Kamu hizmetleri

%65

Çevrenin korunması

%41
%37,4

Kamu hizmetleri

%43

%36,8

Enerji, elektrik ve su kaynakları

%42

32,4

Kamu ve sosyal güvenlik

%40

Altyapı ve atık

Kamu ve sosyal güvenlik

31,9

%38

%31

%37

%25,7

Altyapı
Türk şirketlerinin altyapıya verdiği önemin Avrupa genel ortalamasına göre daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Önemsenen altyapı konuları ile ilgili olarak
Türk şirketlerinde çevre koruma ve eğitim ön plana çıkmaktadır.
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Finansman

c

6
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Finansman

Dış finansman kobiler için tüm Avrupa’da, özellikle de Güney Akdeniz şirketlerinde önemli

S22
Bir şirket olarak dış
finansman sizin için
ne kadar önemli?

Çok önemli
Biraz önemli
Toplam

S23
Şirketinizin dış
sermaye ve banka
kredileri aracılığıyla
finansmana
erişimini nasıl
değerlendirirsiniz?
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Türkiye

AVR 31

%33
%60
%7
%100

%25
%45
%30
%100

Türkiye
Kolay
Kısmen kolay
Kısmen zor
Çok zor
Toplam

%46
%24
%23
%7
%100

AVR 31

%36
%45
%15
%4
%100

Dış finansmana verilen önemde
Türk şirketlerinin Avrupa genel
ortalamasına kıyasla oldukça
öne çıktığını görüyoruz. “Dış
finansman işiniz için önemli
midir?” sorusuna Avrupa genel
ortalamasında %30 oranda “hiç
önemli değildir” yanıtı verilirken
bu oran Türk şirketleri özelinde
yalnızca %7’dir.
Dış finasmana erişim anlamında
Türk şirketleri %30 oranında
erişimin zor olduğunu
belirtirken bu oran Avrupa
genel ortalamasında %19 olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Geçtiğimiz 12 ayda dış
finansmana erişiminiz nasıl
değişmiştir sorusuna Türk
şirketlerinin % 17’si “zorlaşmıştır”
yanıtını verirken, bu oran Avrupa
genel ortalamasında yalnızca
%7’dir.
Dış sermaye ve benzeri
operasyonel kaynaklara ve
varlık yatırımlarına erişim; Türk
şirketlerinde %36 oranla zor
olarak belirtilmişken, bu oran
Avrupa genel ortalamasında
%21’dir.
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S24
Son 12 ayda
şirketinizin dış
sermaye ve banka
kredileri aracılığıyla
finansmana erişimi
nasıl gelişti?

S25
Şirketinizin dış
sermaye aracılığıyla
finansmana
erişimini operasyon
kaynakları,
varlık yatırımları
ve genişleme/
uluslararasılaşma
açısından nasıl
değerlendirirsiniz?

Daha kolay hale geldi
Daha zor hale geldi
Toplam

Kolay
Kısmen kolay
Kısmen zor
Çok zor
Toplam

Türkiye

AVR 31

%16
%67
%17
%100

%12
%81
%7
%100

Türkiye

AVR 31

%47
%17
%35
%1
%100

%31
%48
%19
%2
%100
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Halefiyet
c
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Halefiyet
Başta büyük firmalar olmak üzere, Avrupa’daki her üç aile şirketinden birisi önümüzdeki 10 yıl içerisinde devredilecek.

Önümüzdeki yıllarda şirketinizde halefiyet
%4

%11

%15,4

Şirket sahibinin emekliye
ayrılması sebebiyle şirkette
yönetim kontrol devri beklentisi
büyük oranda 10 yıl içerisinde
beklenmemektedir.

%20,6

Bu beklentinin gerçekleşmeme
oranı Türk şirketlerinde %85
iken bu oran Avrupa genel
ortalamasında %70’tir.
Yönetim kontrol devri olması
durumunda, bunun nasıl
gerçekleşeceği konusunda
Türkiye’de belirsizliğin Avrupa
genel ortalamasına göre daha
yüksek olduğunu görüyoruz
(%18 vs. %9).
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%64
Türkiye

%64
Avrupa

Önümüzdeki 5 senede

Önümüzdeki 5 senede

Önümüzdeki 10 senede

Önümüzdeki 10 senede

Önümüzdeki 10 senede de il

Önümüzdeki 10 senede de il
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Halef seçildi mi?
%18

%23

%7,7
%33,3

%49,6

%14

%32
Türkiye

28

%14

%3,4

%6,0

Avrupa

Evet, aile içi çözüm

Evet, aile içi çözüm

Hayır, halef henüz seçilmedi

Hayır, halef henüz seçilmedi

Sonuç
Geleceğe doğru
Aile şirketleri için sonuçlar
Dijitalleşme yoluyla inovasyonu
önceliklendirmek: İnovasyon, şirketlere
değer katan faktörlerin başını çekiyor.
Tüm dünya ile paralel olarak dijitalleşme
konusunda atılacak adımların ve inovatif
bir kurum kültürü oluşturmanın önemi
giderek artıyor. Şirketler dijitalleşmenin
işlerine sağlayacağı fırsatların ve tehditlerin
farkında olmalı. Şirketin değerini korumak ve
artırmak bu farkındalıkla mümkün.
Eğitimi desteklemek: Geleceğin çalışanlarını
eğitmek sadece devletlerin sorumluluğunda
olamaz. Özel sektör bu alanda mutlaka
öncülük etmeli. Bu durum, özellikle mevcut
çalışanlar için geçerli. Çalışanlar bugün
şirketler için doğru becerilere sahip olabilirler
ama yarın bu değişecek. Eğitim yatırımları
artmalı ve bu yatırımların kalifiye çalışanı
elde tutmak ile ilgili büyük önem taşıdığı
unutulmamalı.
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Birlikte çalışmak: Aile şirketleri
genellikle politik güç merkezinden
uzakmış gibi görülse de bunu çözmenin
bir yolu birlikte çalışmaktır. Daha
çok işbirliği yapmak, birlikte hareket
etmek ve örgütlü yapılar kurmak devlet
politikalarının geliştirilmesinde büyük
bir avantaj oluşturacaktır.
Planlı davranmak: Aile şirketlerinin
karşılaştığı zorluklar için bekle ve gör
politikası uygun değil. Dijital, Brexit
ve yetenek yönetimi gibi meseleler için
stratejiye ihtiyaçları olacak. Şirketler
ilerideki riskleri değerlendirmeli ve
gelecek için hazırlıklı olmalı.
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Devletler için sonuçlar
Nitelikleri artırmak: Devletler,
şirketlerin beceri eksikliğini tamamıyla
karşılayamayabilirler, ancak şu an
yaptıklarından daha fazlasını yapabilirler.
Yapabileceklerinden birisi, eğitimin
niteliklerini özel şirketlerin taleplerine
daha uygun hale getirmek olabilir.
Altyapıyı iyileştirmek: Eğer dijitalleşme,
gelecekte bu özel şirketler için büyümeye
yön verecekse, bunun gerçekleşmesi için
devletler en iyi altyapıyı sağlamalı.
Ülke çapında yüksek hızlı internet
birinci öncelik olmalı ve devletler bunun
gerçekleşmesi için özel sektörle birlikte
çalışmalı. Şirketlerinin büyümesini
sağlamak için tüm seviyelerde altyapı
iyileştirmesi, Avrupa’daki devletlerin
önceliği olmalı.
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Özel şirketlere kulak vermek: Bu
araştırmadan açıkça anlaşılacağı gibi
özel şirketler ihtiyaçlarının karşılanması
açısından bulundukları ülkelerin
devletlerinden memnun değiller. Bu,
devletlerin özel sektörün endişelerine
daha fazla kulak vermesi gerektiği
anlamına geliyor. Bu endişeler, yalnızca
daha iyi eğitim konusundaki talepleri
değil, aynı zamanda düzenlemeleri ve
bürokrasiyi özel şirketlerin ihtiyaçlarına
uygun hale getirmeyi ve özel şirketlerin
önlerini görebilmelerini sağlamak
amacıyla Brexit konusunda bir sonuca
varılmasını da içeriyor.
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