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Izsledki iz transnacionalne analize potreb, izvedene na nacionalni

in vseevropski ravni,  ter formalnega in neformalnega posvetovanja

z zainteresiranimi stranmi med celotnim izvajanjem projekta so

nam dali  opri jemlj iv manevrski prostor za razvoj nadaljnjnih

ukrepov in  polit ike za ohranjanje konkurenčnega razvoja in

trajnostne rasti  malih družinskih podjeti j  EU.

V tem dokumentu so partnerj i  kot končni rezultat projekta VESTA

na celovit in jedrnat način povzeli  najzanimivejše sprožilce za v

družinsko podjetništvo (DP) bolj  usmerjene javne ukrepe, ki  so

strateško skladni z dinamiko, ki  vpliva na dolgoročno blaginjo in

donosnost DP. Spodaj navedeni podatki in komentarj i  so zasnovani

kot sprožilci  za nadaljnj i  razmislek in bi lahko dejansko prispevali  k

polit ičnemu ciklu odločanja.  

Obsežno znanje, ki  so ga partnerj i  zbral i  med konsolidaci jo

rezultatov iz intelektualnih rezultatov 2 – transnacionalne in več

dimenzionalne analize groženj in pri ložnosti  za rast in

konkurenčnost za družinska podjetja EU – je izpostavilo sedem

glavnih izzivov, s katerimi se soočajo družinska podjetja po vsej

Evropi .  Zaznani izzivi  bi  lahko predstavljal i  področje nadaljnj ih

ukrepov polit ik,  pri lagojenih za obravnavanje povezanega

interesnega področja s strateškega vidika.  Spodaj je kratek in

izčrpen seznam:
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1.  Kontinuiteta poslovanja in medgeneracijskega upravljanja

Nedvomno največj i  izziv,  s katerim se soočajo DP, je generaci jski

prehod lastništva in/ali  upravljanja.  Ocene Evropske komisi je

kažejo, da se vsako leto preseli  pribl ižno 480 000 podjeti j ,  kar bolj

al i  manj neposredno vpliva na 2 mil iona  delovnih mest.

Tveganje, povezano s prenosom lastništva podjetja in

medgeneraci jsko kontinuiteto poslovanja, bi  lahko predstavljalo

pomanjkanje znanja, predvsem tehničnega strokovnega znanja, ki

bi  moralo preit i  na naslednjo generaci ja,  al i  še bolj  ogrožujoča 

 neučinkovitost samega prenosa, na katerega se skl icujejo DP.

Oblikovalci polit ik so pozvani,  naj ohranijo cikel oblikovanja,

preskušanja in potrjevanja okvira,  ki  temelj i  na izkušnjah in bi lahko

zagotovil  nemoten prehod lastništva, ki  izhaja iz dobrih praks in

scenari jev primerov na nacionalni ravni in ravni EU.

V okviru tega posebnega priporočila se glede na okvir skl icujemo

na referenčni standard, pridobljen in oblikovan na podlagi

nacionalnih in mednarodnih dobrih praks, na katere bi se lastniki

DP in vodstveno osebje lahko skl icevali  za strategiranje in

načrtovanje prenosa lastništva z ene generaci je na drugo.
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2. Boljše priznavanje ekosistema DP kot posebne strukture

Omeniti  je treba dejstvo, da je sedanja poslovna l iteratura, ki  je na

voljo v EU, zelo osredotočena na velikost,  kar pomeni,  da je večina

pomembnih trendov, podatkov in dinamike združena glede na

velikost podjetja in število zaposlenih.

Da bi bolje ovrednotil i  bogastvo znanja v zvezi z družinskimi

podjetj i  – in s tem povezanim postopkom odločanja – bi bilo treba

imeti na voljo f i lter in parameter analize, osredotočen na

lastništvo, da bi bolje razl ikovali  t ipologijo,  ki  vpliva na večino DP,

v primerjavi z zasebnimi podjetj i ,  ki  niso družinske narave.

3. Prožnost pri  upravljanju in upravljanju

Majhna DP skušajo bit i  bolj  f leksibilna v primerjavi z veliko

korporaci jo.  Special izirana l iteratura vrednoti  tako agilnost,  kot eno

od posebnosti  DP, ter gonilno silo inovacij  in splošne

konkurenčnosti .

Dokler se skl icujemo na podjetja,  ki  ne kotirajo na borzi ,  bi  se

moral zakonodajni okvir vzdržati  zamisl i  o določitvi  obveznih

parametrovupravljanja.

Po drugi strani pa bi morali  izhajati  iz področja prakse in ne iz

pravnega področja,  ki  bi  temelj i lo na priporočil ih in drugih študijah

primerov, ovrednotenih na ravni polit ike kot standardi,  referenčno

merilo al i  bolj  preprosto kot vir  navdiha.
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4. Dolžniški VS lastniški kapital

Zdi se, da analiza industri jske l iterature na ravni EU in nacionalni

ravni potrjuje dejstvo, da davčni regulativni sistem EU na splošno

daje prednost dolgu pred lastniškim kapitalom.

Čeprav je kredit iranje kot vzvod za rast zagotovo odgovornost

dobrega f inančnega managementa znotraj podjetja,  bi  lahko

zadolževanje pred lastniškim kapitalom DP privedelo do tveganj,  ki

bi  lahko dolgoročno ovirala nj ihovo konkurenčnost,  možnosti  za

ustvarjanje delovnih mest in splošno donosnost.

Medtem, ko še vedno ohranjajo nadzor nad svojo organizaci jo,  bi

lahko lastniki  DP spodbudil i  f inanciranje na podlagi lastniškega

kapitala,  da bi pritegnil i  kapital brez dodatnega bremena za

njihovo f inančno ravnovesje.  Dokazi iz ocene l iterature potrjujejo,

da se z vidika oblikovanja polit ike narava spodbud, ki  so na voljo

DP, nanaša na subvencionirane f inančne ukrepe (t j .  kreditne l ini je

po nizkih obrestnih merah) :  oblikovalci polit ik so pozvani,  naj

spodbujajo rast,  ki  temelj i  na lastniškem kapitalu, in konkurenčne

poti  – na primer, da se olajša dajanje delnic in obveznic na trg

zasebnih vlagateljev za DP.

Več o dokumentu:

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije.
Ta dokument in njegova vsebina odražata samo stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo
informacij, ki jih vsebuje.



5. Prilagojeno izobraževanje

Upravljanje DP odpira vrsto vprašanj,  ki  so nedvomno značilna za

tak t ip organizaci je,  hkrati  pa niso nit i  „tradicionalna“ nit i  običajna

za druge oblike podjeti j .  S spodbujanjem prilagojenega

izobraževanja se skl icujemo na pri ložnost za utrditev znanja, ki  ga

večje število prihodnjih podjetnikov ne bi mogla pridobit i ,  če se ne

bi zanašali  na druge nekonvencionalne metode, ki  bi  zagotavljale

nj ihove učinkovitosti .  

Evropska komisi ja ponuja številne pri ložnosti ,  ki  bi  lahko bile

koristne v ta namen, glej primer Erasmus za mlade podjetnike,

kl jučni ukrep 1,  s posebnim poudarkom na mobilnosti  učencev in

osebja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Oblikovalci polit ik so lahko katal izatorj i  omenjenih pobud, hkrati  pa

j ih spodbujajo kot integrirane vire za lokalne razvojne ukrepe.

6. Varovanje podatkov in digitalizacija na splošno

To je nedvomno najbolj  ponavljajoči se zamik, prestrežen na ravni

raziskav in analiz .  V primerjavi z velikimi korporaci jami majhnemu

DP primanjkuje človeških virov al i  znanja al i  kapitala,  da bi se lahko

usmeril i  v konkretne in dolgoročno usmerjene poti  digital izaci je.

Oblikovalci polit ik oblikujejo ad hoc rešitve/vire (kreditna

sredstva),  ki  so posebej pri lagojeni potrebam DP
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7. Trajnostno naravnano vodstvo

Mala PU  imajo osrednjo vlogo pri  gospodarskem razvoju,

inovacijah in blaginj i  družb EU. Ker predstavljajo več kot 60 %

zasebnih podjeti j  v EU, DP ne morejo prezreti  družbene vloge, ki  jo

imajo v boju proti  podnebnim spremembam, na primer z

ohranjanjem in spodbujanjem okoljske ozaveščenosti  med civilno

družbo, s sprejemanjem in sprejemanjem okolju pri jaznih

proizvodnih paradigm, z zmanjšanjem oglj ičnega odtisa nj ihove

vrednostne verige itd.

Oblikovalci polit ik bi morali  najt i  rešitve, ki  preoblikujejo okoljsko

odgovorno poslovno ravnanje in postavit i  okvir za usklajen pristop

k trajnosti  s proaktivnim vključevanjem tretj ih strani in

večdimenzionalne skupine STKH.

V ta namen bi morali  referenčni standardi za nagrajevanje

trajnostnih in ekološko skladnih podjetniških praks preučit i ,  kaj

Evropska komisi ja priznava kot kompetence na področju trajnosti :

glej GreenComp Evropski okvir kompetenc na področju trajnosti  za

referenčni okvir .
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Več informacij  o projektu VESTA je na voljo na:

https://www.projectvesta.eu/ 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
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