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REGLEMENTAREA ŞI SUSŢINEREA AFACERILOR DE FAMILIE:
EXPERIENȚA UNIUNII EUROPENE

Alexandra NOVAC1, doctor în ştiinţe economice,
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Subiectul întreprinderilor familiale, tot mai mult, dobândeşte o importanţă tot mai mare în discuţiile
publice, mai ales în Uniunea Europeană. Statele UE sunt conştiente de rolul important pe care îl au
întreprinderile familiale pentru creșterea ocupării forței de muncă și prosperitatea economiei. Acest articol
are ca scop de a identifica principalele mecanisme şi măsuri de susţinere a afacerilor familiale în statele
UE, care sunt şi au fost puse în aplicare şi s-au dovedit a fi de succes şi identificarea unor propuneri privind
posibilităţile de utilizare a experienţei analizate în Republica Moldova. În procesul efectuării investigațiilor
au fost utilizate următoarele metode şi tehnici: cercetarea de birou, analiza critică şi generalizarea
literaturii de specialitate, materialelor analitice; analiza comparativă. Rezultatele cercetării s-au concretizat
în identificarea unor propuneri privind posibilităţile de utilizare a experienţei străine de reglementare şi
sprijinire a afacerilor de familie  în Republica Moldova.
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The subject of the family businesses increasingly acquires a growing importance in the public debate,
especially in the European Union. The EU countries are aware of the important role, which the family
businesses play for the growth of employment and economic prosperity. This article aims to identify the key
mechanisms and measures to support family businesses in the EU countries, that are and have been
implemented and proved to be successful, and also to identify some proposals regarding possibilities of
using the analyzed experience in the Republic of Moldova. During the investigations there were used the
following methods and techniques: desk research, critical analysis and generalization of literature and
analytical materials; comparative analysis. The research findings have resulted in identification of some
proposals regarding possibilities of using the foreign experience of regulation and family businesses support
in Moldova.
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Introducere. În prezent, întreprinderile familiale dobândesc o importanță tot mai mare în discuțiile
publice și politice, mai ales în Uniunea Europeană (UE). O dovadă a rolului important pe care îl au
întreprinderile familiale pentru creșterea ocupării forței de muncă și prosperitatea economiei UE este
reflectat în Small Business Act (2008), în care o atenție specială este acordată întreprinderilor familiale și
problemelor acestora (primul principiu al Small Business Act). Astfel, primul principiu al Small Business
Act se referă la „crearea unui mediu în care antreprenorii și întreprinderile familiale să poată prospera și unde
spiritul antreprenorial este recompensat” [1, pag.5].

Ţinând cont de cele mai eficiente politici de susţinere a IMM-urilor în ţările Europei Centrale şi de
Vest, precum şi de orientare a Republicii Moldova de a adera la UE, este relevant de a analiza şi a utiliza
experienţa statelor europene privind cele mai bune practici de reglementare şi susţinere a IMM-urilor,
inclusiv a întreprinderilor familiale.

Obiectivul acestui articol este de a identifica principalele mecanisme şi măsuri de susţinere a afacerilor
familiale în statele UE, care sunt şi au fost puse în aplicare şi s-au dovedit a fi de succes şi identificarea unor
propuneri privind posibilităţile de utilizare a experienţei analizate în Republica  Moldova.

Deşi termenul "afacere de familie" invocă, de obicei, o imagine a unei întreprinderi mici, care este
transmisă din generaţie în generaţie, întreprinderile familiale variază considerabil în funcţie de mărimea lor,
gradul de implicare a familiei şi vârstă.

În documentele publice oficiale (cum ar fi: documente programatice sau reglementările legale) a
majorităţii statelor UE aproape că nu se face referire la afacerile familiale, cu toate că se conștientizează că
întreprinderile familiale sunt o parte importantă a mediului de afaceri. În ceea ce privește cadrul legislativ, în
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statele din Europa cu greu pot fi găsite diferite considerații privind afacerile de familie. În unele țări,
termenul "afacere de familie" este menționat în diferite regulamente – cu toate acestea, nu există o claritate a
ceea ce trebuie să se înțeleagă prin afacere de familie. Cu toate acestea, câteva exemple de reglementări
legislative există în unele state europene, în care întreprinderile familiale nu sunt doar menționate, dar, de
asemenea, este oferită şi o definiție a acestui grup (Austria, Italia, România, Spania).

Cadrul instituţional al susţinerii afacerilor familiale. Cadrul instituţional şi iniţiativele de politică
referitoare la întreprinderile familiale în statele UE diferă de la ţară la ţară. Potrivit literaturii studiate [4]
există câţiva actori instituţionali principali implicaţi, în mod direct sau indirect, în susţinerea întreprinderilor
familiale în Europa, printre care menţionăm:

 Reţele/Organizaţii specifice întreprinderilor familiale, caracteristice pentru aşa state ca: Austria,
Belgia, Bulgaria, Germania, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Suedia, Marea Britanie.

 Organizaţii patronale, întâlnite în: Austria, Cipru, Germania, Estonia, Spania, Grecia, Italia,
Luxemburg, Olanda, Norvegia, Slovenia, Suedia. Organizaţiile patronale sau camerele de comerţ au în vizor
şi problemele specifice întreprinderilor familiale (de exemplu, succesiunea afacerii), prin urmare, în mod
explicit sau implicit beneficiază întreprinderile familiale.

 Guvern (autorităţile de stat): (Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Spania, Finlanda, Grecia,
Croaţia, Ungaria, Islanda, Lituania, Malta, Olanda, Norvegia, România, Slovacia, Suedia). Guvernele
naţionale şi regionale influenţează indirect mediul afacerilor familiale prin stabilirea unor strategii publice,
aplicarea legislaţiei, precum şi oferirea unor măsuri de suport.

 Furnizori de servicii de suport. Furnizorii de servicii de asistenţă (de exemplu, educaţie / formare
profesională) se adresează managerilor întreprinderilor familiale şi oferă servicii, conţinutul cărora sunt de
interes deosebit pentru întreprinderile familiale. Cercetătorii adună şi diseminează informaţii cu privire la
sectorul întreprinderilor familiale pentru a evidenţia caracteristicile sale specifice.

 Alte (instituţii financiare, consultanţi privaţi în afaceri) (Austria, Bulgaria, Finlanda, Franţa, Grecia,
Irlanda, România, Marea Britanie).

Fig.1. Actorii instituţionali implicaţi în sprijinirea întreprinderilor familiale în Europa
Sursa: elaborat de autor în baza [4].
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În continuare, ne vom referi la implicarea fiecărui actor instituţional în activităţile care vizează
sprijinirea sectorului întreprinderilor familiale în statele UE.

Reţele afacerilor de familie îşi concentrează activităţile lor (mai ales prin activitatea în cadrul reţelei,
informare şi lobby), în special pentru sectorul întreprinderilor familiale.

În timp ce în ţările din Europa de Vest a fost stabilită cel puţin o organizaţie sau reţea specifică
afacerilor familiale, în Europa de Est astfel de entităţi aproape că nu există. În general, acestea sunt
organizaţii private, de multe ori constituite ca ONG-uri.

 Principalele obiective urmărite şi serviciile oferite de reţelele naţionale a întreprinderilor familiale
se referă la:

 Stabilirea unei platforme pentru networking între întreprinderile familiale, pentru discuţii şi schimbul
de informaţii;

 Colectarea de informaţii (de exemplu, prin studii de cercetare) cu privire la întreprinderile familiale
şi diseminarea acestor informaţii către întreprinderile familiale şi publicul larg prin conferinţe, seminare,
presă sau programe educaţionale;

 Lobby pentru întreprinderile familiale, orientate asupra mai multor grupuri, printre care: i) publicul
larg (pentru a promova imaginea întreprinderilor familiale şi identifica contribuţia lor economică şi socială);
ii) organizaţiile patronale (pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la întreprinderile familiale
printre membrii acestora); iii) guverne (pentru a îmbunătăţi mediul juridic şi fiscal pentru întreprinderile
familiale) [4].

Organizaţiile patronale sau camerele de comerţ sunt conștiente de faptul că un număr considerabil de
companii pe care le reprezintă constituie întreprinderile familiale. Activitățile organizațiilor patronale
favorabile pentru afacerile familiale se referă la lobby în vederea reducerii sau abolirii impozitului pe
succesiune. În plus, organizaţiile patronale participă la inițiative cu privire la problema transferului afacerilor
și succesiune.

Un alt domeniu specific activităţilor afacerilor familiale se referă la susținerea în domeniul conflictelor
apărute ca urmare a interdependenţei puternice între familie și întreprindere. De exemplu,  în acest sens, una
dintre camerele economice regionale din Austria, oferă un serviciu de mediere pentru care întreprinderile
familiale sunt considerate ca fiind unul dintre principalele grupuri ţintă.

Similar cu organizaţiile patronale, autorităţile guvernamentale (într-o măsură similară în Europa de
Vest şi de Est), în special ministerele responsabile pe probleme economice şi financiare/fiscale, precum şi
unele organisme sectoriale (de exemplu, ministere pentru agricultură sau turism) influenţează întreprinderile
familiale prin stabilirea activităţilor care promovează şi facilitează spiritul antreprenorial, în general.

În multe cazuri, strategiile şi programele pentru IMM-uri de asemenea sunt indicate în calitate de
iniţiative a afacerilor familiale, dat fiind faptul că deseori întreprinderile familiale sunt echivalate cu
IMM-urile. Deci, se poate concluziona că, multe din documentele politice majore nu abordează în mod
explicit întreprinderile familiale [4].

Spre deosebire de organizaţiile patronale şi guverne, care furnizează servicii generale
de care, implicit beneficiază, şi întreprinderile familiale, activează şi organizaţii atât publice, cât şi private,
care furnizează servicii de suport. Printre furnizorii de servicii de sprijin, se numără instituţiile de
învăţământ/instruire, care oferă măsuri ce vizează în mod explicit  întreprinderile familiale. Câteva
universităţi europene, atât private, cât şi publice se ocupă de sectorul afacerilor familiale, oferind cursuri
specifice în cadrul studiilor generale de administrare / economie a businessului sau chiar având catedre
specializate (mai ales în Spania) care se ocupă exclusiv de problema întreprinderilor familiale şi, în acelaşi
timp, efectuează cercetări privind sectorul vizat [4].

Universitatea slovenă din Ljubljana, din a. 1998-1999 oferă un curs de antreprenoriat familial în cadrul
programului său de studii universitare de licenţă privind principalele aspecte ale afacerilor familiale (părţile
interesate şi rolurile lor în afaceri, conflicte familiale), importanţa economică a întreprinderilor familiale,
problemele de succesiune. Prin studii de caz, seminare şi contacte directe cu proprietarii întreprinderilor
familiale,  studenţii sunt familiarizaţi cu afacerile familiale, problemele cu care se confruntă acestea şi
modalităţile de a le face faţă [4].

Măsurile principale ale susţinerii afacerilor familiale în UE. Experţii din mai multe ţări europene
menţionează că politicile şi iniţiativele pentru întreprinderile familiale sunt destul de fragmentate şi uneori
destul de înguste în ceea ce priveşte entităţile responsabile şi subiectele acoperite. Deşi sectorul
întreprinderilor familiale se caracterizează printr-o tradiţie lungă (cel puţin în ţările din Europa de Vest),
preocuparea cu privire la întreprinderile familiale este destul de recentă şi este declanşată în mare parte de
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conştientizarea în creştere privind provocările legate de transferul afacerii [4].
Actorii instituţionali sunt angajaţi în diferite activităţi de sprijin favorabile pentru sectorul afacerilor

familiale, care pot avea atât caracter de reglementare, cât şi fără caracter de reglementare. Măsurile care
favorizează întreprinderile familiale abordează un şir de probleme, cum ar fi: dreptul societăţilor comerciale,
fiscalitatea, planificarea transferului afacerii, creşterea gradului de conştientizare prin lobby, difuzarea de
informaţii, promovarea antreprenoriatului şi educaţie specifică întreprinderilor familiale [3]. În continuare,
ne vom referi mai detaliat la câteva măsuri mai relevante, întâlnite în statele UE:

Reglementări în domeniul dreptului societăţilor comerciale (company law). Măsurile se referă la
reglementările privind: (i) facilitarea transferurilor de afaceri (de exemplu, măsuri cu privire la continuarea
businessului de către membrii de familie întâlnite în Austria, Luxemburg, Franţa), precum şi (ii) diferite
mecanisme alternative de finanţare adiţională, care permit întreprinderilor familiale să accepte investitori
externi, fără a fi nevoiţi să partajeze controlul asupra întreprinderii. O astfel de măsură alternativă de
finanţare adiţională se referă la posibilitatea de a crea acţiuni fără drept de vot, întâlnită în legislaţia
norvegiană şi spaniolă [3]. În acest sens, o lege relativ recentă din Spania (Legea 7/2003, care modifică
Legea 2/1995 cu privire la Societăţile cu răspundere limitată) a introdus unele măsuri care oferă
întreprinderilor familiale instrumente legale să înfrunte şi să depăşească problemele cu privire la finanţare,
management şi supravieţuire. În primul rând, SRL-urile au voie să emită acţiuni în companie fără drept de
vot, cu scopul de a nu le permite persoanelor terţe să fie implicate în managementul companiei. A doua
măsură se referă la trezorerie, regimul căreia a fost modificat pentru a facilita separarea partenerilor, care
oferă companiei dreptul să achiziţioneze acţiuni proprii şi să le păstreze pentru o perioadă maximă de 3 ani.
În al treilea rând, în măsura în care supravieţuirea unei întreprinderi familiale necesită garanţie de unitate,
transmiterea afacerii unui singur moştenitor devine posibilă şi mai uşoară prin stabilirea unor reguli care ar
compensa alţi moştenitori în numerar (Articol 1056 din Codul Civil modificat) [5].

Impozitarea. Măsurile privind impozitarea se referă, în mare parte, la un regim fiscal favorabil al
impozitului pe profiturile reinvestite, impozitul pe succesiune şi cadou.

În câteva țări europene, impozitarea pe profitul afacerii împiedică dezvoltarea afacerilor de familie,
deoarece tratează profitul reinvestit într-un mod dezavantajos. Deși impozitarea nu face o diferență explicită
între afacerile de familie și non-familie, în practică se pare că, din cauza caracteristicilor lor specifice, unele
forme de impozite influenţează întreprinderile familiale într-o măsură mai mare decât întreprinderile non-
familiale. Regimul fiscal favorabil al profitului reinvestit este benefic pentru afacerile familiale care
utilizează câştigurile acumulate pentru dezvoltarea afacerii. Astfel de exemple reprezintă creditul fiscal
pentru profitul reinvestit ce derivă din unele activități din Malta, precum și impozitul redus pe venit aplicat
pentru o cantitate anumită de venituri păstrate în unele tipuri de întreprinderi din Austria.

O altă provocare considerabilă pentru întreprinderile familiale o reprezintă impozitele pe succesiune şi
cadou care ar putea contracara finalizarea cu succes al transferului, în cazul în care sarcina financiară
raportată acestui transfer este insuportabilă pentru bugetul întreprinderii şi familie. Impozitul pe succesiune
şi cadou a fost redus sau eliminat în unele ţări europene, cum ar fi: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Grecia,
Letonia, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia, Slovacia, Spania şi Suedia [4].

În domeniul planificării transferului de afaceri există diverse măsuri de politici pentru IMM-uri
menite să sprijine transferul întreprinderilor familiale în Europa. Aceste măsuri pot fi divizate convenţional
în: a) măsuri fiscale şi juridice şi b) programe de sprijinire a întreprinderilor, consiliere, consultanta, training
si dezvoltare, baze de date a companiilor pentru cumpărători şi vânzători etc.[6]

Conform unui raport [6], există, de asemenea, o tendinţă de creştere a transferurilor de întreprinderi
către terţi (nu la un alt membru al familiei). Vânzarea afacerii unei persoane, care nu este membru de familie
nu este diferită de situaţia în care un membru al familiei continuă afacerea. În Europa, există mai multe bune
practici privind creșterea gradului de conștientizare a proprietarilor-manageri, precum și instrumente de
sprijinire a planificării succesiunii. Toate aceste inițiative sunt relativ noi. Un exemplu de bună practică
pentru creșterea gradului de conștientizare a antreprenorilor poate fi întâlnit în Olanda, unde Ministerul
Afacerilor Economice în cooperare cu trei patronate a dezvoltat un set de instrumente de transmitere a
afacerilor, care include informații cu privire la planificarea transferului afacerii. În plus, toți antreprenorii
cu vârsta peste 55 ani primesc o scrisoare (trimisă pentru prima dată în a.2004), prin care sunt informaţi cu
privire la importanța unei planificări de transfer în timp util și disponibilitatea acestui set/pachet de
instrumente. Pe lângă aceasta, pentru a crește gradul de conștientizare, autoritățile guvernamentale,
organizațiile patronale, sau rețelele afacerilor familiale oferă instrumente în domeniul consilierii sau
consultanței (pentru suport gratuit sau financiar) sau „instrumente de auto-planificare”. De exemplu,
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institutul belgian "Insituut voor het Familiebedrijf" a introdus Scorecard-ul succesiunii în a.2006, care poate
fi accesat gratuit prin intermediul unui site web (www.scorecardsuccession.com). Instrumentul oferă o auto-
testare pentru antreprenori (50 întrebări cu răspunsuri multiple) pentru a investiga punctele tari/slabe privind
planificarea transferului de afaceri [3].

Centrele de dezvoltare economică și ocupare a forței de muncă din Finlanda au lansat programul
“ViestinVaihto/Passing the Baton”, care constă din trei zile de consultanță (cooperare cu consultanţi cu
experiență în management pe o bază confidențială) pentru a discuta despre diferite opțiuni și soluții cu
privire la succesiunea afacerii. Prin intermediul rețelelor afacerilor de familie şi organizațiilor patronale sunt
oferite mai multe seminare și ateliere de lucru, care pregătesc potențialii succesori pentru viitorul lor rol [2].

Suport tehnic sau financiar oferit pentru a stabili coduri de administrare corporativă,
administrare familială, protocoale familiale, constituţii familiale, consilii familiale, etc. care permit
întreprinderilor familiale stabilirea relaţiilor dintre familie şi sfera afacerilor. Unele țări recunosc cât de
important este de a evita potențialele conflicte între familie și afacere, în acest sens punând în aplicare un
număr considerabil de măsuri. Una dintre cele mai frecvente măsuri în acest domeniu este reprezentată de
"codurile de guvernanță pentru întreprinderile familiale". Ele oferă soluții standard care pot fi utilizate și
adaptate de către orice întreprindere familială. State cu experienţă relevantă  în acest domeniu sunt: Italia,
Austria, Belgia și Spania. Un alt exemplu interesant este întâlnit în regiunea Valencia, guvernul regional al
căreia oferă sprijin financiar, până la 8000 euro pentru a acoperi costurile pentru consultanţi de specialitate,
oferit companiilor care doresc să dezvolte protocoale de familie [3].

Unele cursuri universitare, precum şi ateliere de lucru/seminare organizate, spre exemplu, de camere
de comerţ,  pot spori capacităţile manageriale/antreprenoriale ai conducătorilor întreprinderilor familiale prin
integrarea caracteristicilor şi provocărilor specifice  afacerilor familiale în programele lor. De asemenea,
unele instituţii au creat iniţiative care ţintesc actualii sau viitorii proprietari/manageri ai întreprinderilor
familiale. Un exemplu de succes în acest sens este reprezentat de Academia Afacerilor de familie (organizată
de Institutul Internaţional de management din Cipru, fiind creat un modul de master în administrarea
afacerilor). De asemenea, cursuri care abordează subiectul administrării afacerilor familiale au fost iniţiate de
instituţii din Franţa, Italia, Finlanda, Spania [3].

Furnizarea şi diseminarea de informaţii despre şi spre sectorul întreprinderilor familiale, precum şi
lobby politic, contribuind astfel la îmbunătăţirea mediului afacerilor familiale. Unele țări au instituit grupuri
de experți cu scopul de a dezbate problemele afacerilor familiale, de a aduce afacerile familiale pe agenda
politică și de a veni cu propuneri de îmbunătățire a mediului de afaceri pentru întreprinderile familiale.

Concluzii şi propuneri. Experienţa străină demonstrează necesitatea sprijinirii şi dezvoltării
întreprinderilor familiale. În acest context, luând în considerare practica ţărilor străine, pentru Republica
Moldova, considerăm oportună urmărirea următoarelor direcţii:

Este necesară o definiţie clară a „afacerii familiale”. Este foarte dificil de a ajunge la  o definiţie finală,
deoarece luând  în considerare experienţa străină, sectorul întreprinderilor familiale  reprezintă un ansamblu
divers de entităţi de afaceri, care nu pot fi reflectate integral într-o definiţie simplă.

Pe lângă necesitatea unei definiții, care va permite o cercetare detaliată a sectorului întreprinderilor
familiale sunt necesare organe reprezentative dedicate îmbunătăţirii mediului afacerilor familiale. Deoarece
aceste organisme nu trebuie neapărat să fie stabilite ca entități separate, acestea ar putea fi integrate în
structurile existente, cum  ar fi organizațiile de IMM-uri sau camerele de comerț. În prezent, multe campanii
de informare și instrumente de planificare a transferului de afaceri din Europa sunt utilizate de către ca
merele de comerț.

Informațiile disponibile cu privire la întreprinderile familiale trebuie să fie difuzate în rândul factorilor de
decizie politică și publicului larg în vederea familiarizării acestora cu caracteristicile şi particularităţile afacerilor
familiale. Măsurile de sensibilizare sunt deosebit de eficiente, în cazul în care este implicată mass-media, iar
informațiile sunt disponibile în format electronic, fapt care asigură o răspândire largă a informațiilor.

Deja în mai multe state europene de către reţelele afacerilor familiale sau organizațiile patronale sunt
oferite seminare şi ateliere de lucru care pregătesc potenţialii succesori ai afacerilor familiale pentru viitorul
lor rol. Programele în baza cărora sunt instruiţi viitorii antreprenori familiali ar putea fi transferate în
Republica Moldova şi acele ţări care nu dispun de ele.

În ceea ce privește impozitul pe succesiune şi cadou, acesta reprezintă o povară pentru afacerile
familiale în unele țări europene. Pentru a face față obligațiilor financiare, în unele state au fost stabilite
moduri alternative de a accesa finanțarea externă fără a fi nevoie să se renunțe la controlul de gestiune a
afacerii, cum ar fi introducerea acţiunilor fără drept de vot (cazul Spaniei).
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