DICTIONAR AL TERMENILOR DE BAZA DIN ANTREPRENORIAT

INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII (IMM)

Intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri ) in UE

Date si cifre

Daca urmariti stirile zilnice va fi usor sa va formati impresia ca economia
europeana este dominata de intreprinderile mari, multinationale. Achizitii de
miliarde de euro, proiecte de extindere la nivel global sau mai recent pericolul
de faliment la scara mare domina prima pagina a ziarelor.
Ceea ce de obicei se pierde in transmiterea stirilor este ca peste 99% din totalul
intreprinderilor din Europa sunt, in realitate, IMM-uri. Dar ce sunt IMM-urile?
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"IMM " inseamna „Intreprinderi mici si mijlocii”-

dupa cum se defineste in

dreptul comunitar. Factorii de baza care stabilesc daca o intreprindere este
IMM, sunt urmatorii:

- Numarul de angajati
- Cifra de afaceri

Cifra

Sau

Totalul

Categoria intreprinderii

Angajati

Intreprinderi mijlocii

< 250

≤ € 50 m

≤ € 43 m

Intreprinderi mici

< 50

≤ € 10 m

≤ € 10 m

< 10

≤€2m

≤€2m

Intreprinderi

foarte

mici

(Micro-intreprinderi)

afaceri

bilantului

Limitele prezentate in tabelul de mai sus se refera la intreprinderi individuale. O
firma care face parte dintr-un grup mai mare de firme poate fi nevoita sa includa
date despre angajati/ cifra afaceri / bilantul grupului de care apartine.
IMM-urile creaza doua sau trei locuri de munca in sectorul privat si participa cu
mai mult de jumatate la valoarea adaugata totala pe care o creaza
intreprinderile in Uniunea Europeana. In plus, IMM-urile reprezinta „coloana
vertebrala” a economiei europene, principalul responsabil pentru bogatia si
dezvoltarea economica, in afara

rolului sau fundamental in inovativitate si

cercetare si dezvoltare (R & D).
Ceea ce este inca si mai interesant este ca noua din zece IMM-uri sunt in
realitate foarte mici, cu mai putin de 10 angajati. Prin urmare, nucleul economiei
Europei sunt intreprinderile foarte mici, care ofera in medie locuri de munca
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pentru doua persoane. Acesta este probabil „marele-mic secret”

al Uniunii

Europene!

Pentru evaluarea randamentului IMM-urilor, Uniunea Europeana a constituit
„Observatorul European pentru IMM-uri”. Activitatea Observatorului continua in
prezent cu noi „instrumente” care identifica randamentul IMM-urilor si
importanta acestora in economia Europei.

Micile intreprinderi depind de antreprenori- cu alte cuvinte de oamenii care au
idei si care sunt dispusi sa isi asume riscurile de infiintare a unei afaceri noi.

Europa are nevoie de mai multi antreprenori si Comitetul European examineaza
modalitati prin care sa incurajeze antrepreorii potentiali sa isi infiinteze noi
afaceri.

Este important sa intelegem ca exista factori culturali care descurajeaza multe
persoane in infiintarea unei afaceri. Trebuie, in consecinta, sa dezvoltam o
„cultura antreprenoriala” incepand cu tinerii si cu educatia din scoli. De
asemenea, exista in permanenta un stigmat corelat cu „esecul in afaceri”. Ce
insemna acest lucru? Ca in timp ce in alte tari (SUA este un exemplu elocvent)
un esec intr-o incercare antreprenoriala este un lucru firesc, in marea majoritate
a tarilor europene acest lucru poate constitui o lovitura devastatoare in
credibilitatea unui antreprenor, care il va urmari pe toata durata sa de „viata
economica” si activitate antreprenoriala.

Pe de alta parte, cerintele administrative ce decurg din legislatia in domeniu
constituie adesea un factor important de descurajare a candidatilor la
antreprenoriat.
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In al treilea rand ar trebuie sa fie mai usor pentru antreprenori sa atraga
investitorii.

Consiliul Europei colaboreaza cu tarile membre in special pentru facilitarea
schimbului de experiente si in promovarea mentalitatii antreprenoriale. In plus,
campaniile de tipul „Saptamana Europeana a IMM-urilor” au inceput
promovarea imaginii antreprenoriatului.

Anumite grupuri sociale, cum ar fi persoanele ce provin din minoritatile
nationale se confrunta cu dificultati suplimentare in efortul lor de infiintare a unei
afaceri. Astfel, la nivel european se pune un accent deosebit pe acordarea de
sprijin catre aceste grupuri, astfel incat sa poata depasi astfel de obstacole.

Alte forme de intreprinderi, cum ar fi cooperativele, pot juca un rol deosebit de
important in dezvoltarea economica in timp ce intreprinderi cum ar fi atelierele
se pot confrunta cu probleme speciale. Comisia Europeana supravegheaza
luarea de masuri adecvate pentru evitarea obstacolelor fata de acest tip de
intreprinderi.

Observatorul European pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, in studiul realizat in
2007 a concentrat principalele

probleme cu care se confrunta IMM-urile in

functionarea lor, probleme care sunt prezentate pe scurt in continuare:
1. Exporturi
Mai putin de una din 10 IMM-uri din UE (8%) au raportat cifre de afaceri din
exporturi, care au fost semnificativ mai mici fata de numarul de intreprinderi
mari (28%). Principalul obstacol in exporturi pentru IMM-uri a fost lipsa de
cunoastere a pietelor straine (13% din IMM-urile exportatoare au mentionat
acest lucru ca fiind principalul obstacol) , urmat de tarifele la import in tarile de
destinatie si lipsa de capital ( ambele cu 9%).
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2. Relocare / filiale in strainatate
Doar 5% din IMM-urile din UE au raportat ca au filiale sau joint ventures in
strainatate. Aceste parteneriate de afaceri straine par sa aiba un impact pozitiv
direct asupta ocuparii fortei de munca in tarile de origine ale IMM-urilor din UE:
49 % din IMM-urile implicate au confirmat ca parteneriatele lor nu afecteaza
ocuparea fortei de munca in tara de origine in timp ce 18 % au raportat ca
aceasta creste si 3 % ca ocuparea fortei de munca scade. Principalul motiv
pentru IMM-uri de

a investi in strainatate este proximitatea geografica ca

furnizor pentru alte intreprinderi.

3. Strategiile de combatere a concurentei in crestere
In timp ce doua treimi din IMM-urile din UE considera ca concurenta pe pietele
lor a crescut in ultimii doi ani, strategia principala a IMM-urilor pentru a face
fata concurentei in crestere consta in imbunatatirea calitatii produselor . IMMurile ar lua in considerare, ca ultimele strategii pe care le-ar aplica, cresterea
numarului de ore de munca, cautarea de noi piete in strainantate sau reducerea
costurilor de productie.

4. Inovatia: Noi produse in portofoliul intreprinderii
3 din 10 IMM-uri au indicat ca au realizat noi produse sau ca au avut venituri
din noile produse. Ponderea IMM-urilor care au raportat inovatii este mai mare
in vechilel tari membre ale UE decat in cele noi.

5. Obstacole in calea inovatiilor
IMM-urile au declarat ca exista patru factori, la fel de importanti, in calea
inovatiilor si anume: probleme in accesarea unor finantari, deficitul de forta de
munca calificata, lipsa cererii pe piata si costul ridicat al resurselor umane.
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6. Eficienta energetica
Sistemele complete pentru eficienta energetica sunt destul de rar intalnite in
IMM-uri (4%) fata de intreprinderile mari (19%); acelasi lucru este valabil si
pentru masurile simple de economisire a energiei, care sunt utilizate doar de 30
% din IMM si 46 % din intreprinderile mari.

7. Dependenta de pietele regionale
Cercetarea confirma ca IMM-urile (89%) sunt cu mult mai dependente de piata
fortei de munca locale decat intreprinderile mari (77%).

8. Disponibilitatea de forta de munca adecvata
Mai mult de jumatate dintre managerii IMM-urilor au declarat ca au probleme in
recrutarea de personal. O prima problema este disponibilitatea fortei de munca
adecvate ; cererile salariale excesive sunt un al doilea motiv, relativ indepartat
de primul. Gasirea si angajarea fortei de munca adecvate este o provocare
pentru multe IMM-uri din UE. In special in noile State Membre, un numar
semnificativ de locuri de munca raman neocupate.

9. Reglementarile administrative
Dincolo de limitele cererii, cea mai importanta constrangere in afaceri raportata
de catre IMM-uri este respectarea normelor administrative; 36% din IMM-urile
din UE au declarat ca aceasta problema a fost o piedica in desfasurarea
activitatilor lor in ultimii doi ani. Aceasta apreciere este legata de aprecierea
data de 44 % din IMM-uri ca lucreaza intr-un mediu supra-reglementat. Mai
mult decat atat, IMM-urile percep o deteriorare globala in ceea ce priveste
regulamentele administrative.
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Toate activitatile de sprijin al IMM-urilor si a antreprenoriatului au un cadru unic
si integrat, denumit Small Business Act pentru Europa (SBA), pe care tarile
membre s-au obligat sa il aplice, in paralel cu Comisia.

Cele 10 principii ale Small Business Act
I

1. Crearea unui mediu in care intreprinzatorii si intreprinderile familiale
sa poata prospera si unde spiritul antreprenorial este recompensat;

2. Asigurarea posibilitatii pentru intreprinzatorii cinstiti care au dat
faliment de a beneficia in mod rapid de o a doua sansa;

3. Definirea regulilor dupa principiul "Ganditi mai intai la scara mica";

4. Asigurarea reactivitatii administratiilor la nevoile IMM-urilor;

5. Adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor:
facilitarea participarii IMM-urilor la achizitiile publice si exploatarea mai
judicioasa a posibilitatilor oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare
de stat;

6. Facilitarea accesului IMM-urilor la finantare si punerea in aplicare a
unui cadru juridic si comercial care sa favorizeze punctualitatea platilor
cu ocazia tranzactiilor comerciale;

7. Sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunitatile
oferite de piata unica;
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8. Promovarea ameliorarii competentelor in interiorul IMM-urilor si a
tuturor formelor de inovatie;

9. Ajutarea IMM-urilor sa transforme provocarile in materie de mediu in
oportunitati;

10. Incurajarea si sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de cresterea
pietelor.

In paralel cu aplicarea Small Business Pact (SBP) pentru IMM-uri, Comisia
Europeana a preluat initiative in urmatoarele directii :

Imbunatatirea mediului de afaceri: initierea, functionarea si dezvoltarea
afacerii

Infiintarea unui IMM este doar un inceput. Intrucat IMM-urile au un impact
deosebit in economia europeana, acestea trebuie sa devina mai mari, sa
angajeze mai multe persoane si sa-si extinda gama de produse, pietele si cifra
de afaceri. In multe cazuri, aptitudinile si experienta antreprenorului nu sunt
suficiente pentru a creste afacerea, pentru a o dezvolta. Multe etape in
dezvoltarea companiei solicita, printre altele, noi tehnologii si cunoasterea
modului de implementare a acestor tehnologii, angajarea de noi persoane, cu
aptitudini suplimentare si accesul pe noi piete. Bineinteles, este nevoie si de o
investitie financiara pentru cresterea firmei precum si de consultanta
personalizata si suport in accesarea unor noi piete.
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Anumite grupe din societate cum ar fi femei, persoane ce apartin minoritatilor
nationale si tineri se confrunta cu dificultati suplimentare in incercarea lor de a
infiinta o afacere si o atentei deosebita este acordata in sprijinul pentru
depasirea acestor probleme.

Imbunatatirea climatului antreprenorial se refera la urmatoarele axe:


Proceduri de Start-up



Transferul afacerii



Modele pentru reducerea reglementarilor administrative



Aptitudini, formare si mobilitate pentru IMM-uri



Aptitudini de Management pentru IMM-uri



A 2-a cariera



Recrutarea primului angajat



Esecul si un nou inceput



Impozitele si IMM-urile



Contabilitatea si IMM-urile



Optiuni pentru un „stoc” de angajati



Date comune

Promovarea antreprenoriatului
Firmele mici depind de antreprenori – de persoanele care au idei si care sunt
dispuse sa-si asume riscurile aferente infiintarii unei afaceri. Europa are nevoie
de mai multi antreprenori iar Comisia Europeana cauta cai de incurajare a
celor care doresc sa-si infiinteze o afacere.

In primul rand, exista factori culturali ce descurajeaza oamenii in infiintarea unei
firme. Avem nevoie sa dezvoltam o mai buna cultura antreprenoriala, incepand
cu persoanele tinere si prin educatia in scoli. De asemenea, exista un stigmat
atasat unui esec. In al doilea rand, cerintele administrative sunt adesea un alt
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factor de descurajare a antreprenoriatului. In al treilea rand, antreprenorii au
nevoie de a gasi mai usor un investitor.

Comisia lucreaza cu Statele Membre prin facilitarea impartasirii de experiente si
in stimularea atitudinii fata de antreprenoriat. In plus, au fost lansate campanii
cum ar fi „Saptamana Europeana a IMM-urilor” in vederea promovarii imaginii
antreprenoriatului.

Anumite grupe din societate cum ar fi femei, persoane ce apartin minoritatilor
nationale si tineri se confrunta cu dificultati suplimentare in incercarea lor de a
infiinta o afacere si o atentei deosebita este acordata in sprijinul pentru
depasirea acestora. Alte forme de antreprenoriat cum ar fi cooperativele joaca
un rol important in cresterea economica in timp ce firmele cum ar fi cele de
mestesugari se pot confrunta cu probleme specifice. Comisia asigura ca se iau
masurile adecvate pentru evitarea acestor dezavantaje pentru asemenea
intreprinderi, pe piata europeana.

Promovarea antreprenoriatului se reflecta intr-o serie de initiative:


Erasmus pentru tineri antreprenori



Educatie si formare in antrepreoriat



Antrepreoriatul in audio-visual media



Femeile antreprenor



Minoritatile etnice / antreprenorii migranti



Afacerile de familie



Mestesugurile si micro-intreprinderile



Intreprinderile sociale (Cooperative, Societati mutuale , Asociatii si
fundatii , intreprrinderi sociale )

Accesul pe piete
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O Piata Unica pentru bunuri si servicii este unul dintre motoarele principale ale
economiei Europene. Ea se bazeaza in mare masura pe oportunitatile
disponibile pentru afacerile de pe piata de bunuri si pentru a oferi acces la
seviciile sau in Uniunea Europeana. Misiunea centrala a UE este asigurarea
cresterii integrarii pe piata si indepartarea obstacolelor de libera circulatie a
marfurilor, serviciilor si a capitalului.

Natura schimbatoare a comertului modern inseamna ca multe dintre barierele
comerciale ale companiilor europene nu se rezuma doar la tarifele traditionale
de import sau cotare ci si la reglementarile discriminatorii.

Studiile

au

demonstrat

o

legatura

directa

intre

internationalizare

si

competitivitatea companiilor. UE ajuta IMM-urile sa dezvolte si sa promoveze
activitatile internationale si sa faciliteze accesul pe pietele internationale.

Suportul local oferit de 600 Enterprise Europe Network partners in peste 40 de
tari este disponibil antreprenorilor care au nevoie de informatii de piata si cu
privire la reglementarile existente sau care sunt in cautare de parteneriate in
afaceri sau tehnologice.

Internationalizarea inseamna de asemenea acceptarea standardelor si a
procedurilor de certificare a conformitatii. Se realizeaza actiuni pentru
imbunatatirea participarii IMM-urilor la procesul de standardizare precum si la
promovarea utilizarii de standarde de facilitare a accesului pe Piata Unica.
Afacerile europene au dreptul de a se stabili in mod liber si sa ofere servicii
oriunde s-ar gasi in UE. Toate informatiile referitoare la mobilitate si la ciclul de
viata al produselor si serviciilor sunt disponibile la nivel national si european si
pot fi gasite pe Your Europe Business Portal.
Accesul pe piata al IMM-urilor se analizeaza in urmatoarele doua axe:
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Asistenta in internationalizarea IMM-urilor



IMM_uri in standardizare

Studiu referitor la implicarea IMM-urilor pe piata muncii in UE

Comisia Europeana a publicat la inceputul anului 2102 un studiu care
analizeaza importanta rolului pe care il joaca intreprinderile mici si mijlocii in
crearea unui numar mai mare de locuri de munca si de o mai buna calitate.

In acord cu aceasta analiza, 85 % din numarul total de locuri de munca in UE
intre anii 2002 si 2010 au fost create de catre intreprinderile mici si mijlocii
(IMM-uri). Acest procent depaseste 67% din procentul de IMM-uri in ocuparea
totala. In aceasta perioada, ocuparea totala a crescut in mod semnificativ, in
medie cu 1.1 milioane de noi locuri de munca in fiecare an.

Cu o crestere de 1% anuala, cresterea ocuparii pentru IMM-uri a fost mai mare
decat a intreprinderilor mari, care a fost de 0,5 %. O exceptie clara a constituit-o
sectorul Comertului , in care ocuparea in IMM-uri a crescut cu 0,7 % anual, in
comparatie cu 2,2 % in intreprinderile mari. Acest lucru se datoreaza cresterii
puternice a intreprinderilor comerciale mari, in special in vanzarea, intretinerea
si repararea autoturismelor (vehiculelor).

Microintreprinderile
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Parte a totalului de IMM-uri sunt si „intreprinderile foarte mici” (“micro-firms”)
care au mai putin de 10 angajati. Sunt responsabile pentru cel mai mare
procent a dezvoltarii nete a ocuparii (procent 58%).
Studiul a aratat ca noile intreprinderi (sub cinci ani) sunt responsabile pentru
marea majoritate a noilor locuri de munca. Noile intreprinderi care activeaza in
domeniul serviciilor catre intreprinderi creaza mai mult de un sfert (27%) din
noile locuri de munca in timp ce noile intreprinderi din domeniul transporturilor si
al comunicatiilor contribuie cu un procent de ordinul cel putin 6%.
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Surse
-

DG Enterprise and Industry, European Commission

-

Tackling Youth unemployment: Using EU structural funds to help young
people
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/17_youth_action_team_en.p
df
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