25 de ani de la înființarea Consiliului Național al
IMM-urilor din România

Lansarea lucrării “Carta Albă a IMM-urilor din
România, 2017”

50.000 firme membre, 14% din PIB
600.000 salariați ai firmelor membre
20 de patronate de ramură afiliate

1 organizație de tineri întreprinzători
1 organizație a femeilor de afaceri din
IMM
100 de proiecte europene
implementate
250 de conferințe naționale la nivel
central și regional

270 inițiative legislative
1200 modificări legislative

1 publicație anuală
1 revista proprie

1 site propriu
1 portal cu soluții pentru IMM-uri
4 Convenții Naționale
1 Convenție Mondială a IMM-urilor

10.000 firme premiate

1 vicepreședinte în cadrul Asociației
Europene a IMM-urilor

3 evenimente anuale dedicate mediului
de afaceri, timp de 25 de ani

1 vicepreședinte în cadrul Asociației
Mondiale a IMM-urilor

Concluziile raportului de cercetare “Carta Albă a IMM-urilor din România, 2017”
-

Concurenţa neloială (46,97%), birocraţia (46,13%), scăderea cererii interne (44,19%), fiscalitatea excesivă (41,65%), creşterea nivelului
cheltuielilor salariale (39,83%), corupţia (37,53%) și controalele excesive (32,45%) sunt principalele dificultăți în activitățile IMM-urilor
2016: birocraţia (semnalată în 61,41% din IMM-uri), fiscalitatea excesivă (54,74%), corupţia (45,16%), controalele
excesive (44,98%), concurenţa neloială (40,33%), scăderea cererii interne, (36,31%), creşterea nivelului cheltuielilor salariale (25,54%) au fost
principalele dificultăți în activitățile IMM-urilor
- 11,07% dintre persoanele investigate anticipează o evoluție pozitivă a situației economice a României în anul 2017
2016: Doar 6,72% dintre persoanele investigate au anticipat o evoluție pozitivă a situației economice a României în anul 2016
-

24,58% dintre întreprinderi au estimat că evoluţia mediului de afaceri românesc pe întreg anul 2017 va favoriza derularea activităților
antreprenoriale
2016: 13,78% dintre întreprinderi au estimat că evoluţia mediului de afaceri românesc pe întreg anul 2016 va favoriza derularea activităților
antreprenoriale
- 0,12% dintre întreprinderi au primit aprobarea pentru proiectul depus
2016: 0,18% dintre întreprinderi au primit aprobarea pentru proiectul depus
- 72,03% dintre întreprinzători nu intenţionează să acceseze fondurile structurale în anul 2017
2016: 81.66% dintre întreprinzători nu intenţionează să acceseze fondurile structurale în anul 2017
- 74,09% dintre IMM-uri se vor autofinanța
2016: 71, 99% dintre IMM-uri s-au autofinanțat

#stabilitatesipredictibilitate

Avem nevoie de ...
DEBIROCRATIZARE
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
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obiectiv
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INVESTIȚII

FONDURI EUROPENE

ȘCOLI PROFESIONALE

obiectiv
obiectiv

obiectiv
LICEE DE ANTREPRENORIAT

PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

obiectiv

România în primele 20 de țări privind ușurința de a face afaceri
Șomaj sub 10% în doi ani și sub 5% în următorii doi ani
6% din PIB
Grad de absorbție de 100%
1 centru de excelență în fiecare județ
Înființarea a minim 40 de licee în anul școlar 2017-2018
10 programe anuale majore

Programul “ROMÂNIA ANTREPRENORIALĂ”

Preluarea de către România a președinției Consiliului European în anul 2019

“ ANTREPRENORIATUL”

ca prioritate a
presedinției României

La mulți ani, CNIPMMR!
#25deaniCNIPMMR

CNIPMMR - cea mai puternică organizație patronală din Sud Estul Europei!

PROFESIONALISM

