CARTA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA

Al 16-lea raport de cercetare

Peste 50 de parteneri implicați în
realizare

Peste 15.000 de antreprenori
chestionați de-a lungul timpului

270 inițiative legislative

Tradusă în 6 limbi de circulație
internațională

1200 modificări legislative

1000 de studenți pe teren pentru

3500 de propuneri de politici publice

culegerea datelor
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https://www.researchgate.net/publication/49609516_How_to_Improve_Small_and_MediumSized_Enterprises_Profitability_by_Practicing_
an_Efficient_Human_Resources_Management
https://econpapers.repec.org/article/cbujrnlec/y_3a2010_3av_3a1_3ap_3a169-174.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114008326
https://www.researchgate.net/publication308171003_Doing_Business_in_Romania_between_Hopes_Realities_and_Risks

CONCLUZIILE RAPORTULUI DE CERCETARE
- birocraţia 47,41%, angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului 45,97%, fiscalitatea ridicată 40,97%, concurenţa neloială 40,97%, inflaţia 40,25%, reducerea

cererii interne 38,64%, instabilitatea relativă a monedei naţionale 36,67%, creşterea nivelului cheltuielilor salariale 32,92%, corupţia 31,31%, sunt principalele
dificultăți în activitățile IMM-urilor
- 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
- 11,17% dintre persoanele investigate au anticipat o evoluție pozitivă a situației economice a României în anul 2018
2017: 11,07% dintre persoanele investigate anticipează o evoluție pozitivă a situației economice a României în anul 2017
- 30,87% dintre întreprinderi au estimat că evoluţia mediului de afaceri românesc pe întreg anul 2018 va favoriza derularea
activităților intreprenoriale
2017: 24,58% dintre întreprinderi au estimat că evoluţia mediului de afaceri românesc pe întreg anul 2017 va favoriza
derularea activităților antreprenoriale

- 0,72% dintre întreprinderi au primit aprobarea pentru proiectul depus
2017: 0,12% dintre întreprinderi au primit aprobarea pentru proiectul depus
- 81,75% dintre întreprinzători nu intenţionează să acceseze fondurile structurale în anul 2018
2017: 72,03% dintre întreprinzători nu intenţionează să acceseze fondurile structurale în anul 2017
- 73,88% dintre IMM-uri se vor autofinanța
2017: 74,09% dintre IMM-uri se vor autofinanța

PROIECTE ȘI INIȚIATIVE CNIPMMR

PRAC-TIC

SIMPRACT 2

REZULTATE
• 2000 de persoane instruite în domeniul antreprenoriatului
• 1000 de antreprenori instruiți în domeniul financiar
• 1000 de noi firme înființate și finanțate
• 850 de studenți participanți la stagii de practică
• > 500 de noi locuri de muncă create
• > 400 de persoane din Diaspora instruite în domeniul
antreprenoriatului
• 60 de noi start-upuri din Diaspora înființate în țară
• 1 HUB dedicat industriilor creative în Cluj-Napoca
• 1 aplicație mobilă- SME test
• 1 program inovativ de învățare prin sport
• 1 sesiune SME Bootcamp
• 1 program de management al inovației

INIȚIATIVE VIITOARE
1. Europe Entrepreneurship Manifesto
un nou Small Business Act (SBA)
2. “Bucharest Business Agency”
3. “Romania Digitală”
- Semnătura electronică gratuită
- E-sediu
- E-cetățenie
- IMM-uri digitale
4. Educație antreprenorială cu module de digitalizare
5. Includerea sprijinului pentru digitalizare în viitoarele programe financiare
6. Legislație neutră și inteligentă din punct de vedere tehnologic
7. „Digital Knowledge Center„
8. “România reprofesionalizată- HAI ACASĂ!”
9. “Pașaport de export”
10. Capitala Antreprenoriatului Românesc

