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Strategia Europa 2020

Europa 2020 este strategia pe zece ani prin care Uniunea
Europeană își propune să sprijine creșterea economică și
ocuparea forței de muncă, lansată în 2010.

Obiectivul ei este mai mult decât de a depăși criza din care
economiile noastre își revin acum treptat.

Strategia își propune să elimine deficiențele modelului nostru de
dezvoltare și să creeze condiții favorabile pentru o creștere
economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.



Strategia Europa 2020

Pentru a realiza acest lucru până la sfârșitul anului 2020, UE şi-a
fixat cinci obiective esenţiale referitoare la:

 ocuparea forței de muncă

 cercetare și dezvoltare

 energie/climă

 educație

 incluziune socială și reducerea sărăciei.



Strategia Europa 2020 – crestere economica

Inteligentă, prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și
inovare

Creşterea inteligentă presupune îmbunătăţirea prestaţiei UE în
următoarele domenii:

 educaţie (încurajarea procesului de învăţare şi de
îmbunătăţire a competenţelor)

 cercetare şi inovare (crearea de noi produse şi servicii care să
genereze creştere economică şi noi locuri de muncă şi să ne
ajute să facem faţă provocărilor de ordin social)

 societatea digitală (utilizarea tehnologiilor informaţiei şi
comunicaţiilor)



Strategia Europa 2020 – crestere economica

Obiectivele UE pentru o creştere inteligentă:

1. un nivel al investiţiilor publice şi private în cercetare şi
dezvoltare de 3% din PIB-ul UE; condiţii mai bune pentru
cercetare, dezvoltare şi inovare

2. o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul
populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani, până în
2020

3. rezultate mai bune pe plan educaţional, în special

- reducerea abandonului şcolar la mai puţin de 10%

- creşterea până la cel puţin 40% a ponderii absolvenţilor de
studii superioare sau echivalente în rândul populaţiei în
vârstă de 30-34 de ani



Strategia Europa 2020 – crestere economica

Pentru a asigura o creştere economică durabilă, trebuie:

 să dezvoltăm o economie mai competitivă, cu emisii scăzute de
CO2, care să utilizeze resursele în mod eficient şi durabil

 să protejăm mediul, să reducem emisiile de gaze cu efect de
seră şi să stopăm pierderea biodiversităţii

 să profităm de poziţia Europei ca lider în dezvoltarea de noi
tehnologii şi metode de producţie ecologice

 să introducem reţele electrice inteligente şi eficiente

 să valorificăm reţelele europene pentru a le acorda
întreprinderilor (în special micilor producători) un avantaj
competitiv suplimentar

 să îmbunătăţim mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri

 să-i ajutăm pe consumatori să aleagă produse şi servicii, în
cunoştinţă de cauză.



Strategia Europa 2020 – crestere economica

Obiectivele UE pentru o creştere durabilă:

1. reducerea cu 20%, până în 2020, a emisiilor de gaze cu efect
de seră faţă de nivelul din 1990 - UE este dispusă să reducă
emisiile chiar şi cu 30%, cu condiţia ca şi alte ţări dezvoltate să
îşi asume angajamente similare şi ca ţările în curs de dezvoltare
să contribuie, în măsura posibilităţilor, în cadrul unui acord
global.

2. creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la
20%

3. creşterea cu până la 20% a eficienţei energetice.



Strategia Europa 2020 – crestere economica

O creştere favorabilă incluziunii presupune:

 o rată mai mare de ocupare a forţei de muncă - locuri de
muncă mai bune şi mai numeroase, în special pentru femei,
tineri şi lucrători de peste 55 de ani

 creşterea capacităţii de anticipare şi gestionare a schimbării
prin investiţii în formare profesională şi îmbunătăţirea
competenţelor

 modernizarea pieţelor muncii şi a sistemelor de protecţie
socială

 garantarea accesului tuturor la beneficiile creşterii
economice.



Strategia Europa 2020 – crestere economica

Obiectivele UE pentru o creştere economică favorabilă
incluziunii:

1. o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul
populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani până în
2020 (prin crearea de condiţii favorabile inserţiei profesionale, în
special pentru femei, tineri, persoane în vârstă sau necalificate şi
imigranţi legali)

2. rezultate mai bune pe plan educaţional, în special

– reducereaabandonului şcolar la mai puţin de 10%

- creşterea până la cel puţin 40% a ponderii absolvenţilor de
studii superioare sau echivalente în rândul populaţiei în
vârstă de 30-34 de ani

3. reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului
persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi
a excluziunii sociale.



Europa 2020 – IMM 

IMM – urile desfăşoară activităţi importante pentru economie şi
contribuie la dezvoltarea economică, prin asigurarea de locuri de
muncă.

Europa trebuie sa aiba o politică industrială adaptată erei
globalizării pentru a îmbunătăți mediul de afaceri pentru IMM-
uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și
durabile în măsură să facă față concurenței la nivel mondial.

Uniunea Europeană are peste 20 milioane de IMM-uri şi circa
50 000 firme mari.

Deşi, în 2014, climatul de afaceri pentru IMM-uri s-a ameliorat,
acesta se află încă, la o diferenţă apreciabilă faţă de situaţia
anterioară crizei.



Europa 2020 – IMM 

România are numai 24-25 de IMM-uri la 1.000 locuitori faţă de
media Uniunii Europene de 64-65, adică de aproape 3 ori mai
puţine firme.

În plus, gradul lor de capitalizare este de 6 ori mai scăzut faţă de
media europeană.

IMM-urile sunt singurele care, atât în România, cât şi în Uniunea
Europeană, au creat în ultimele două decenii locuri de muncă.
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Europa 2020 – IMM 

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru a permite întreprinderilor
să inoveze:

 crearea unui brevet european unic și

 a unei instanțe specializate în materie de brevete,

 modernizarea cadrului de protejare a drepturilor de autor și
a mărcilor comerciale,

 îmbunătățirea accesului IMM-urilor la protecția proprietății
intelectuale.



Europa 2020 – IMM 

Adoptarea și implementarea unui Plan de acțiune revizuit privind
eficiența energetică și promovarea unui program substanțial
în domeniul utilizării eficiente a resurselor (sprijinind atât
IMM-urile, cât și gospodăriile) prin utilizarea fondurilor
structurale și a altor tipuri de fonduri în vederea mobilizării de
noi finanțări prin intermediul modelelor existente și foarte
eficace de scheme de investiții inovatoare.

Această măsură ar trebui să determine modificări ale modului de
consum și de producție.



Europa 2020 – IMM 

Imbunătățirea mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri,
inclusiv prin reducerea costurilor de tranzacție aferente
desfășurării unei activități economice în Europa, prin promovarea
clusterelor și prin îmbunătățirea accesului convenabil la
finanțare.

Promovarea internaționalizării IMM-urilor.



Europa 2020 – IMM in Romania 

La nivel național, statele membre trebuie:

– să îmbunătățească mediul de afaceri, în special pentru IMM-
urile inovatoare, inclusiv prin achiziții publice menite să sprijine
inițiativele care încurajează inovarea

– să amelioreze condițiile de asigurare a respectării drepturilor
de proprietate intelectuală

– să reducă sarcina administrativă a societăților și să amelioreze
calitatea legislației în domeniul afacerilor

– să colaboreze strâns cu părțile interesate din diverse sectoare
(cu întreprinderile, cu sindicatele, cu mediul academic, cu ONG-
urile, cu organizațiile de consumatori) pentru a identifica
blocajele și a dezvolta o analiză comună cu privire la modalitățile
de a menține o bază industrială și de cunoaștere solidă și de a
plasa UE într-o poziție de lider în ceea ce privește dezvoltarea
durabilă la nivel mondial



Europa 2020 – IMM in Romania 

În 2014 s-a adoptat Legea nr. 62 de modificare a Legii IMM-
urilor, care prevede crearea mai multor fonduri – seed-capital,
microgranturi, microcredite, capital de risc – alimentate din
fonduri UE.

Operaţionalizarea acestor fonduri – pentru care există bani de la
Uniunea Europeană – se poate face în câteva luni.

Potrivit analizelor facute de institutii de specialitate, cu aceste
resurse, în doi ani, se pot înfiinţa cel puţin 50.000 de firme, se
pot dezvolta mimimum 60.000 de IMM-uri, creându-se cel puţin
400.000 de locuri de muncă. Operaţionalizarea prevederilor
acestei legi şi a Codului fiscal propus poate relansa rapid sectorul
de IMM-uri din România şi accelera substanţial dezvoltarea
economică şi socială a ţării.



Europa 2020 – IMM in Romania  

Stimularea creşterii investiţiilor.

Din anul 2009 şi până în anul 2015 (trimestrul I), investiţiile în
România au scăzut continuu.

S-au diminuat toate categoriile de investiţii: interne, externe,
private şi publice.

Investiţii mai mici, adică resurse (inputuri) mai puţine pentru
dezvoltare, înseamnă în următoarea perioadă o scădere relativă şi
absolută de producţie, valoare adăugată, productivitate, locuri de
muncă, salarii, export etc.



Europa 2020 – IMM in Romania  

Stimularea creşterii investiţiilor.

În consecinţă, este imperios să se adopte noul Cod fiscal, să se
amplifice şi accelereze absorbţia fondurilor europene, să se
îmbunătăţească legislaţia privind acordarea ajutorului de stat şi
parteneriatul public-privat pentru ca acesta să fie performant.
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Europa 2020 – PMM suport pentru IMM  

Sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii constituie principala
preocupare a profesioniştilor contabili membri ai Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Exista un parteneria incheiat intre Corpul Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România cu Consiliul Naţional al
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.



Europa 2020 – PMM suport pentru IMM  

Parteneriatul existent între CECCAR şi CNIPMMR reprezintă de
fapt parteneriatul dintre experţii contabili ca Practici Mici şi
Mijlocii (PMM) şi IMM-uri, unde experţii contabili ca principali
furnizori de servicii profesionale de calitate pot consilia IMM-
urile, oferindu-le:

 strategii

 sfaturi care să îi ajute să genereze planuri de afaceri şi
previziuni financiare

 sprijin în atragerea de fonduri

 sprijin pentru o mai buna gestionare a riscurilor sau în
evaluare

 sprijin pentru servicii mai bune în domeniul financiar,
contabil, fiscal, în domeniul resurselor umane



Europa 2020 – PMM suport pentru IMM  

CECCAR a subliniat in repetate randuri rolul profesioniștilor
contabili și al IMM-urilor în relansarea economică ca fiind
deosebit de important, constituind însăşi structura de bază a
economiei.

Într-un peisaj mondial zguduit de criza financiară, caracterizat
prin modificări structurale continue și o presiune concurențială
crescută, rolul IMM-urilor în societatea noastră a devenit din ce
în ce mai important datorită creării oportunităților de angajare și
a rolului important pe care îl joacă în bunăstarea și prosperitatea
comunităților locale și regionale.



Europa 2020 – PMM suport pentru IMM  

Excesul de reglementare din profesia contabilă constituie o mare
problemă, atât pentru mediul de afaceri, dar şi pentru profesia în
sine.

Legislaţia naţională este excesivă, faţă de restul Europei,
împiedicând o bună relaţie între furnizorii şi beneficiarii
serviciilor profesionale generând costuri mari pentru IMM-uri.



Europa 2020 – PMM suport pentru IMM  

Problema principala în România pentru un IMM o constituie
excesul de reglementare, fiind ţara cu cea mai dezvoltată
reglementare în domeniul profesiei contabile.

Nu exista în alte ţări din Europa o dezvoltare atât de adâncă, atât
de detaliată, cu cel puţin patru organisme, în domeniul profesiei
contabile, reglementate fiecare prin legi speciale.

Mai multe organisme, înseamnă mai multe cotizaţii, cotizaţii ce
sunt plătite de aceeaşi întreprindere mică sau mijlocie.

Nimeni nu se gândeşte la impactul pe care îl au aceste
reglementări asupra economiei, fiecare grup de interese îşi vede
de propria agenda.



Europa 2020 – PMM suport pentru IMM  

 Sprijinirea şi dezvoltarea sectorului IMM

 Stimularea creativităţii, a inovaţiei, a competitivităţii

pot fi realizate doar prin sprijinul tuturor factorilor implicaţi şi a
tuturor structurilor instituţionale antrenate în dezvoltarea
culturii antreprenoriale, prin:

 facilitarea accesului la finanţare, inclusiv cea din partea
statului, prin activităţi de educare şi dezvoltare,

 facilităţi de ordin fiscal,

 facilitarea accesării de fonduri europene prin mecanisme care
să nu dezarmeze din start prin cerinţe stufoase şi birocratice



Europa 2020 – PMM suport pentru IMM  

În stadiul actual al unei pieţe alerte si în continuă schimbare,
deschiderea firmelor mici şi mijlocii către serviciile experţilor
contabili reprezintă o nevoie de schimbare a percepţiei şi o
gândire mai flexibilă a IMM-urilor, faţă de provocările actuale şi
faţă de nevoile de care trebuie să ţină seama, urmare a diverselor
probleme cu care aceştia se confruntă zilnic.



Europa 2020 – PMM suport pentru IMM  

Fără experții contabili și contabilii autorizați nu se pot măsura
activităţile economice, nu se pot împărţi roadele activităţilor
economice între angajaţii unei companii şi proprietarii acesteia,
între muncă şi capital.

Fără aportul experţilor contabili nu poate exista încrederea, atât
de necesară în tranzacţiile comerciale şi financiare.

Aceeași specialiști contabili sunt cei fără de care nu pot exista
bugete naţionale şi impozite şi, deci, nici solidaritate între
membrii societăţii.

De calitatea acestor servicii depinde bunăstarea oamenilor, bunul
mers al economiei și dezvoltarea comunităților.



Europa 2020 – PMM suport pentru IMM  

Mecanismul unei economii aflate într-o perpetuă dinamică
informaţională, contextul concurenţial, evoluţiile pieţelor
financiare, politicile macroeconomice, efectele crizei financiare
etc., atribuie modalităţii în care întreprinzătorul gestionează
relaţia sa cu profesionistul contabil, semnificaţii aparte.

Circuitul logic al oricărei acţiuni umane, regăsite în funcţiile
fundamentale ale procesului de management: previziune,
organizare, antrenare, coordonare şi control-evaluare, nu pot
fi exercitate cu succes decât în baza unor informaţii economice
pertinente, primite oportun, într-o reprezentare accesibilă, de la
personal specializat, cum este expertul contabil.



Europa 2020 – PMM suport pentru IMM  

Importanţa informaţiilor financiar-contabile, asociată cu
abilitatea întreprinzătorului de a valorifica oportun conţinutul
acestora, transferă profesionistului contabil rolul unui factor de
producţie activ, implicat în mod direct, în antrenarea celorlalţi
factori de producţie destinaţi realizării de plusvaloare.

Capacitatea polivalenta de manifestare a calificării expertului
contabil, sub forma prestaţiilor de servicii integrate este dictată
de dimensiunile şi potenţialul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Astfel, expertul contabil devine un partener indispensabil în
procesul de elaborare a previziunilor, a programelor şi
proiectelor pe termen mediu şi scurt, în etapa operaţională şi în
etapa de interpretare a rezultatelor.



Europa 2020 – PMM suport pentru IMM  

Prestaţia experţilor contabili oferă posibilitatea evaluării
performanţelor şi comparării acestora cu obiectivele prestabilite,
identificării punctelor forte, punctelor slabe, oportunităţilor,
constrângerilor şi riscurilor, a căror cunoaştere permite
ameliorarea rezultatelor şi tendinţelor.

Componentă a managementului firmei, managementul financiar-
contabil se suprapune obiectivelor fundamentale ale oricărei
organizaţii: maximizarea profitului, maximizarea valorii
întreprinderii şi implicit maximizarea averii antreprenorilor.



ÎNTREBĂRI?


