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Întreprinzător în Mileniul Trei.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investeşte în oameni!
DE CE THNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC)
PENTRU AFACERI?
Studiul “E-readiness ranking 2008” al Economic Intelligence Unit, a plasat România
pe locul 45 din 70 de ţări, (scor 5,46 din 10), penultima ţară din centrul şi estul
Europei la absorbţia TIC. Documentele strategice naţionale precum şi studiile asupra
antreprenoriatului (ex. Carta Albă a IMM) subliniază oferta redusă de servicii suport
pentru IMM, cu precădere a celor on-line, şi slaba cunoaştere şi aplicare de către
întreprinzători a tehnologiilor moderne, în special TIC.
Deşi TIC este utilizată de majoritatea firmelor, ea se rezumă de obicei la aplicaţii de
bază (office şi contabilitate), e-mail şi acces la informaţii. IMM-urile din România,
angajaţii lor şi potenţialii întreprinzători au nevoie să cunoască avantajele
tehnologiilor moderne, importanţa investiţiilor în TIC dar mai ales cum să utilizeze
eficient TIC în dezvoltarea afacerii. Pentru dezvoltarea e-economiei sunt imperative
soluţii moderne de TIC şi un management eficient bazat pe cunoaştere.
În România, numărul şi densitatea IMM-urilor sunt printre cele mai scăzute din UE
(cf. Raport anual al Sectorului IMM 2007). Printre cauze sunt stadiul incipient al
culturii antreprenoriale, teama de risc, lipsa de modele, de abilităţi specifice şi de
informare sistematică privind oportunităţi şi modalităţi de creare a unei afaceri. Ca
antreprenoriatul să devină o alegere atractivă pentru carieră e nevoie de modele de
succes şi informare eficace care să determine schimbarea mentalităţilor şi să creeze
atitudini favorabile dezvoltării afacerilor proprii.
Rata de supravieţuire a IMM după primul an de funcţionare este în medie sub 63%,
faţă de circa 74% în UE. Cauza principală este lipsa cunoştinţelor şi abilităţilor
manageriale şi participarea redusă la formarea continuă. Concurenţa acerbă în UE
crează noi nevoi de formare iar asimilarea cunoştinţelor privind introducerea inovării
şi a TIC în afaceri reprezintă piloni esenţiali ai creşterii competitivităţii firmelor.
Criza economică mondială a lovit din plin firmele româneşti. Conform ONRC,
productivitatea în industrie a scăzut cu 8,6% şi numărul firmelor închise în sem. I
2009 a crescut de 8 ori faţă de sem. I 2008. Tendinţa va continua, cu precădere în
zonele mai slab dezvoltate.
Crearea de noi locuri de muncă va fi posibilă doar prin infiinţarea şi dezvoltarea
de IMM care să răspundă cererii actuale a pieţei.
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