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Stimata doamna/stimate domnule Presedinte,

La 23 iunie a.c., Comisia ECON a CoR a organizat un seminar virtual care a adus în
discuție diferitele aspecte ale digitalizării şi starea actuală în ceea ce priveşte mediul de
afaceri în raport cu tranziția numerică, mai ales situația IMM-urilor europene raportată la
prioritate de digitalizare anunțată de actuala Comisie europeană.
Seminarul a fost organizat în parteneriat cu organizația „Eurochambres” care a prezentat
în avanpremieră şi urmează să lanseze un studiu pe acest subiect intitulat: „The state of
digital transformation at regional level and COVID-19 induced changes to economy and
business models, and their consequences for regions”.
Echipa de cercetare a precizat că, la realizarea acestei analize, au fost luat în considerare
3 axe relevante, mai precis, mediul de afaceri, stadiul regional al digitalizarii în afaceri, mai
ales pentru IMM-uri, şi efectele pandemiei.
Seminarul ECON a fost organizat în 2 paneluri de discuții, un prim panel aducând în primplan situația digitalizării în mediul de afaceri în general, inițiativele sau documentele
programatice importante lansate de Comisie, dar şi perspectivele pentru perioada imediat
următoare, subliniate prin studiul amintit mai sus, iar un al doilea prezentând 3 exemple de
strategii locale/regionale ale unor regiuni care au câştigat premiul EER al CoR (Regiuni
europene întreprinzătoare).
Deschiderea discuțiilor a fost orientată, mai ales, către contextul general marcat de nivelul
de intensitate digitală pe care îl au acum şi îl pot atinge IMM-urile, acesta urmând să aibe
efecte de anvergură asupra redresării economice europene și asupra competitivității
viitoare a UE pe piețele globale.
Pandemia COVID-19 a scos la iveală o divizare dramatică între întreprinderile deja
capabile să valorifice întregul potențial al transformării digitale și cele care nu sunt încă pe
deplin digitalizate, creând o provocare fără precedent la nivelul UE pentru adoptarea de
politici adecvate. Comunicarea UE „Digital Compass” (Busola digitală), deja menționată în
alte note de informare internă sau comunicări, anunță ambiția de a crește la 75%
numărul întreprinderilor europene care utilizează tehnologii digitale avansate și asigură că
peste 90% din toate întreprinderile vor atinge cel puțin un nivel de bază al digitalizării până
în 2030.

Vorbitorii au subliniat într-o manieră cvasi-unanimă că IMM-urile au un rol central în
această tranziție, iar de acest aspect trebuie să fie conştienți toți decidenții politici,
indiferent de nivelul de guvernanță. Cu sprijinul a peste 200 de centre de inovare digitală și
clustere industriale accesibile în UE (detalii, mai jos), până în 2030, IMM-urile ar trebui să
aibă posibilitatea de a accesa cu ușurință și în condiții echitabile, tehnologii sau date
digitale asigurate printr-o reglementare adecvată și să beneficieze de un sprijin adecvat
pentru digitalizare.
Cu toate acestea, conform unui studiu recent al BEI, 57% dintre IMM-uri nu sunt conștiente
de vreun program național sau al UE pentru digitalizarea lor, anunțând astfel o nevoie
urgentă de a conecta mai bine multitudinea de programe disponibile la nivel național și al
UE la nevoile din teritoriu.
Prezent la reuniune, Ivan Štefanec, membru al Parlamentului european și președinte al
organizatiei care reprezintă IMM-urile europene (SME Europe), a identificat trei
subiecte cruciale pentru accelerarea tranziției digitale a IMM-urilor:
a) necesitatea de a lucra la infrastructura digitală,
b) importanța abilităților digitale (programul „Erasmus pentru tinerii antreprenori” are un rol
foarte important) și
c) cadrul legal pentru economia digitală.
Intervenția sa a punctat, de asemenea, importanța digitalizării pentru completarea Pieței
Unice, mai ales în situațiile transfrontaliere (legislatia digitală europeană este în discutie
în Parlamentul european, pentru crearea unui cadru corect între companiile mari şi mici).
Comisia europeană a fost reprezentată la discuțiile din primul panel de Outi Slotboom,
responsabil în cadrul DG « Creştere economică », care a punctat următoarele aspecte
importante:
a) ocuparea forței de muncă şi IMM-urile au un rol foarte important în economia
europeană, la nivelul UE existând o strategie a IMM-urilor pentru digitalizare, acestea fiind
considerate ca esențiale pentru redresare, Pactul ecologic european şi reziliență,
b) strategia industrială a UE a fost actualizată în mai 2021 pentru a lua in calcul
efectele pandemiei,
c) CE publică un raport anual privind starea IMM-urilor din Europa, document în care există,
anul acesta, o parte dedicată digitalizarii; cel mai recent raport va fi disponibil în curând
pe pagina web a direcției generale « Piață internă »,
d) la nivel european, este vitală introducerea noilor tehnologii de către întreprinderile mici şi
mijlocii, iar acest lucru este cu atât mai evident în condițiile în care doar aproximativ 20%
dintre IMM-uri acționează în acest sens; în plus, doar 20% din întreprinderile mici iau în
calcul, în viitorul apropiat, digitalizarea,
e) pe această temă, Facilitatea pentru relansare si reziliență va avea un rol important în
viitorii ani,
f) digitalizarea administrației publice şi a serviciilor publice de bază este un proces
obligatoriu şi necesar,
g) cooperarea dintre CoR şi CE în acest domeniul, mai precis prin inițiativa “Regiunile
intreprizătoare europene”, este foarte apreciată de forurile europene, dar şi de
autoritățile locale şi regionale implicate.
Cea de-a treia intervenție politică/europeană importantă a fost cea a lui Eddy Van
Hijum, membru al CoR și raportor pentru Strategia pentru IMM-uri (adoptarea
documentului a avut loc în octombrie 2020, la momentul respectiv au fost aduse la
cunoştința conducerii executive informații relevante prin prezentarea raportului de activitate
lunar), care a evidențiat următoarele observații de interes:

a) este vitală implicarea autorităților locale și regionale în elaborarea și implementarea
planurilor naționale de redresare, de asemenea, în părțile acestora care privesc
digitalizarea, b) CE, în opinia sa, subestimează, din păcate, concluziile acestui raport ;
documentul evidențiază faptul că, foarte multe companii mici nu au auzit niciodată de
programele europene, spre exemplu, de fostul program « Orizont 2020 » sau actualul «
Orizont Europe », de instrumentele Băncii Europene de Investiții (BEI) sau de noile
inițiative ale programului « Digital Europe »,
c) IMM-urile de la nivel local şi regional trebuie să fie ajutate, mai ales prin oferirea de
informații, sprijin pentru o mai bună comunicare şi popularizare a inițiativelor
europene, educarea tinerilor şi noi competențe, etc.
Cel de-al doilea panel de discuții a avut 2 axe informaționale:
- prezentarea unor instrumente europene existente care pot fi valorificate, respectiv Huburile europene de inovare digitală (EDIHs – acronim în engleză) şi clusterele și alianțele
din industrie, care pot favoriza tranziția digitală a IMM-urilor; « European Digital
Innovation Hubs” vor funcționa ca ghișee unice care ajută companiile să răspundă
dinamic la provocările digitale și să devină mai competitive,
- prezentarea a 3 strategii locale/regionale create şi implementate în 3 regiuni
declarate câştigătoare în cadrul inițiativei EER: Brabantul de Nord (EER 2013), Austria
de Jos (EER 2017) și Silezia (EER 2021-22); acestea au oferit o perspectivă utilă
asupra celor mai bune practici pentru sprijinirea IMM-urilor de către autoritățile
regionale, utilizând programele UE disponibile. Vorbitorii au evidențiat obiectivele și
beneficiile-cheie care rezultă din cooperarea transregională în materie de digitalizare.
Pentru detalii despre premiile EER, CoR pune la dispoziția celor interesați o pagină
web accesibilă la adresa: European Entrepreneurial Region (EER) (europa.eu).
Vă multumim pentru colaborare!
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Sorin Munteanu,
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