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Comisia Europeană - Fișă informativă 

 

ZLSAC Facilitati pentru IMM-uri  

 

Bruxelles, 21mai 2015 

 

De ce sprijina UE IMM-urile din Georgia, Moldova și Ucraina? 
 

La 27 iunie 2014, Georgia, Moldova și Ucraina au semnat acorduri de asociere (AA) cu 

Uniunea Europeană (UE). Aceste acorduri vizează promovarea dezvoltării economice, 

stabilitatea pe termen lung, eficiență și predictibilitate pentru întreprinderi. AA sunt, de 

asemenea, baza pentru crearea unor zone de liber schimb aprofundat (DCFTA)  și, care la 

rândul lor vor crea noi oportunități comerciale, vor stimula creșterea investițiilor străine 

directe, vor moderniza economia și crearea de noi locuri de muncă în aceste trei țări. 

ZLSAC va schimba fundamental regulile și reglementările de afaceri în cadrul fiecărei țări. 

Modificările vor afecta nu numai exportatorii către UE, dar toate companiile, deoarece mediul 

de afaceri intern va trebui, de asemenea, să fie aliniat la standardele UE. Aceste modificări pot 

fi deosebit de dificile pentru IMM-uri, care ar putea avea nevoie competențe suplimentare și 

mai multe resurse financiare pentru a se adapta. 

Pentru a răspunde acestor necesități, Comisia Europeană - în colaborare cu Banca Europeană 

de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) - a pus în 

aplicare Facilitatea ZLSAC pentru IMM-uri. Facilitatea ZLSAC pentru IMM-uri este o parte 

integrantă a inițiativei emblematice pentru IMM-uri, o inițiativă regională amplă a UE, care 

își propune să ofere sprijin pentru IMM-uri în cadrul Parteneriatului Estic in scopul de a le 

ajuta sa răspunda provocărilor. Facilitatea va completa programele UE din fiecare țară care 

contribuie la cresterea întreprinderilor mici și să le pregătească pentru noile oportunități de 

piață ale ZLSAC și va a ajuta autoritățile naționale să pună în aplicare Acordurile de 

Asociere. 

 Câte fonduri vor fi disponibile? 

 

Prin Facilitatea ZLSAC IMM-urile vor primi aproximativ 200 de milioane € - subvenții de la 

bugetul UE. Această contribuție se preconizează pentru deblocarea a cel puțin 2 miliarde € de 
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noi investiții către IMM-urile, în cele trei țări, care ar urma să fie finanțate în mare parte de 

noi împrumuturi susținute de facilitate. 

 

Ce se va finanța și cine va beneficia? 

 

Finanțarea va: 

 

• Acorda asistență IMM-urilor să profite de noi oportunități comerciale cu UE dar și în 

interiorul regiunii, care au fost deschise datorită ZLSAC; 

• Îmbunătăți accesul la finanțare pentru IMM-uri, fapt ce le va  permite să facă investițiile 

necesare pentru creșterea competitivității lor; 

 • Permite IMM-urilor să se integreze în lanțurile valorice globale, devenind parteneri   de 

afaceri a investitorilor străini direcți; 

  • Acorda asistenta IMM-urilor in a se conforma noiilor  standarde tehnice și de calitate, 

sanitare, fitosanitare, precum și măsurilor de protecție a mediului, toate acestea in beneficiul 

cliențiilor locali și intru creșterea exporturilor către UE și nu numai. 

Facilitatea ZLSAC pentru IMM-uri va ajunge la zeci de mii de IMM-uri și sute de mii de 

angajați, furnizori și prestatori de servicii din Georgia, Moldova și Ucraina, și este conceputa 

pentru a sprijini IMM-urile în a face modificările necesare pentru  beneficii de la noile 

oportunități de afaceri . 

Investițiile fără precedent care vor fi injectate în economia reală de catre Facilitatea ZLSAC 

pentru IMM-uri vor contribui, de asemenea, la îmbunătățirea mediului de afaceri: sectorului 

bancar local, serviciilor de afaceri pentru IMM-uri. Infrastructura comercială și de calitate, 

precum și climatul de afaceri general vor beneficia enorm de  Facilitate, creând un cerc 

virtuos de creștere și va contribui la crearea unui numar semnificativ de locuri de muncă. 

Cum va funcționa Facilitatea? 

Facilitatea ZLSAC constă dintr-un set de programe care urmează să fie puse în aplicare de 

către BEI și BERD. IMM-urile vor beneficia de subventii UE accesând patru tipuri de 

sprijin: 

Instrumentele de împărțire a riscurilor: pentru a îmbunătăți condițiile de creditare pentru 

IMM-uri prin reducerea riscului pentru instituțiile financiare europene și locale de creditare a 

acestora; 

Acoperire împotriva riscurilor valutar: pentru a permite IMM-urilor să împrumute în 

monedă naționalăla rate accesibile; 

Stimulente pentru investiții: de reducere a costurilor de investiție prin acordarea de 

stimulente pentru IMM-uri de modernizare de tehnologie și a proceselor de producție / 

servicii pentru a se conforma cu standardele și reglementările UE; 
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Asistența tehnică: o serie de proiecte concepute special pentru sprijinirea IMM-urilor și a 

altor părți interesate (instituții de sprijinire a afacerilor), prin investiții de identificare in 

conformitate cu cerințele ZLSAC; acordând asistenta in pregătirea planurilor de afaceri și a 

celor de finanțare si obținerea creditelor bancare; identificarea de noi oportunități de piață 

deschise de ZLSAC; precum și stimularea îmbunătățirii mediului și a politicelor de 

reglementare ale celor trei țări. 

Facilitatea va fi însoțită de activități de comunicare pentru a sensibiliza IMM-urile despre 

sprijinul de care pot dispune și cum să-l utilizeze cat mai eficient. 

 

 


