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ABSTRACT 
 

THE FINANCING OF INNOVATIVE SMEs –  
A SOLUTION FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS  
OF THE ROMANIAN ECONOMY ON GLOBAL MARKETS  

 
Unlike large enterprises, SMEs, especially innovative ones, face increased 

difficulties in the attempt to obtain financing due to the specificity of their activity. 
This situation calls for the involvement of the state by means of polices aiming at 
providing support to this sector, and especially in order to encourage innovation, 
which can be a solution for increasing Romania’s competitiveness at the global level. 
Among the methods used to support these ideas, we will list several, from among 
those used in the article: the analysis of statistical data from several complementary 
sources (including evolution over time) – indicators related to SMEs in general (the 
share of enterprises, of the workforce, of the turnover, of the added value, in the 
national economy etc.) and to innovative ones in particular (means for innovation – 
using own funds or in cooperation; types of innovation – technological or non-
technological, etc.); a comparison on the one hand between the situation in Romania 
and the one in the EU, using indicators calculated as the average of values recorded in 
the member states, and, on the other hand, between Romania and other EU members 
states with innovation performances superior or comparable to those of our country; 
emphasizing the difficulties faced by this sector, especially those concerning access to 
financing, in relation to innovation-related characteristics.  
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1. CARACTERISTICI ALE SECTORULUI IMM-URILOR DIN ŢARA NOASTRĂ,  
DOMENIU DIN CARE FAC PARTE IMM-URILE INOVATIVE 

Înainte de a ne referi la IMM-urile inovative, considerăm necesar a prezenta 
câteva date generale despre sectorul IMM-urilor din România, pentru a contura 
situaţia domeniului mai larg în care se încadrează firmele inovative. Conform 
datelor Anuarului Statistic al României 2010, în ţara noastră, în anul 2009, activau 
517 870 IMM-uri (99,7% din totalul întreprinderilor româneşti) [INS, 2010a, p. 
459], care asigurau locuri de muncă la 66,3% (ibidem, p. 468) din personalul total 
al întreprinderilor din industrie, construcţii, comerţ şi servicii (conform CAEN Rev. 
2) şi realizau 60,3% (ibidem, p. 469) din cifra de afaceri a acestora din urmă.  

Datele sunt în concordanţă cu situaţia din UE, unde 99,8% din întreprinderi 
sunt IMM-uri, asigurând locuri de muncă la 67,4% din forţa de muncă. IMM-urile 
româneşti par să joace, în medie, un rol mai puţin important în economia 
românească decât cel deţinut de către omoloagele lor din celelalte state membre 
UE; acest lucru este valabil în special în ceea ce priveşte contribuţia lor la valoarea 
adăugată (42,2%), care este semnificativ mai mică decât media europeană (57,9 %) 
[Comisia Europeană, 2009, p. 1]. 

Deşi sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii din România are, în continuare, 
rezultate în urma mediei europene, a dat totuşi dovadă de îmbunătăţiri demne de 
remarcat din 2002 până în 2008.  

Astfel, în această perioadă, numărul de întreprinderi mici şi mijlocii a crescut 
cu aproximativ 70% (în 2002 numărul IMM-urilor era de 313 159, iar în 2008 – de 
532 688) [INS, 2010b, Tabelul nr. 15.3], o rată de creştere semnificativă, raportată 
la media UE de 13% (Comisia Europeană, 2009, p. 2). Datele anului 2009 
evidenţiază o scădere a numărului de IMM-uri din România de aproximativ 3% 
faţă de anul 2008 (INS, 2010a, p. 459), efect al crizei economice declanşate 
anterior.  

Interesant de observat este faptul că, deşi numărul de IMM-uri a scăzut în 
2008 şi 2009, ponderea forţei de muncă angajate în IMM-uri a crescut în 2009 
(urmând tendinţa perioadei anterioare, de la 50,7% în 2002 la 65,7% în 2008 [INS, 
2010b, Tabelul nr. 15.9]) atingând valoarea de 66,3% (INS, 2010a, p. 468); această 
creştere poate fi numită o „falsă creştere”, explicaţia fiind probabil cea a creşterii 
ratei şomajului, ceea ce face ca valoarea la care se raportează numărul de salariaţi din 
IMM-uri să fie mai mică.  

În aceeaşi perioadă (2002–2008), ponderea cifrei de afaceri, realizată de 
IMM-uri în totalul cifrei de afaceri a întreprinderilor, a crescut de la 55,9% în 2002 
la 61% în 2008 (INS, 2010b, Tabelul nr. 15.10), anul 2009 aducând o scădere a 
acesteia până la valoarea de 60,3% (INS, 2010a, p. 469).  

În acelaşi interval de timp, media valorii adăugate create de IMM-uri în 
statele membre UE a crescut cu 28%. Deşi se află încă sub media UE, în termeni 
absoluţi, valoarea adăugată creată de IMM-uri în România a cunoscut cea mai 



3 Finanţarea IMM-urilor  439 

impresionantă evoluţie, astfel că în 2008 a fost de cinci ori mai mare decât în 2002 
[Comisia Europeană, 2009, p. 2] (acest indicator referitor la performanţele IMM-
urilor din România a cunoscut şi el o scădere în anul 2009, de aproximativ 12,6% 
faţă de anul 2008 [INS, 2010a, p. 470]). 

Datele privind efectele crizei economice asupra IMM-urilor europene, 
disponibile în raportul elaborat pe baza anchetei „Accesul la finanţare al IMM-
urilor”, realizată în perioada iunie-iulie 2009, la iniţiativa Băncii Central-Europene 
şi a Comisiei Europene, conduc la concluzia că IMM-urile au fost afectate într-o 
măsură mai mare decât întreprinderile mari (European Central Bank, 2009, p. 8–9): 

– 50% dintre IMM-urile europene au suferit o scădere a cifrei de afaceri în 
primele şase luni ale anului 2009, faţă de 44% dintre întreprinderile mari; 

– 38% din IMM-urile europene au avut o scădere a profitului în aceeaşi 
perioadă, faţă de 31% dintre întreprinderile mari.  

Şi a doua parte a cercetării, derulată în noiembrie–decembrie 2009, cu date 
pentru a doua jumătate a anului 2009, relevă diferenţe, în privinţa efectelor crizei 
economice, între IMM-uri şi întreprinderi mari, la aceiaşi indicatori, deşi efectele 
negative ale crizei se diminuează (European Central Bank, 2010, p. 2–3): 34% 
dintre IMM-uri, faţă de 25% dintre întreprinderile mari, au raportat o deteriorare a 
profitului, în timp ce doar 47% dintre IMM-uri au cunoscut o scădere a cifrei de 
afaceri.  

Trei sferturi dintre IMM-uri (75%) au primit, în cursul celei de-a doua 
jumătăţi a anului 2009, împrumuturi întregi sau parţiale, din sumele pentru care au 
aplicat, comparativ cu 77% în prima jumătate a anului. Unei ponderi de 18% dintre 
IMM-uri  
i-au fost respinse cererile de creditare depuse la bănci, faţă de 12% în prima 
jumătate a anului 2009. În contrast, pentru firmele mari, ratele de succes şi de 
respingere a aplicaţiilor pentru credite au rămas constante (ibidem, p. 2). 

Printre problemele cele mai presante cu care se confruntă IMM-urile 
europene, conform aceleiaşi cercetări, sunt: găsirea clienţilor (27% dintre 
respondenţi), cauza fiind scăderea consumului şi a cererii globale; următoarea 
dificultate este accesul la finanţare (17% dintre IMM-uri, în special cele mai mici); 
apoi concurenţa (14% dintre respondenţi) şi costurile cu forţa de muncă şi alte 
costuri de producţie (9%); acelaşi procent dintre respondenţi (9%) a menţionat 
lipsa de personal calificat (European Central Bank, 2009, p. 4). Pentru a doua 
jumătate a anului, în cazul IMM-urilor, ordinea importanţei dificultăţilor rămâne 
aceeaşi, în timp ce firmele mari se simt presate mai mult de lipsa clienţilor (24%) şi 
de existenţa concurenţei (23%), iar accesul la finanţare (12%) nu mai constituie o 
problemă atât de presantă (European Central Bank, 2010, p. 3). 

IMM-urile trebuie să facă faţă unui număr mare de impedimente în calea 
creşterii şi supravieţuirii lor, inclusiv accesul limitat la finanţare. De fapt, accesul la 
finanţare a fost identificat în multe studii ca unul dintre cele mai semnificative 
obstacole în ce priveşte supravieţuirea şi dezvoltarea IMM-urilor, mai ales a celor 
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inovative. În plus, puterea limitată pe piaţă, lipsa de abilităţi manageriale, ponderea 
mare de produse intangibile, producţia mică etc. tind să crească profilul de risc al 
IMM-urilor. Ca o consecinţă, băncile şi investitorii tradiţionali sunt reticenţi în a 
furniza servicii de finanţare către IMM-uri. La polul opus, firmele mai mari, cu 
planuri de afaceri mai sigure, cu informaţii financiare de încredere, cu producţie 
mai mare, obţin mai uşor finanţare prin mijloace tradiţionale. 

Incertitudinea şi lipsa de informaţii care caracterizează IMM-urile în general 
sunt amplificate în cazul IMM-urilor inovative, ceea ce face şi mai dificil accesul 
acestora la finanţare. În primul rând, potenţialii finanţatori se confruntă cu lipsa 
siguranţei în ceea ce priveşte realizarea concretă a produsului sau procesului 
inovativ în care ei investesc fonduri; în al doilea rând, aceştia deţin mai puţine 
informaţii, comparativ cu antreprenorii, care să-i convingă că merită să investească; 
şi, în al treilea rând, activităţile inovative sunt de obicei de tip intangibil, mai greu 
de evaluat în termeni monetari. Astfel, finanţarea IMM-urilor inovative este foarte 
riscantă şi nesigură, greu de concretizat printr-un contract financiar care să fie 
acceptabil pentru ambele părţi. Acest fapt conduce la necesitatea implicării statului, 
prin programe guvernamentale apte să finanţeze decalajul financiar cu care se 
confruntă IMM-urile inovative. 

2. PERFORMANŢE ŞI DIFICULTĂŢI PRIVIND SECTORUL IMM-URILOR INOVATIVE  
DIN ROMÂNIA, ÎN CONTEXT EUROPEAN 

Datele din Anuarul Statistic 2010 includ în tipologia inovatorilor, pentru 
perioada 2006–2008, întreprinderile cu peste 9 salariaţi, din anumite secţiuni 
CAEN cuprinse în domeniile industrie şi servicii. Cu aceste precizări, putem spune 
că întreprinderile mici şi mijlocii inovative, în număr de 9 185, reprezintă  32,1% 
din totalul de 28 619 întreprinderi mici şi mijlocii (INS, 2010a, p. 400). 

În noul context al globalizării şi al societăţii cunoaşterii, în care cooperarea 
între întreprinderi este esenţială, mai ales din perspectiva transferului inovaţiei, 
facilitat prin crearea de  reţele şi de cluster-e, ultimele date disponibile din Anuarul 
Statistic arată faptul că în perioada 2006–2008, dintre întreprinderile mici cu 
inovare tehnologică, 11,1% erau inovative prin cooperare (cu parteneri din 
România, ţări din Europa, SUA sau alte ţări), iar dintre cele mijlocii 15,1%, faţă de 
o pondere de 27,3% în cazul întreprinderilor mari (ibidem, p. 408). 

În raport cu tema pe care ne-am propus s-o abordăm în cadrul acestui studiu, 
foarte importante sunt datele care evidenţiază ponderea întreprinderilor cu inovare 
în domeniul tehnologiei, care au primit fonduri publice, din totalul întreprinderilor 
inovative în perioada 2006–2008, aceasta fiind de 7,9% pentru întreprinderile mici 
şi de 12,9% pentru întreprinderile mijlocii. De la autorităţile locale şi regionale au 
primit fonduri 2,4% din întreprinderile mici cu inovare tehnologică, respectiv 3,8% 
din cele mijlocii; de la guvern (incluzând fonduri de la agenţii guvernamentale sau 
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ministere) 3,6% dintre întreprinderile inovative mici şi 6,9% dintre întreprinderile 
inovative mijlocii; de la Uniunea Europeană – 4,1% dintre întreprinderile mici cu 
inovare tehnologică şi 7,4% dintre întreprinderile mijlocii inovative tehnologic 
(ibidem, p. 407). 

Pentru a compara performanţele României din domeniul inovării cu cele de la 
nivelul UE, vom folosi datele privitoare la situaţia IMM-urilor inovative în ţările 
europene, incluse în lucrarea Innovation Union Scoreboard 20101, care face o 
evaluare comparativă a performanţelor inovative ale statelor membre UE. România 
se află, conform performanţelor sale inovative, măsurate la nivel de ansamblu, pe 
locul 24, înaintea Lituaniei, Bulgariei şi Letoniei, din cele 27 de state membre UE. 
Faţă de datele anterioare, privind performanţele inovative din ţările membre UE, 
cuprinse în lucrarea European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. Comparative 
analysis of innovation performance, conform cărora România se situa pe 
antepenultimul loc din cele 27 de ţări (doar înaintea Letoniei şi Bulgariei), nu 
putem vorbi cu siguranţă de o îmbunătăţire a situaţiei din acest domeniu în ţara 
noastră, dat fiind că noul document se bazează pe o listă de indicatori care a suferit 
modificări comparativ cu precedenta. 

În funcţie de performanţele inovative, cele 27 de ţări se grupează după cum 
urmează (European Commission, 2011, p. 4): 

– liderii inovării (innovation leaders): Danemarca, Finlanda, Germania, 
Suedia; 

– performerii de nivel secund în inovare (innovation followers): Austria, 
Belgia, Cipru, Estonia, Franţa, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Slovenia şi Marea 
Britanie;  

– inovatorii moderaţi (moderate innovators): Republica Cehă, Grecia, 
Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania;  

– ţările cu performanţe inovative modeste (modest innovators): România,  
Lituania, Bulgaria şi Letonia (cu performanţe inovative mult sub media UE-27). 

 
Tabelul nr. 1 

Performanţe inovative pentru România, raportat la UE-27 

 UE-27 România 
1. Facilitatori (Enablers)  
1.1 Resurse umane (România ocupă locul 26 din 27 de ţări) [ibidem, p. 13] 
1.1.1 Noi deţinători ai titlului de doctor la 1 000 de persoane cu vârsta de  

25–34 de ani 
1,4 0,9 

1.1.2 Ponderea populaţiei cu vârsta de 30–34 de ani cu educaţie terţiară  32,3 16,8 

                                                 
1 Este vorba despre ultima lucrare din seria European Innovation Scoreboard, publicată de 

Comisia Europeană în februarie 2011, în cadrul căreia autorii au făcut unele schimbări în ceea ce 
priveşte indicatorii consideraţi relevanţi pentru analiza performanţelor inovative ale ţărilor avute în 
vedere (vezi Anexa E din cadrul Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union’s 
Performance Scoreboard for Research and Innovation, 1 februarie 2011, p. 69–70). 
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1.1.3 Ponderea tinerilor cu vârsta de 20–24 de ani care au un nivel 
educaţional peste cel al gimnaziului) 

78,6 78,3 

1.2 Sisteme de cercetare atractive, excelente, deschise (România ocupă locul 25 din 27 de ţări) 
1.2.1 Publicaţii ştiinţifice internaţionale la un milion de persoane 266 118 
1.2.2 Publicaţii ştiinţifice în topul celor 10% cel mai citate publicaţii din 

lume, ca procent din totalul publicaţiilor din ţară 
  0,11   0,04 

1.2.3 Studenţi la doctorat din ţările non-UE, ca procent din numărul total al 
studenţilor la doctorat 

19,45   2,01 

1.3 Finanţare şi suport (România ocupă locul 22 din 27 de ţări) 
1.3.1 Cheltuieli publice pentru CD (% din PIB)    0,75   0,29 
1.3.2 Capital de risc (% din PIB)  0,110 0,042 
2. Activităţile firmelor 
2.1 Investiţii (România ocupă locul 14 din 27 de ţări) 
2.1.1 Cheltuieli private pentru CD (procent din PIB)    1,25 0,19 
2.1.2 Cheltuieli pentru inovare non-CD (procent din cifra de afaceri)    0,71 1,36 
2.2 Cooperare şi antreprenoriat (România ocupă locul 26 din 27 de ţări) 
2.2.1 IMM-uri cu inovare proprie (procent din IMM-uri) 30,31 16,66 
2.2.2 IMM-uri cu inovare în colaborare (procent din IMM-uri) 11,16 2,27 
2.2.3 Publicaţii de cercetare scrise în cooperare de tip public-privat, la un 

milion de locuitori 
   36,2    6,3 

2.3 Active intelectuale (Intellectual Assets) (România ocupă locul 27 din 27 de ţări) 
2.3.1 Aplicaţii pentru patente la Oficiul European de Patente la un miliard din PIB  4,00 0,15 
2.3.2 Aplicaţii pentru patente legate de provocările societale, la un miliard din PIB 0,64 0,01 
2.3.3 Mărci comunitare la un miliard din PIB 5,41 1,44 
2.3.4 Noi design-uri comunitare la un miliard din PIB 4,75 0,34 
3. Rezultate 
3.1 Inovatori (România ocupă locul 23 din 27 de ţări) 
3.1.1 IMM-uri care au introdus inovări de produs sau de proces (% din IMM-uri) 34,18 18,03 
3.1.2 IMM-uri care au introdus inovări de marketing sau organizaţionale 

(% din IMM-uri) 
39,09 25,80 

3.2 Efecte economice (România ocupă locul 21 din 27 de ţări) 
3.2.1 Angajarea în activităţile intensiv cognitive (% din angajaţi) 13,03  6,16 
3.2.2 Exporturi de produse medium-tech şi high-tech (% din totalul exporturilor) 47,36 50,14 
3.2.3 Exporturi din serviciile intensiv cognitive (% din totalul exporturilor 

din servicii) 
49,43 44,91 

3.2.4 Vânzări de inovaţii noi pentru piaţă şi noi pentru firmă (% din cifra de 
afaceri a tuturor întreprinderilor) 

13,26 14,87 

3.2.5 Venituri obţinute din tranzacţii internaţionale de licenţe şi patente 
(% din PIB) 

 0,21  0,12 

Sursa: European Commission, Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union’s 
performance scoreboard for Research and Innovation, p. 62, 65–67. 

 
Pentru România, datele Scoreboard-ului 2010, în ceea ce priveşte IMM-urile 

inovative, indică faptul că, în anul 2008, 16,66% din IMM-uri aveau activităţi 
inovative proprii, faţă de 30,31% în UE-27; 2,27% din IMM-urile româneşti 
reuşeau să inoveze în cooperare cu alte instituţii, faţă de 11,16% în UE. În ceea ce 
priveşte inovarea de produs sau de proces, 18,03% din totalul IMM-urilor 
româneşti au introdus inovări tehnologice – de produs sau de proces, faţă de 34,18% 
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în cadrul UE; pentru inovarea non-tehnologică – organizaţională sau de marketing, 
procentul este mai ridicat, 25,8% din IMM-uri în România, faţă de media UE, de 
39,09%. Toate valorile amintite ale indicatorilor care se referă la România, cuprinse 
în ultima ediţie a Scoarboard-ului, au scăzut, comparativ cu cele incluse în 
Scoreboard-ul precedent, cel din 2009, care se refereau însă la anul 2006. 

Din perspectiva temei de cercetare privind finanţarea IMM-urilor inovative, 
trebuie amintit că analiza dedicată României, în cadrul Scoreboard-ului 2010, 
evidenţiază drept puncte relativ tari ale ţării noastre dimensiunile „Finanţare şi 
suport” şi „Rezultate”, luându-se în considerare nu doar valorile indicatorilor 
subsumaţi, ci şi evoluţia acestora în timp. Descriind o situaţie pozitivă, o creştere 
semnificativă a valorilor se observă, pentru dimensiunile „Cheltuieli publice pentru 
CD”, „Mărci comunitare” şi „Design-uri comunitare” (ibidem, p. 45). Valorile cele 
mai ridicate, chiar peste media UE, se înregistrează la indicatori precum: 
„Cheltuieli pentru inovare non-CD”, „Exporturi de produse medium-tech şi high-
tech”, „Vânzări de inovaţii noi pentru piaţă şi noi pentru firmă”.  

La polul opus, drept puncte relativ slabe sunt evidenţiate cele legate de 
„Sisteme de cercetare atractive, excelente, deschise”, „Cooperare şi 
antreprenoriat”, „Active intelectuale” şi „Inovatori”, iar ca tendinţă, un declin 
puternic se înregistrează la indicatorul „Studenţi la doctorat din ţările non-UE” 
(ibidem). Raportat la media UE, valorile cele mai mici ale indicatorilor sunt cele 
referitoare la aplicaţiile pentru patente, de orice tip ar fi acestea. 

Problema diseminării rezultatelor activităţii, prin publicaţii, reprezintă o 
modalitate importantă nu doar de cunoaştere, de către alte firme, a rezultatelor 
activităţilor de inovare, ci şi de confruntare a ideilor şi, în final, de îmbunătăţire a 
„produselor” realizate; şi din acest punct de vedere, firmele româneşti sunt mult rămase 
în urmă faţă de media UE-27. Valoarea indicatorului „publicaţii de cercetare scrise în 
cooperare public-privat la un milion de locuitori” conform Scoarboard-ului 2010, este, 
faţă de 36,2 (media UE-27), de doar 6,3 în cazul firmelor româneşti, valoare care însă a 
crescut, comparativ cu cea de 4,1, din Scoreboard-ul precedent. 

     
3. SITUAŢIA IMM-URILOR INOVATIVE ŞI FINANŢAREA ACESTORA – O ANALIZĂ 

COMPARATIVĂ ÎNTRE ROMÂNIA ŞI ALTE STATE MEMBRE ALE UE 

 
Pentru a monitoriza şi a evalua situaţia şi performanţele IMM-urilor din ţările 

europene, precum  şi gradul de punere în aplicare a principiilor enumerate în 
„Small Business Act” (SBA), s-au elaborat „fişe informative” pentru fiecare stat 
membru UE în parte, pe baza grupării a 88 de indicatori (European Commission, 
2010a, p. 5) care măsoară o largă varietate de aspecte privind politicile în sectorul 
IMM, conform celor 10 principii ale SBA. Aceste fişe informative cuprind 
informaţii privitoare la importanţa şi structura sectorului IMM din ţara respectivă, 
poziţia ţării în comparaţie cu media UE, principalele măsuri de politici publice 
luate de statul membru, precum şi câte un exemplu de bună practică.  
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În continuare vom prezenta principalele aspecte privind finanţarea2 şi 
inovarea3 în sectorul IMM, comparativ, în ţările dezvoltate şi în cele în tranziţie, 
selectând pentru ţările dezvoltate Germania, Danemarca şi Finlanda (lideri în ce 
priveşte performanţele inovative conform Innovation Union Scoreboard 2010), iar 
pentru ţările în tranziţie, alături de România şi Bulgaria (aflate în ultima grupă, 
conform performanţelor inovative), Ungaria şi Polonia (ţări cu care România este 
deseori comparată, în ce priveşte performanţele economice) – vezi Tabelul nr.  2. 

Legat de situaţia României, comparativ cu cea a ţărilor luate în analiză, din 
perspectiva indicatorilor amintiţi, la capitolul „Finanţare”, aşa cum ne-am fi aşteptat, 
cazul nostru este asemănător cu cel al Bulgariei. Interesant de semnalat este totuşi faptul 
că valoarea indicatorului „ponderea de IMM-uri care se confruntă cu probleme privind 
accesul la finanţare” pentru România este sub cea a Ungariei şi Poloniei şi foarte 
apropiată de cea a Germaniei, care, pe acest indicator, nu pare a urma trend-ul ţărilor 
„colege de grupă” – Danemarca şi Finlanda – conform Innovation Scoreboard 2010. 

Pe dimensiunea „Competenţe şi inovare” însă, datele par a indica cele mai multe 
similitudini între cazul României şi cel al Poloniei, valorile indicatorilor fiind destul de 
apropiate. În cazul a şase dintre cei nouă indicatori, situaţia Poloniei este mai bună: pe 
de o parte, legat de folosirea internetului pentru efectuarea de achiziţii sau primirea de 
comenzi online, iar pe de altă parte, prin procentul mai ridicat de IMM-uri care 
inovează în cooperare. Trei dintre cei şase indicatori amintiţi pot fi puncte forte ale 
României în încercarea de a face progrese în domeniul inovării, ţara noastră deţinând, 
comparativ cu toate celelalte ţări incluse în analiză, valorile cele mai ridicate la 
următorii indicatori: ponderea de IMM-uri care au produse noi sau venituri obţinute din 
vânzarea de produse noi (77,5%); ponderea privind cifra de afaceri a IMM-urilor din 
produse şi servicii noi sau îmbunătăţite considerabil (21%); ponderea personalului din 
IMM-uri care deţine o diplomă universitară (45%). Şi totuşi, paradoxal, valoarea 
indicatorului „IMM-uri cu activitate de inovare” este dintre cele mai scăzute pentru 
România, în urma ţării noastre situându-se la distanţă mică Bulgaria şi Ungaria, dar 
„prăpastia” dintre noi şi ţările nordice este foarte mare (vezi Tabelul nr. 2). 
                                                 

2 Indicatorii subsumaţi dimensiunii „finanţarea” sunt: disponibilitatea capitalului de risc pentru 
afaceri în stadiu incipient (% din PIB), disponibilitatea capitalului de risc pentru afaceri în stadiu de 
expansiune (% din PIB), nivelul garanţiilor pentru IMM-uri (în raport cu PIB), obţinerea creditului: 
indicele privind puterea drepturilor legale ale creditorilor şi debitorilor (0–10), obţinerea creditului: 
indicele privind profunzimea informaţiilor de creditare (0–6), diferenţa între rata dobânzii pentru 
împrumuturile până la un milion de euro şi împrumuturile peste un milion de euro, întârzierea medie 
privind plăţile (% din termenul de plată contractual), ponderea de plăţi pierdute (% din totalul 
încasărilor), ponderea de IMM-uri care se confruntă cu probleme privind accesul la finanţare. 

3 Indicatorii subsumaţi dimensiunii „competenţele şi inovarea” sunt: procentul de întreprinderi 
care au efectuat achiziţii online în ultimul an calendaristic (IMM-uri: între 10–250 angajaţi), procentul 
de întreprinderi care au primit comenzi online în ultimul an calendaristic (IMM-uri: între 10–250 
angajaţi), IMM-uri care inovează folosind resurse interne, ca procent din numărul total de IMM-uri 
(10–250 angajaţi), întreprinderi care au introdus inovarea organizatorică şi/sau de marketing, ca 
procent din numărul total de IMM-uri (10–250 angajaţi), IMM-uri inovatoare în cooperare cu alte 
IMM-uri, ca procent din numărul total de IMM-uri (10–250 angajaţi), IMM-uri cu activităţi 
inovatoare (10–250 angajaţi), ponderea de IMM-uri care au produse noi sau venituri obţinute din 
vânzarea de produse noi, ponderea privind cifra de afaceri a IMM-urilor din produse şi servicii noi 
sau îmbunătăţite considerabil, ponderea personalului din IMM-uri care deţine o diplomă universitară. 
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Tabelul nr. 2  
 

Indicatori SBA (European Commission, 2009) 

 România Bulgaria Ungaria Polonia Germania Finlanda Danemarca Media 
UE 

Finanţarea  
Disponibilitatea capitalului de risc pentru 
afaceri în stadiu incipient (% din PIB) 

  0,00 –   0,00   0,00   0,02   0,04   0,05   0,02 

Disponibilitatea capitalului de risc 
pentru afaceri în stadiu de expansiune 
(% din PIB) 

  0,06 –   0,01   0,02   0,04   0,18   0,05   0,08 

Nivelul garanţiilor pentru IMM-uri (în 
raport cu PIB) 

  0,29 –   1,29 –   0,05 – –   0,24 

Obţinerea creditului: indicele privind 
puterea drepturilor legale a creditorilor 
şi debitorilor (0–10) 

  8,00 8,00   7,00   8,00   7,00   7,00   9,00   6,64 

Obţinerea creditului: indicele privind 
profunzimea informaţiilor de creditare 
(0–6) 

  5,00 6,00   5,00   4,00   6,00   5,00   4,00   4,52 

Diferenţa între rata dobânzii pentru 
împrumuturile până la un milion de euro 
şi împrumuturile peste un milion de euro 

– – – –   0,83   0,71 –   1,00 

Întârzierea medie privind plăţile (% din 
termenul de plată contractual) 

– – 10,00 18,00 15,00   5,00 10,00 16,41 

Ponderea de plăţi pierdute (% din totalul 
încasărilor) 

– –   2,70   3,00   2,10   1,00   2,00   2,50 
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Ponderea de IMM-uri care se confruntă 
cu probleme privind accesul la finanţare 

22,20 20,90 28,90 26,90 22,90   6,90   9,00 21,06 

Competenţele şi inovarea  
Procentul de întreprinderi care au efectuat 
achiziţii online în ultimul an calendaristic 
(IMM-uri: între 10-250 angajaţi) 

4,00 4,00   7,00 11,00 52,00 24,00 38,00 23,52 

Procentul de întreprinderi care au primit 
comenzi online în ultimul an calendaristic 
(IMM-uri: între 10-250 angajaţi) 

3,00 2,00   4,00    8,00 24,00 12,00 19,00 12,81 

IMM-uri care inovează folosind resurse 
interne, ca procent din numărul total de 
IMM-uri (10–250 angajaţi) 

17,90 15,10 13,20 17,20 46,30 40,90 40,80 30,33 

Întreprinderi care au introdus inovarea 
organizatorică şi/sau de marketing, ca 
procent din numărul total de IMM-uri 

14,23 8,46 35,26 14,70 51,21 34,46 34,26 27,28 

IMM-uri inovatoare în cooperare cu alte 
IMM-uri, ca procent din numărul total 
de IMM-uri (10–250 angajaţi) 

 2,90 3,80   9,60   9,30   9,00 27,50 14,90 11,62 

IMM-uri cu activităţi inovatoare (10–
250 angajaţi) 

19,50 18,90 18,50 20,90 61,00 49,70 45,50 35,59 

Ponderea de IMM-uri care au produse 
noi sau venituri obţinute din vânzarea de 
produse noi 

77,50 37,00 44,10 73,80 66,50 71,10 53,80 63,77 

Ponderea privind cifra de afaceri a 
IMM-urilor din produse şi servicii noi 
sau îmbunătăţite considerabil 

21,00   6,00 13,00 17,00 11,00 12,00   6,00 12,30 

Ponderea personalului din IMM-uri care 
deţine o diplomă universitară 

45,00 34,00 36,00 41,00 20,00 21,00 18,00 30,44 

Sursa: European Commission, SBA Factsheets 2009. 
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Datele prezentate, deşi în cea mai mare parte nu evidenţiază o situaţie bună a 
României, comparativ cu ţările analizate, dar şi cu media din UE, pun în lumină şi 
unele puncte tari pe care ţara noastră le deţine şi care ar putea fi valorificate în 
încercarea de a spori gradul de competitivitate al firmelor româneşti pe plan 
mondial. Firmele inovative par a porni cu un pas în faţa celorlalte, cu condiţia de a 
beneficia de susţinere financiară, de a li se acorda o mai mare încredere, dat fiind 
specificul activităţii lor, caracterizată de o mare incertitudine în ceea ce priveşte 
finalizarea procesului inovativ printr-un rezultat observabil, capabil de a fi folosit 
sau aplicat în continuare. 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

1. Comisia Europeană, Fişa informativă SBA pentru România 2009 (2009), http://ec.europa.eu/enterprise/ 
policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm. 

2. European Central Bank, Survey on the Access to Finance of Small and Medium-Sized  
Enterprises in the Euro Area. September 2009 (2009), http://www.ecb.int/pub/pdf/other/ 
accesstofinancesmallmediumsizedenterprises200909en.pdf. 

3. European Central Bank, Survey on the Access to Finance of Small and Medium-Sized Enterprises 
in the Euro Area: Second Half of 2009 (2010), http://www.ecb.int/pub/pdf/other/ 
accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201002en.pdf?864ca45ee50f2966926b311c16f5fd0a. 

4. European Commission, SBA Factsheets 2009 (2009), http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts- 
figures-analysis/performance-review/index_en.htm#h2-2. 

5. European Commission, SME Performance Review 2009. Objective and methodology of the SBA 
Fact Sheets (2010a), http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/ 
performance-review/pdf/2009_en/spr2009_methodology.pdf. 

6. European Commission, European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. Comparative analysis of 
innovation performance (2010b), http://www.proinno-europe.eu/page/european-innovation-
scoreboard-2009. 

7. European Commission, Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union’s performance 
scoreboard for Research and Innovation (2011), http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf. 

8. Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2010 (2010a), Bucureşti. 
9. Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic. Serii de date 1990–2008 (2010b), Bucureşti. 
 
 
 
 
 
 
 



 




