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Peste 17.500 de antreprenori 
chestionați de-a lungul timpului

Tradusă în 6 limbi de circulație 
internațională

Al 19-lea raport de cercetare

3800 de propuneri de politici publice1300 de studenți pe teren pentru 
culegerea datelor

Peste 60 de parteneri implicați în 
realizare

310 inițiative legislative                                                                                           

1400 modificări legislative
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Cu pregătire economică

Cu studii universitare și postuniversitare

Bărbat, între 45-60 ani, căsătorit 

Cu experiență antreprenorială medie de 
peste 20 ani

Unic proprietar al afacerii

Alocă 40 de ore pe săptămână 
afacerii

Implică membrii familiei în 
derularea afacerii

PROFILUL ANTREPRENORULUI 2021



PRINCIPALELE EVOLUŢII CONTEXTUALE CU 
INFLUENŢĂ NEGATIVĂ ASUPRA ACTIVITĂŢII IMM-URILOR

Pandemia de coronavirus - 67,74%

Birocraţia excesivă - 39,96%

Predictibilitatea redusă a mediului pentru IMM-uri - 39,61%

Politicile statului de sprijinire a firmelor și populației in contextul 
actual - 38,53%

Insuficienta capacitate a guvernului, parlamentului etc. de a gestiona 
problemele economice - 34,41%



CONCLUZIILE RAPORTULUI DE CERCETARE 2021 vs 2020

2021: incertitudinile evoluțiilor viitoare (semnalată în 51,08% din IMM-uri), scăderea cererii interne (46,59%), pregătirea şi

menţinerea personalului (43,55%), birocraţia (41,94%), concurenţa neloială (40,86%), creşterea nivelului cheltuielilor salariale

(35,66%), fiscalitatea excesivă (30,82%),

2020: incertitudinile evoluţiilor viitoare (semnalată în 55,69% din IMM-uri), scăderea cererii interne (52,42%), suspendarea temporară

a activităţii datorată situaţiei Covid-19 (49,03%), pregătirea şi menţinerea personalului (47,09%), birocraţia (43,70%), creşterea

nivelului cheltuielilor salariale (40,92%), fiscalitatea excesivă (40,44%)

2021: 7,90% din organizaţii au estimat că evoluția mediului de afaceri va fi favorabilă dezvoltării business-urilor lor

2020: 11,11% din organizaţii au estimat că evoluțiamediului de afaceri va fi favorabilă dezvoltării business-urilor lor

2021: 31,53% dintre aceştia nu intenţionează să acceseze fondurile structurale în 2021

2020: 61,85% dintre aceştia nu intenţionează să acceseze fondurile structurale în 2020

2021: 46,59% dintre IMM-uri se vor autofinanța în anul 2021

2020: 55,21% dintre IMM-uri se vor autofinanța în anul 2020



DINAMICA ACTIVITĂŢII IMM-URILOR PE PARCURSUL ULTIMULUI AN

45,42%

41,47%

13,11%
IMM-uri care 
funcţionează la aceeași 
parametri

IMM-uri care şi-au
redus activitatea

IMM-uri care şi-au
amplificat activitatea



APRECIERI CU PRIVIRE LA EVOLUŢIA SITUAŢIEI ECONOMICE A ROMÂNIEI ÎN ANUL 2021



OPORTUNITĂŢILE DE AFACERI ACCESIBILE IMM-URILOR DIN ROMÂNIA ÎN 2021

3,94%

16,67%

24,91%

37,10%

38,35%

40,68%

41,76%

45,70%

53,41%
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Altele

Sporirea exporturilor

Penetrarea pe noi pieţe

Realizarea unui parteneriat de afaceri

Digitalizarea

Folosirea de noi tehnologii

Asimilarea de noi produse

Obţinerea unui grant din fonduri ale UE și 
ale României

Creşterea cererii pe piaţa internă



MĂSURI LA CARE AU APELAT DECIDENȚII DIN IMM-URI PE PARCURSUL ANULUI 2021 
PENTRU A CONTRACARA EFECTELE CRIZEI GENERATE DE CORONAVIRUS

6,09%

6,09%

7,89%

11,29%

14,34%

17,03%

17,20%

Amânări la plata creditelor la
bănci

Amânări la plata utilităților

Amânări la plata chiriilor

Credite subvenționate sau 
garantate prin programul IMM 

Invest

Șomaj tehnic pentru salariați

Amânări la plata impozitelor

Amânări la plata altor taxe către
buget



UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMATICE ÎN FIRMELE MICI ŞI MIJLOCII



INFORMATIZAREA ŞI DIGITALIZAREA ÎN IMM-URI - Tipuri de soft-uri folosite



PRINCIPALELE BENEFICII IDENTIFICATE DE IMM-URI ÎN ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

2.13%

3.29%

3.88%

8.72%

9.11%

12.40%
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Accesul propriilor salariați la cursuri de 
instruire

Dezvoltarea afacerii în domeniul cercetării-
inovării

Dezvoltarea/îmbunătățirea managementului 
organizațional

Dezvoltarea afacerii prin îmbunătățirea 

ca l ității produselor/serviciilor

Dezvoltarea unor produse/servicii noi

Achizi ția de noi echipamente și tehnologii



Recomandări specifice

❑ Alocarea a minim 0,4% din PIB pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a

înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

❑ Operaţionalizarea cât mai rapidă a programelor prevăzute în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării

şi dezvoltării IMM, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 62/2014

❑ Alocarea de fonduri europene suplimentare din cadrul financiar multianual 2014-2020

❑ Implementarea urgentă a cadrului financiar multianual 2021-2027 şi operaţionalizarea fondurilor pentru

IMM-uri

❑ Sprijinirea IMM-urilor prin intermediul PNRR




