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Context 
insuficient pregătite 

dependente 

pondere 99,7% 

locuri de muncă 65,7% din numărul total de angajați 

nu este un sector solid 

puțin competitive 

puțin inovative 

sub media europeană 

cele mai afectate din UE 

mari reduceri ale numărului de salariați 



Indicatori demografici 



Indicatori demografici 

23 de imm-uri/1000 de locuitori 

56% din media europeană 
41 de imm-uri/1000 de locuitori 

numărul mediu de angajați a urcat la 
2,5 mil 

14,2% mai multe suspendări 

92,97% mai multe 
dizolvări 2,5% radieri 

afacerile în comerț în creștere 
29,2% 

agricultură 16,5% 

discrepanțe regionale 

19 mii de firme nou înființate numai în București 

între 2011 și 2012 la o înființare o întreprindere își sista activitatea 

Vest și Sud-Vest Oltenia 10% din totalul pe țară 



Performanțele IMM-urilor active 
economic 



Performanțele IMM-urilor active 
economic 

bază tehnologică precară operează la limita subzistenței 

10% dintre IMM-uri active 
în industria prelucrătoare Industria alimentară cea mai 

reprezentativă ramură 

Realizează 58% din volumul total al cifrei 
de afaceri din economia non-financiară 

Se orientează conjunctural 

IMM-urile active în agricultură 
creștere constantă 



Locurile de muncă 



Locurile de muncă 

Servicii 30% 

Comerț 27,2% 

industria prelucrătoare pondere superioara de 
angajați 27% raportat la nr mic de firme Principal furnizor de locuri de muncă în 

creștere cu 4,1%  

lider în furnizarea de locuri de 
muncă 



Indicatori de performanță economică 



Indicatori de performanță economică 

58% din volumul total al cifrei  
de afaceri din piața non-financiară 

întreprinderile mici au crescut  
CA cu 8,6% 

microintreprinderile au  
înregistrat o scădere cu 3,3%  industria contribuie cu 16% la  

volumul total al CA 

industria alimentară rămâne  
ramura principală 

54% au înregistrat profit 



Disparități regionale 



Disparități regionale 

decalaje generale de dezvoltare 
acumulate în timp 

mari diferențe 
in dezvoltarea IMM 

regiunea București-Ilfov 
50,23 IMM/1000 locuitori 

Nord-Est 15,2 IMM/1000 locuitori 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 
16,4 IMM/1000 locuitori 

22,69% din IMM-urile 
romanesti active sunt 

localizate in București-Ilfov 



Accesul la finanțare 



Accesul la finanțare 

accesul la credite bancare restrictiv 

surse diverse 

mecanisme de garantare și 
contragarantare 

îmbunătățirea sistemului de garantare 
capitalul de garantare subdiminuat 

microcreditarea în creștere 

locul 5 în Europa după numărul de 
beneficiari de microcredite  

lipsa unor surse alternative 



Educația antreprenorială 



Educația antreprenorială 

trebuie să devină un obiectiv 
strategic a înregistrat progrese 

nu există un sistem unitar 
programe relativ puține 
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