
şTIINţE EcoNomIcE

Akademos 4/2021| 115

inTroducere

Antreprenoriatul este un domeniu complex, a că-
rui cercetare a constituit de-a lungul mai multor dece-
nii o preocupare constantă, generând o multitudine de 
teorii cu privire la conceptele, factorii ce influențează 
antreprenoriatul și indicatorii statistici pentru măsu-
rarea activității antreprenoriale. În ultimele decenii, 
odată cu confirmarea rolului antreprenoriatului drept 
forță motrice a creșterii economice, problematica eva-
luării acestuia a început să capete un rol tot mai în-
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summary. Recognizing that entrepreneurship is an important driver of economic growth, employment, innovation 

and productivity, increasingly arouses the interest of theorists and practitioners in identifying both the entrepreneurial 
level and the premises and conditions that would ”measure” the complexity of entrepreneurship. In this context, the 
objective of this research is to review the literature on the evaluation of entrepreneurship and the development of a 
conventional ”framework”  for the analysis of the small and medium enterprises (SME) sector in the Republic of Moldova 
in the context of entrepreneurship development. The following methods and techniques were used in the research 
process: desk research, critical analysis and generalization of specialized literature, analytical materials, rankings and 
international databases. The research resulted in the development of a ”framework”  for the analysis of the SME sector in 
the Republic of Moldova in the context of the entrepreneurship development, based on foreign experience in the field 
and the main sources of documentation on SME and entrepreneurship policies, such as: a series of statistical data and 
information on the activity of SMEs produced by the public authorities of the Republic of Moldova, reports and studies 
in the field of entrepreneurship, prepared by international organizations (World Bank, World Economic Forum etc.)
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rezumat. Recunoașterea faptului că antreprenoriatul reprezintă un important factor de catalizare a creșterii econo-
mice, ocupării forței de muncă, inovării și productivității suscită tot mai frecvent interesul teoreticienilor și al practicieni-
lor privind identificarea atât a nivelului antreprenorial, cât și a premiselor și condițiilor care ar „măsura” complexitatea an-
treprenoriatului. În acest context, obiectivul cercetării este reprezentat de trecerea în revistă a literaturii de specialitate 
cu privire la evaluarea antreprenoriatului și elaborarea unei scheme cadru convenționale pentru analiza sectorului ÎMM 
din Republica Moldova în contextul dezvoltării antreprenoriatului. În procesul efectuării investigațiilor au fost utilizate 
următoarele metode și tehnici: cercetarea de birou, analiza critică și generalizarea literaturii de specialitate, materialelor 
analitice, clasamentelor și bazelor de date internaționale. Cercetarea s-a soldat cu elaborarea unei scheme cadru pentru 
analiza sectorului ÎMM din Republica Moldova în contextul dezvoltării antreprenoriatului, având la bază experiența stră-
ină în domeniu și principalele surse de documentare referitoare la politicile pentru ÎMM și antreprenoriat, cum ar fi: un 
șir de date statistice și informații privind activitatea ÎMM-urilor preluate de la autoritățile publice de profil din Republica 
Moldova, rapoarte și studii din domeniul antreprenoriatului elaborate de organizații internaționale (Banca Mondială, 
Forumul Economic Mondial etc.)

Cuvinte-cheie: antreprenoriat, întreprinderi mici și mijlocii, indicatori de antreprenoriat.

semnat atât la nivelul statelor, organizațiilor interna-
ționale (OCDE, Comisia Europeană, Banca Mondială 
etc.), cât și la nivelul mediului academic. 

În urma unor fenomene globale, cum ar fi criza 
economică globală, există o necesitate acută de a avea 
acces la indicatori actualizați necesari decidenților de 
politici publice pentru a analiza impactul unor ast-
fel de fenomene asupra antreprenoriatului. Deciziile 
eficiente și elaborarea de politici solide necesită date 
și informații clare, cuprinzătoare și fiabile. Din acest 
motiv, tot mai multe țări au elaborat sisteme ample de 
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indicatori naționali pentru a-și măsura stadiul actual 
și progresul în diverse domenii. Au fost elaborate mai 
multe studii cu privire la analiza antreprenoriatului, 
care au contribuit la identificarea factorilor determi-
nanți și a barierelor ce împiedică dezvoltarea antrepre-
noriatului, oferind instrumente utile pentru formula-
rea și evaluarea politicilor antreprenoriale.

MeTodele aPlicaTe

Suportul informațional al lucrării se bazează pe 
principalele surse de documentare referitoare la po-
liticile pentru ÎMM-uri și antreprenoriat, precum: o 
serie de date statistice și informații privind activita-
tea ÎMM-urilor preluate de la autoritățile publice de 
profil din Republica Moldova, rapoarte și studii din 
domeniul antreprenoriatului, elaborate de organizații 
internaționale (Banca Mondială, Forumul Economic 
Mondial etc). În lucrare au fost utilizate următoarele 
metode: cercetarea de birou, analiza critică, generali-
zarea literaturii de specialitate, a materialelor analitice 
cu privire la factorii de influență și indicatorii statistici 
pentru evaluarea activității antreprenoriale; sinteza 
principalelor colecții internaționale de date privind 
„măsurarea antreprenoriatului”.

eXPerienȚa sTrĂinĂ PriVind  
sTaTisTicile În doMeniul  
anTrePrenoriaTului 

La nivelul uniunii Europene, oficiul de statistică 
Eurostat prezintă date statistice comparabile între țări 
și regiuni în diverse domenii, inclusiv în domeniul an-
treprenoriatului. Eurostat este responsabil de conso-
lidarea datelor colectate de autoritățile naționale și le 
armonizează pentru a garanta ca fiecare indicator să 
fie calculat la fel în toate statele membre. Categoriile 
de indicatori statistici ai antreprenoriatului produși de 
Eurostat se divizează în: indicatori structurali anuali 
privind afacerile și indicatori demografici ai întreprin-
derilor. 

Indicatorii structurali anuali privind afacerile 
cu o divizare după dimensiunea întreprinderii sunt 
principala sursă de date pentru analiza ÎMM-urilor. 
un număr de mai mulți indicatori (număr de între-
prinderi, cifră de afaceri, persoane angajate, valoare 
adăugată, cifra de afaceri per salariat, productivitatea 
aparentă, numărul de salariați per întreprindere etc.) 
este disponibil până la nivelul de 3 cifre (grup) al cla-
sificării activităților economice pe baza criteriilor care 
se referă la numărul de persoane angajate în fiecare 
întreprindere. 

Totodată, pe lângă statistica structurală anuală a 
întreprinderilor, Eurostat acordă o atenție specială sta-

tisticii privind demografia businessului (business de-
mography), care se referă la cercetarea evenimentelor 
de înființare și de lichidare a întreprinderilor, evoluţia 
în dinamică a întreprinderilor nou înființate și a re-
surselor umane antrenate în aceste evenimente. Baza 
de date Eurostat prezintă un șir de indicatori ai de-
mografiei întreprinderilor repartizate după dimensiu-
nea întreprinderilor (pe genuri de activitate) și forma 
organizațional-juridică (pe genuri de activitate). Iată 
doar câțiva indicatori privind demografia întreprin-
derilor: numărul întreprinderilor active, întreprinderi 
nou create, întreprinderi desființate, numărul de an-
gajați ai întreprinderilor active, numărul de angajați ai 
întreprinderilor nou create etc. Totodată, e de menți-
onat că statistica uE acordă o atenție specială indica-
torilor privind întreprinderile cu creștere mare. E vor-
ba de două categorii de indicatori: indicatori privind 
întreprinderile cu creștere economică1 (o creștere mai 
mare de 10 %) și ocuparea forței de muncă aferen-
te și indicatori privind întreprinderile cu creștere de 
20 % și mai mult (pe genuri de activitate, forme or-
ganizațional-juridice, mărimea întreprinderii după 
numărul de angajați: de la 5 la 9,5 și mai mult, 9 și 
mai mult) [1].

În ultimii ani au fost elaborați mai mulți indici şi 
indicatori pentru evaluarea comparativă a antrepreno-
riatului în diverse ţări, abordând diferite aspecte ale 
fenomenului de antreprenoriat. Pe lângă baza de date 
a Eurostat-ului și a oficiilor naționale de statistică, unii 
indicatori de antreprenoriat sunt produși de consor-
ții private (de exemplu, global Entrepreneuship Mo-
nitor), organizații internaționale (de exemplu, Banca 
Mondială, Comisia Europeană, Eurostat) și cercetă-
torii din mediul academic (de exemplu, Compendia). 
Datele oferite în aceste clasamente și studii se deose-
besc în funcție de obiectivele setate, aria de acoperire 
și metodologia utilizată.

Tabelul 1 prezintă o sinteză a principalilor indi-
catori și colecții de date privind diferite aspecte ale 
antreprenoriatului și disponibilitatea acestora pentru 
Republica Moldova.

Colecțiile de date prezentate în tabelul 1, inclu-
zând serii de indicatori pentru evaluarea comparativă 
a antreprenoriatului în diferite state, oferă perspective 
cu grade diferite de exhaustivitate asupra fenomenului 
investigat. Poziția unei țări în clasamentele interna-
ționale, precum și evoluția poziției acesteia în raport 
cu anii anteriori, oferă o multitudine de informații 
valoroase pentru analiza situației în domeniul antre-
1Întreprinderile cu creștere economică susținută sunt acele 
întreprinderi care au o creștere medie anuală a numărului 
de salariați mai mare de 10 %, pe o perioadă de trei ani și 
care au cel puțin 10 salariați în anul trei.
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tabelul 1
sinteza unor colecții internaționale de date privind indicatorii de antreprenoriat

colecții de date scopul
disponibilitatea 

pentru republica 
Moldova

global entrepreneurship  
Monitor

Studiu coordonat de global Entrepreneurship Research 
Association, evaluează  antreprenoriatul în peste 100 de țări. 

Abordarea global Entrepreneurship Monitor are la bază evalu-
area atitudinilor, aspirațiilor și percepțiilor indivizilor privind 
inițierea, deținerea sau gestionarea unei afaceri, precum și opi-
nia experților asupra factorilor care au un impact semnificativ 

asupra antreprenoriatului [2].

Lipsește

Banca Mondială

▪ Doing Business  
(189 de ţări)

▪ Enterprise Surveys   
(135 de ţări) 

Indicatori și baze de date ale Băncii Mondiale, conținând date 
referitor la dezvoltarea afacerilor și a mediului de afaceri, în 

general, precum și a antreprenoriatului. Chestionarea privind 
cadrul legal, reglementările și cerințele administrative interne 
efectuate de echipe naționale de experți. Informațiile colectate 
se referă la reglementarea afacerilor în domeniile considerate 
relevante pentru începerea unei afaceri, administrarea și lichi-

darea unei afaceri.

Disponibil

indicele global al antrepreno-
riatului, gedi (global entre-
preneurship and development 

index) 

Indice compozit complex elaborat de global Entrepreneurship 
and Development Institute, evaluează atitudinile, abilităţile și 
aspiraţiile antreprenoriale, individuale și instituţionale în cca 
120 de state. Starea ecosistemului antreprenorial este evaluată 
în baza a 14 piloni: percepţia oportunităţilor, abilităţi de start-
up, acceptarea riscului, network – abilitatea de a lucra în reţele, 

suport cultural, oportunităţi pentru start-up-uri, absorbţie 
de tehnologie, capital uman, concurenţa, inovarea de produs, 
inovarea de proces, internaţionalizarea, capitalul de risc [3].

Disponibil

indicele regional al antrepre-
noriatului, redi (regional 

entrepreneurship and develop-
ment index) 

Indice compozit elaborat la solicitarea Comisiei Europene, 
evaluează dezvoltarea antreprenoriatului pe regiuni în ţările 

membre ale uE. Metodologia de calcul este similară Indicelui 
global al Antreprenoriatului [4].

Lipsește

indicele antreprenoriatului  
Feminin 

Indice compozit, dezvoltat de către Institutul de Antreprenori-
at global și Dezvoltare. Acesta cuantifică ecosistemul mediului 

antreprenorial și aspirațiile individuale din 77 de ţări,  
pe o scară de la 0 la 100 [5].

Lipsește

studiul eurobarometru privind 
antreprenoriatul (eurobarome-
ter survey on entrepreneurship)

Proiect coordonat de Comisia Europeană, analizează dezvolta-
rea mentalităţii și spiritului antreprenorial, motivația, alegerile, 

experiențele și obstacolele privind antreprenoriatul  
în 40 de ţări ale uE și non-uE [6].

Lipsește

Programul indicatorilor în an-
treprenoriat (oecd-eurostat)

Sistem de indicatori, dezvoltat de OECD-Eurostat în anul 2007, 
care evaluează factorii determinanți ai antreprenoriatului  

și performanțele antreprenoriatului [7].
Lipsește

Sursa: elaborat de autor în baza [4; 3; 6; 7; 2; 5].

prenoriatului. Unul dintre avantajele utilizării acestor 
colecții de date internaționale constă în posibilitatea 
unei evaluări cantitative comparative a fenomenului 
investigat. Există însă și limitări în utilizarea ratingu-
rilor internaționale, având în vedere faptul că poziția 
unei țări în clasament depinde nu numai de acțiunile 
întreprinse de guvernul unei anumite țări, ci și de rit-
mul reformelor din alte țări.

Având în vedere multitudinea de aspecte pe care 
la presupune antreprenoriatul și factorii de influen-
ță a antreprenoriatului, a apărut necesitatea stabilirii 
unui set de indicatori care ar „măsura” complexita-
tea antreprenoriatului, cu accent pe comparabilitatea 
datelor.  Astfel, urmare a cooperării dintre EUROS-
TAT și OCDE, în anul 2007 a fost creat Programul 
Indicatorilor pentru Antreprenoriat. Sistemul de in-
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dicatori dezvoltat de OCDE-Eurostat prin Programul 
Indicatorilor pentru Antreprenoriat conține trei cate-
gorii mari de indicatori, separate, dar interconectate,  
care permit „măsurarea” antreprenoriatului nu doar 
din punctul de vedere al manifestării acestuia, dar și 
prin prisma principalilor factori de influență (factori 
determinanți) a antreprenoriatului și a cercetării im-
pactului antreprenoriatului asupra creării locurilor 
de muncă, creșterii economice și reducerii sărăcii  
(figura 1).

i. Factorii determinanți 
Factorii determinanți sunt acei factori cheie care 

au un impact direct sau indirect asupra performan-
țelor antreprenoriale. Potrivit Programului Indica-
torilor pentru Antreprenoriat acești factori au fost 
grupați în șase categorii care conțin o serie de com-
ponente ce influențează dezvoltarea antreprenoriatu-
lui: 1) cadrul de reglementare; 2) condițiile de pia-
ță; 3) Accesul la finanțare; 4) crearea şi disemenarea 
cunoştințelor; 5) Abilități antreprenoriale; 6) cultura 
antreprenorială.

ii. indicatorii performanței antreprenoriale 
Indicatorii performanței antreprenoriale stabiliți 

de program se referă la aspectele de bază ce vizează 
firme, locuri de muncă, cifra de afaceri și exporturile. 
Luând în considerare natura complexă a antrerpenori-
atului, Programul Indicatorilor pentru Antreprenoriat 
a declarat că niciun indicator nu poate captura vreo-
dată aspectele diferite ale antreprenoriatului. 

iii. impactul antreprenoriatului 
Indicatorii de impact ai antreprenoriatului au fost 

grupați în trei categorii și se măsoară prin indicatori 
precum: crearea de locuri de muncă; creşterea econo-
mică; Reducerea sărăciei. Furnizarea datelor statistice 
pentru indicatorii sistemului Programului indicato-
rilor pentru Antreprenoriat se face din surse diferite, 
cuprinzând în general oficiile naționale de statistică, 
dar și alte organizații sau metode, precum anchete/
sondaje.

siTuaȚia În rePuBlica MoldoVa  
PriVind indicaTorii  
În anTrePrenoriaT

 Actualmente, în Republica Moldova principalii 
indicatori ai activităţii întreprinderilor se elaborează 
de Biroul Național de Statistică, în baza următoarelor 
surse de date disponibile:

1) surse de date administrative – Raportul finan-
ciar anual;

2) surse de date statistice – Ancheta Structurală 
Anuală.

Raportul financiar anual este colectat și prelucrat de 
către Serviciul informaţional al rapoartelor financiare 
pe lângă BNS și constituie o sursă de date administra-
tivă cu cea mai mare acoperire a întreprinderilor (cca 
50 de mii de întreprinderi anual) de care dispune BNS.

Ancheta Structurală Anuală reprezintă o cerceta-
re statistică anuală organizată prin metoda sondajului 
(prin eșantion), care are cel mai mare cerc de acope-
rire al întreprinderilor din toate cercetările statistice 
(cca 14-15 mii de întreprinderi anual) [9] (tabelul 2).

În prezent, Biroul Național de Statistică oferă date 
privind activitatea întreprinderilor, după cum urmează:

▪  Activitatea și poziția financiară a agenților eco-
nomici după mărime și activități economice (dezagre-
gat la nivelul a 2 cifre conform CAEM, rev. 2); 

▪ Activitatea și poziția financiară a agenților econo-
mici după mărime, în profil teritorial;

▪ Activitatea și poziția financiară a agenților eco-
nomici după activități economice, în profil teritorial 
pentru următorii indicatori: Numărul de întreprinderi; 
Numărul mediu de personal; Venituri din vânzări, mi-
lioane lei; Rezultatul financiar până la impozitare, mi-
lioane lei; Numărul de întreprinderi care au primit pro-
fit; Numărul de întreprinderi care au suferit pierderi; 
Rezultatul financiar al întreprinderilor care au suferit 
pierderi, milioane lei; Profit net (pierdere neta) al pe-
rioadei de gestiune, milioane lei; imobilizări necorpo-

Factori determinanți indicatori ai perfor-
manței antreprenoriale

impact

▪ Cadrul de reglementare 
▪ Condițiile de piață 
▪ Accesul la finanțare 
▪ Crearea și diseminarea 

cunostințelor 
▪ Abilități antreprenoriale
▪ Cultura antreprenorială 

▪ Firme 
▪ Locuri de muncă 
▪ Bunăstare

▪ Crearea de locuri  
de muncă

▪ Creștere economică 
▪ Reducerea sărăciei 

Figura 1. Structura sistemului de indicatori ai Programului Indicatorilor pentru Antreprenoriat
Sursa: [7].
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rale, milioane lei; imobilizări corporale, milioane lei; 
investiții financiare pe termen lung, milioane lei; Active 
imobilizate – total, milioane lei; Stocuri, milioane lei; 
Numerar şi documente bănești, milioane lei; investiții 
financiare curente, milioane lei; Active circulante – to-
tal, milioane lei; total active (totalul bilanțului), mi-
lioane lei; Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) în 
capitalul propriu, milioane lei; total capital propriu, 
milioane lei; Datorii pe termen lung, milioane lei.

Totodată, recent BNS a introdus cercetări statistice 
noi cu privire la activitatea întreprinderilor, și anume:

▪ Cercetarea statistică „Inovarea în industrie și ser-
vicii”, care conține informaţii referitoare la activităţile 
inovative ale întreprinderilor (informația este oferită o 
dată la doi ani, începând cu anul 2017);

▪ Indicatorii privind demografia întreprinderilor, 
care presupune studiul evenimentelor de creare și des-
ființare a întreprinderilor, evoluția în timp a întreprin-
derilor nou create (informația este oferită începând cu 
anul 2016). Indicatorii privind demografia întreprin-
derilor prezentați de BNS se referă la: Numărul între-
prinderilor active; Rata întreprinderilor active; Rata de 
creare; Rata de desființare; Rata de supraviețuire 1 an; 
Rata de supraviețuire 2 ani. Acești indicatori sunt pre-
zentați pe genuri de activitate și forme de proprieta-
te. Spre deosebire de statistica oferită de Eurostat cu 
privire la demografia afacerilor, BNS nu prezintă date 
privind numărul de angajați ai întreprinderilor acti-

ve, numărul de angajați ai întreprinderilor nou create, 
etc., precum și indicatori privind întreprinderile cu 
creștere mare (mai mare de 10 %).

Pe lângă datele oferite de BNS cu privire la activi-
tatea întreprinderilor, alte instituții naționale (Agen-
ția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat) prezintă 
unele date privind activitatea agenților economici, și 
anume: numărul întreprinderilor înregistrate și radia-
te din Registrul de stat; numărul agenților economici 
declarați în stare de insolvabilitate; numărul deținăto-
rilor de patente.

Din perspectiva factorilor determinanți, adoptați 
de OCDE și Eurostat prin Programul Indicatorilor pen-
tru Antreprenoriat și având la bază principalele surse 
de documentare referitoare la politicile pentru ÎMM și 
antreprenoriat, cum ar fi: o  serie de date statistice și 
informații privind activitatea ÎMM-urilor preluate de 
la autoritățile publice de profil din Republica Moldova, 
rapoarte și studii din domeniul antreprenoriatului, ela-
borate de organizații internaționale (Banca Mondială, 
Forumul Economic Mondial etc.), propunem o Schemă 
cadru convențională pentru analiza sectorului ÎMM din 
Republica Moldova în contextul dezvoltării antrepreno-
riatului (figura 1).

În tabelele 3 și 4 sunt detaliați indicatorii din 
grupul factorii determinanți și indicatorii de mani-
festare antreprneorială disponibili pentru Republica 
Moldova, cu indicarea sursei.

tabelul 2 
caracteristicile de bază ale principalelor surse de date utilizate de Bns în scopul elaborării  

indicatorilor de antreprenoriat

raportul financiar anual ancheta structurală anuală

cercul  
de cuprindere

Prezintă toate entităţile care ţin evidenţa 
conform sistemului contabil simplificat 

sau complet în partidă dublă  
(peste 50 de mii de întreprinderi)

▪ Întreprinderile peste 20 de salariați se cercetează 
exhaustiv;

▪ Întreprinderile până la 20 de salariați se cercetea-
ză prin sondaj (prin eșantion). 

În total, 14-15 mii întreprinderi anual
cercul  

de acoperire
Toate entităţile care au activitate econo-
mică indiferent de forma de proprietate 

şi forma organizatorico-juridică

Toate entităţile care au activitate economică, cu excepţia 
instituţiilor şi organizaţiilor financiare, instituţiilor buge-

tare şi publice, gospodăriilor țărănești (de fermieri)
Modul  

de cercetare
Exhaustiv prin sondaj (prin eșantion).

unitatea  
respondentă

Întreprinderea, care prezintă date sta-
tistice pentru toată activitatea sa, fără 

dezagregarea datelor în profil teritorial

Întreprinderea, care prezintă date statistice pentru toată 
activitatea sa. Pentru un cerc îngust de indicatori şi anu-

me: cifra de afaceri, numărul mediu de salariaţi, remune-
rarea muncii, întreprinderea prezintă date dezagregate pe 
subdiviziunile sale structurale, aflate la altă adresă decât 

sediul central al întreprinderii.
nivelul  

de reprezen-
tativitate

Nivel naţional Nivel naţional

Sursa: elaborat în baza [9].
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tabelul 3 
Factorii determinanți ai antreprenoriatului disponibili pentru republica Moldova și sursele de accesare

Factorii determinanți ai antreprenoriatului
sursa

cadrul de reglementare

Bariere administrative 
Povara reglementărilor guvernamentale; 

Costuri pentru inițierea unei afaceri; Numărul de zile 
pentru inițierea unei afaceri;

Capital minim pentru inițierea unei afaceri; Numărul de 
proceduri pentru inițierea unei afaceri; Obținerea autori-

zațiilor de construcții;  Înregistrarea proprietății;  
Timp necesar pentru plata taxelor

world Economic Forum, Raportul global al Competi-
tivității (indicatorul 1.10; 11.01; 11.02), https://www3.

weforum.org/docs/wEF_TheglobalCompetitivenessRe-
port2019.pdf 

Banca Mondială, Raportul Doing Business*, https://da-
tabank.worldbank.org/source/doing-business 

*În septembrie 2021, conducerea grupului Băncii Mondiale a de-
cis să întrerupă elaborarea raportului Doing Business. Cu toate acestea,  
rapoartele existente Doing Business continuă să fie disponibile public. 

Reglementări privind falimentul
Cost – Costul mediu pentru procedurile de faliment;  

Timp – Durata media a procedurilor de faliment;
 Rata de recuperare; Cadrul de reglementare a insolvenței 

Banca Mondială, Raportul Doing Business, https://da-
tabank.worldbank.org/source/doing-business

world Economic Forum, Raportul global al Competiti-
vității (11.03; 11.04), https://www3.weforum.org/docs/

wEF_TheglobalCompetitivenessReport2019.pdf 

 

Factorii determinanți ai antreprenoriatului 

Cadrul de reglementare 

Condiții de piața 

Accesul la finanțe 

Crearea și diseminarea 
cunoștințelor 

Abilități antreprenoriale și 
capitalul uman 

Cultura antreprenorială 

Bariere administrative 

Acces pe piața externă 

Reglementări privind 
falimentul 

Sistemul de proprietate 
intelectuală 

Cererea privată 

Acces la împrumut 

Acces la capital venture 
vventure 

Activitatea de C-D 

Transfer de cunoștințe 

Disponibilitatea TIC 

Educația antreprenorială și 
capital uman 

Indicatori de manifestare antreprenorială 

Structura și performanța întreprinderilor 

Dinamica afacerilor 

 

A. Crearea întreprinderilor 

B.  Desființarea întreprinderilor 

C. Supraviețuirea întreprinderilor 

Performanța firmelor inovatoare 

 

Întreprinderi cu creștere mare 

 

Exportul IMM 

 

Figura 2. Schema cadru pentru analiza sectorului ÎMM în contextul dezvoltării
antreprenoriatului

Notă: indicatori nedisponibili
Sursa: elaborat de autor în baza [7; 8].



şTIINţE EcoNomIcE

Akademos 4/2021| 121

Sistemul de proprietate intelectuală
Protecția proprietății intelectuale; Dreptul de proprietate

world Economic Forum, Raportul global al Competi-
tivității (1.15; 1.14) https://www3.weforum.org/docs/

wEF_TheglobalCompetitivenessReport2019.pdf 

condițiile de piață

Accesul pe piața externă
Comerț extern

Banca Mondială, Raportul Doing Business, https://da-
tabank.worldbank.org/source/doing-business

cererea privată
Sofisticarea cumpărătorului

world Economic Forum, Raportul global al Competitivi-
tății (12.09), https://www3.weforum.org/docs/wEF_The-

globalCompetitivenessReport2019.pdf 

accesul la finanțe

Acces la împrumut
Credit intern către sectorul privat; Finanțarea ÎMM-urilor;  
Capacitatea indicelui drepturilor legale (Strength of legal 

right index)

Banca Mondială. Baza de date, http://databank.world-
bank.org/data

world Economic Forum, Raportul global al Competitivi-
tății (9.02), https://www3.weforum.org/docs/wEF_The-

globalCompetitivenessReport2019.pdf 
Banca Mondială, Raportul Doing Business, https://da-

tabank.worldbank.org/source/doing-business 

Acces la capital venture, alte
Disponibilitatea capitalului de risc;  

Protecția investitorilor

world Economic Forum, Raportul global al Competitivi-
tății (9.03), https://www3.weforum.org/docs/wEF_The-

globalCompetitivenessReport2019.pdf 
Banca Mondială, Raportul Doing Business, https://da-

tabank.worldbank.org/source/doing-business

crearea și disiminarea cunoștințelor

Activitatea  de cercetare-dezvoltare
Cheltuieli brute pentru C-D; Cheltuieli brute pentru C-D 

finanțate de business; Cheltuieli brute pentru C-D efectua-
te de business

uNESCO, http://data.uis.unesco.org 
AgEPI, baza de date,  http://agepi.gov.md/ro/statisti-

ca/m%C4%83rci-statistica

transfer de cunoştințe
Cereri de brevete depuse de sectorul de cercetare și uni-

versitar; Colaborarea dintre universitate/industrie privind 
activitățile de cercetare-dezvoltare

AgEPI, baza de date,  http://agepi.gov.md/ro/statisti-
ca/m%C4%83rci-statistica 

OMPI, INSEAD, Cornell university, Raportul Indicele 
global de Inovare (5.2.1), https://www.wipo.int/global_in-

novation_index/en/ 

Disponibilitatea tic
Accesul la TIC; utilizarea TIC;

Persoane juridice care dispun de computere personale;  
de pagini web

OMPI, INSEAD, Cornell university, Raportul Indicele 
global de Inovare (3.1.1; 3.1.2), https://www.wipo.int/

global_innovation_index/en/ 
Banca de date a BNS, https://statbank.statistica.md/
pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/ 

abilități antreprenoriale și capitalul uman

Educația antrerpenorială şi capitalul uman
Înscrierea terțiară; Absolvenți în știință și inginerie, %; 

Angajaţi în serviciile intensive în cunoştinţe, % din total 
angajaţi; Firme care oferă instruire formală, % din totalul 
firmelor; Competența absolvenților; gradul de pregătire  

a personalului

OMPI, INSEAD, Cornell university, Raportul Indicele 
global de Inovare (2.2.1; 2.2.2; 5.1.1; 5.1.2), https://www.

wipo.int/global_innovation_index/en/ 
world Economic Forum, Raportul global al Competi-
tivității (6.04; 6.02), https://www3.weforum.org/docs/

wEF_TheglobalCompetitivenessReport2019.pdf  

cultura antreprenorială

Atitudinea față de riscul antreprenorial; Disponibilitatea 
de a delega; Creșterea companiilor inovatoare; Companii 

care îmbrățișează idei perturbatoare

world Economic Forum, Raportul global al Competiti-
vității (11.05-11.08), https://www3.weforum.org/docs/

wEF_TheglobalCompetitivenessReport2019.pdf 

Sursa: elaborat de autor în baza [10; 11; 12; 13; 14].
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În statistica uE, o atenție deosebită se acordă 
analizei întreprinderilor cu creștere mare și indi-
catorilor privind exportul ÎMM-urilor. Pentru Re-
publica Moldova, acești indicatori deocamdată nu 
sunt disponibili. Necesitatea examinării firmelor cu 
creștere mare constă în faptul că acestea sunt con-
tribuitori importanți la crearea de locuri de mun- 
că și de bunăstare. un grup mic de întreprinderi cu 
creștere ridicată determină o cantitate disproporțio-
nată importantă de creare a locurilor de muncă.

Relevanța analizei statisticii privind exportul 
ÎMM-urilor rezidă în faptul că diferențele de par-
ticipare la comerț pe clase de mărime pot evidenția 
obstacole importante în calea participării la comer-
țul internațional, în special pentru firmele mai mici 
și, la rândul său, subliniază importanța examinării 
canalelor indirecte de integrare în lanțurile de valori  
globale.

concluZii

Datele și informaţiile analizate permit formularea 
unui șir de concluzii pentru îmbunătăţirea analizei 
sectorului ÎMM în contextul antreprenoriatului din 
Republica Moldova:

 tabelul 4 
indicatorii de manifestare antreprenorială disponibili pentru republica Moldova

indicatorii de manifestare antreprenorială sursa
Structura şi performanța întreprinderilor: numărul de întreprinderi, numărul 
mediu de personal, densitatea ÎMM-urilor, valoarea adăugată brută pe genuri 
de activitate în sectorul ÎMM, productivitatea muncii, venituri din vânzări per 

salariat (pe clase de mărime, genuri de activitate, profil teritorial)

Banca de date a BNS, http://stat-
bank.statistica.md/Pxweb/pxweb/
ro/40%20Statistica%20economica/  

dinamica afacerilor
crearea întreprinderilor: Numărul întreprinderilor active,  

Rata întreprinderilor active, Rata de creare
BNS, Demografia întreprinderilor, 
https://statistica.gov.md/newsview.

php?l=ro&idc=168&id=7230 
Desființarea întreprinderilor: Numărul întreprinderilor desființate,  
Rata de desființare, Numărul agenților economici declarați în stare  

de insolvabilitate

BNS, Demografia întreprinderilor, 
https://statistica.gov.md/newsview.

php?l=ro&idc=168&id=7230 
Serviciul Fiscal de Stat, https://sfs.
md/ro/catalogul-datelor-deschi-

se/x-insolvabilitate 
Supraviețuirea întreprinderilor: Numărul întreprinderilor care au supraviețuit, 

Rata de supraviețuire, Ponderea întreprinderilor tinere (de 1 an și 2 ani) în 
numărul total de întreprinderi

BNS, Demografia întreprinderilor

Performanța întreprinderilor inovatoare după dimensiunea firmei (pe tipuri 
de inovare): Numărul întreprinderilor inovatoare în funcție de tipologia 
inovațiilor, pe domenii de activitate și pe clase de mărime, după apartenența 
teritorială, Inovări de produse și procese după modalitatea dezvoltării, 
după tipul de cooperare, Cifra de afaceri din activitatea de inovare aferentă 
produselor noi pe activități economice, pe clase de mărime, Cheltuielile 
aferente inovărilor pe tipuri de cheltuieli și activități economice

BNS, Cercetarea statistică privind 
activitatea de inovare în industrie  
și servicii, https://statbank.statistica.
md/pxweb/pxweb/ro/40%20
Statistica%20economica 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS.
Fundamentarea de politici solide pentru susți-

nerea sectorului ÎMM necesită evaluări periodice pe 
baza unor indicatori relevanți de măsurare. Din acest 
motiv, din ce în ce mai multe țări au construit sisteme 
mari de indicatori naționali pentru a-și măsura stadiul 
actual și progresul în diverse domenii. 

Antreprenoriatul este un domeniu complex, cer-
cetarea acestuia pe parcursul mai multor decenii a 
constituit o preocupare permanentă, generând o mul-
titudine de opinii teoretice cu privire la conceptele, 
factorii de influență și indicatorii statistici pentru eva-
luarea activității antreprenoriale.

Disponibilitatea unor date mai complexe cu pri-
vire la demografia afacerilor, cum ar fi: numărul de 
angajați ai întreprinderilor active, numărul de angajați 
ai întreprinderilor nou create etc., indicatori privind 
întreprinderile cu creștere mare (mai mare de 10 %), 
ar permite o fundamentare mai temeinică a politicilor 
economice orientate spre dezvoltarea și susținerea an-
treprenoriatului. Totodată, disponibilitatea indicato-
rilor privind exportul ÎMM-urilor poate contribui la 
identificarea diferențelor de participare la comerț pe 
clase de mărime și evidențierea obstacolelor impor-
tante în calea participării la comerțul internațional, în 
special pentru firmele mai mici.
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