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Peste 16.000 de antreprenori 
chestionați de-a lungul timpului

Tradusă în 6 limbi de circulație 
internațională

Al 17-lea raport de cercetare

3600 de propuneri de politici publice1100 de studenți pe teren pentru 
culegerea datelor

Peste 60 de parteneri implicați în 
realizare

280 inițiative legislative                                                                                           

1300 modificări legislative

CARTA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 



CONCLUZIILE RAPORTULUI DE CERCETARE 

- angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului (57,14%), birocraţia (49,19%), inflaţia (47,17%), concurenţa neloială (45,69%), scăderea

cererii interne (44,74%), creşterea nivelului cheltuielilor salariale (42,86%), fiscalitatea excesivă (42,32%), instabilitatea relativă a monedei

naţionale (38,14%), calitatea slabă a infrastructurii (34,91%), corupţia (33,96%) sunt principalele dificultăți în activitățile IMM-urilor

2018: birocraţia 47,41%, angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului 45,97%, fiscalitatea ridicată 40,97%, concurenţa neloială 40,97%,

inflaţia 40,25%, reducerea cererii interne 38,64%, instabilitatea relativă a monedei naţionale 36,67%, creşterea nivelului cheltuielilor salariale

32,92%, corupţia 31,31%, sunt principalele dificultăți în activitățile IMM-urilor

- 28,98% dintre întreprinderi au estimat că evoluţiamediului de afaceri românesc pe întreg anul 2019 va favoriza derularea

activităților intreprenoriale

2018: 30,87% dintre întreprinderi au estimat că evoluţia mediului de afaceri românesc pe întreg anul 2018 va favoriza derularea

activităților intreprenoriale

- 72,64% dintre întreprinzători nu intenţionează să acceseze fondurile structurale în anul 2019

2018: 81,75% dintre întreprinzători nu intenţionează să acceseze fondurile structurale în anul 2018

- 69,54% dintre IMM-uri se vor autofinanța în anul 2019

2018: 73,88% dintre IMM-uri se vor autofinanța în anul 2018
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