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Acest articol reflectă rezultatele şi resursele sectorului IMM în anul 2014, precum şi evoluţia
rezultatelor, începând cu anul 2006. Scopul lucrării constă în analiza şi calcularea  principalelor elemente
ale contribuţiei, pe care o au IMM-urile în dezvoltarea economică a ţării: impactul asupra structurii
economiei; asigurarea ocupării forţei de muncă; generarea de venituri. În procesul de elaborare a prezentei
lucrări au fost utilizate următoarele metode: analiza comparativă, analiza logică. Rezultatul acestui articol
constă în calcularea şi determinarea elementelor principalele ale contribuţiei IMM în dezvoltarea
economică a ţării: impactul asupra structurii economiei; asigurarea ocupării forţei de muncă; generarea
de venituri.

Cuvinte-cheie: întreprinderi mici şi mijlocii, contribuţia întreprinderilor mici şi mijlocii.

This article reflects the results and resources of the SMEs sector in 2014 and the evolution of results
since 2006. The purpose of this paper is to analyze and calculate the main elements of the contribution that
SMEs have in the country's economic development: the impact on the structure of the economy; providing
employment; revenue generation. During the elaboration of this paper, the following methods were used:
comparative analysis, logical analysis. The result of this article is to calculate and determine the main
elements of the SMEs contribution to the economic development of the country and its impact on economic
structure; providing employment; revenue generation.
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Introducere. În activitatea economică şi socială a oricărei ţări, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM)
au un rol important, ele reprezintă principalul sector al economiei naţionale, deoarece prin gradul ridicat de
mobilitate şi flexibilitate, constituie segmentul cel mai adaptabil, în ceea ce priveşte ajustarea ofertei la
volumul şi specificul cererii şi cel mai important factor de absorbţie a forţei de muncă [6]. Totodată,
IMM-urile reprezintă o sursă de inovare şi creştere economică care duce la sporirea mediului concurenţial în
economia de piaţă.

În anul 2014, conform datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS), numărul de întreprinderi a
alcătuit 52300 mii unităţi, ceea ce a constituit 97,4% din numărul total de întreprinderi sau cu 1,4 mii
întreprinderi (2,8%) mai mult faţă de anul 2013. Numărul persoanelor care au activat în întreprinderile mici
şi mijlocii a constituit 291,7 mii de persoane, deţinând 56,2% din numărul total de angajaţi ai
întreprinderilor. Veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat
83650,3 mil. lei sau 31,8% din venituri din vânzări în total pe economie. Principalii indicatori caracteristici
IMM-urilor la momentul anului 2014 se prezintă astfel (Tabelul 1):

Tabelul 1
Principalii indicatori şi caracteristici ale IMM-urilor în anul 2014

Număr de întreprinderi Numărul salariaţilor Venituri din vânzări Profit (+),
pierdere (-) până

la impozitare,
mil.lei

mii
unităţi

Ponderea
IMM în
total, %

mii
persoane

Ponderea în
total republică,

%
mil. lei

Ponderea în
total

republică, %

Total IMM
din care: 52,3 97,4 291,7 56,2 83650,3 31,8 3012,7

Mijlocii 1,6 3,0 85,9 16,5 28085,0 10,7 1045,0
Mici 10,1 18,9 119,3 23,0 44553,9 16,9 1765,7
Micro 40,6 75,6 86,6 16,7 11011,4 4,2 202,1
Sursa: Conform Datelor BNS.
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În perioada anilor 2006-2014, numărul de IMM-uri  a avut o creştere constantă, de la 35542 mii unităţi
în anul 2006 până la 52300 mii de unităţi în anul 2014. În acelaşi timp, faptul că și  în anii 2009-2010 au fost
înfiinţate noi IMM-uri, demonstrează  potenţialul  dezvoltării sectorului IMM și o modalitate de relansare a
creşterii economice. În anul 2014, din punct de vedere a distribuţiei pe clase de mărimi, din numărul total de
IMM-uri predominau microîntreprinderile cu o pondere de 77,6%. Importanţa microîntreprinderilor
reprezintă o caracteristică a dezvoltării de lungă durată a sectorului IMM. Majoritatea absolută a IMM-urilor,
circa 34,4 mii unităţi din totalul pe ţară sunt amplasate în mun. Chişinău, fiind urmată de Regiunea Centru cu
7,7 mii unităţi, Regiunea Nord cu 6,2 mii unităţi, Regiunea Sud cu 2,7 mii unităţi, iar pe ultima poziţie se
situează UTA Găgăuzia cu 1,3 mii unităţi.

Evoluţia numărului de IMM-uri, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat, pune în evidenţă o serie
de aspecte particulare din punct de vedere demografic, provocate în mare parte de efectele crizei financiare şi
economice,  de instabilitatea politică și economică din țară și din străinătate.  În ultimii cinci ani în registrul
de stat s-a atenuat o scădere a noilor afaceri, iar în anul 2014 această cifră a crescut nesemnificativ şi a
alcătuit 6263 mii unităţi. Potrivit datelor, evoluţia numărului întreprinderilor înregistrate şi radiate în anii
2006-2014 nu este atât de pozitivă. În anul de criză 2009, numărul întreprinderilor care şi-au radiat
activitatea este de 3274 mii de întreprinderi, comparativ cu 1830 mii de întreprinderi în anul 2006.
Aceeaşi situaţie defavorabilă a continuat şi în următorii ani (spre exemplu, 2770 mii de întreprinderi în
anul 2014). Totodată, numărul înmatriculărilor de noi întreprinderi a înregistrat o scădere uşoară de la 6488
mii de întreprinderi în anul 2010 până la 6263 mii de întreprinderi în anul 2014. Numărul
întreprinderilor înregistrate (6263 mii de întreprinderi) a depăşit de 2 ori numărul celor lichidate/radiate
(2770 mii de întreprinderi). Totodată, numărul întreprinderilor înregistrate în comparaţie cu anul 2013
a crescut cu 0,5% sau cu 32 întreprinderi, iar numărul întreprinderilor radiate s-a redus cu 1% sau cu
38 întreprinderi, Figura 1.
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Fig. 1. Evoluţia întreprinderilor radiate/lichidate şi înregistrate în Registrul de Stat
în perioada 2006-2014, unităţi

Sursa: Conform datelor Camerei Înregistrării de Stat.

În intervalul anilor 2006-2014, în urma efectelor crizei economice suprapuse peste condiţiile unui
mediu de afaceri nefavorabil şi împovărător s-a soldat cu radierea unui număr total de 25423 mii de
întreprinderi. În anul 2015 (ianuarie-octombrie), este de menţionat că, din numărul total al înregistrărilor de
întreprinderi circa 65% aparține mun. Chişinău, iar numărul întreprinderilor radiate în capitală alcătuiește
circa 32%, Figura 2.

IMM-urile generează cel mai mare număr de locuri de munca, fiind o importantă alternativă de
combatere a şomajului [4]. Numărul persoanelor care au activat în cadrul IMM-urilor în perioada anului
2014 a constituit 291,7 mii persoane, deţinând 56,2% din totalul de angajaţi ai întreprinderilor, sau cu 6,8 mii
persoane mai puţin ca în anul 2013. Numărul de salariaţi în medie pentru o întreprindere constituie
5,6 persoane. Din toţi salariaţii sectorului IMM, cea mai mare pondere de salariaţi o înregistrează
întreprinderile mici – 40,9%,  întreprinderile mijlocii – 29,4% şi  întreprinderile micro – 29,7%.
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Fig. 2. Structura numărului întreprinderilor înregistrate/radiate de Oficiul teritorial Chişinău şi

oficiile teritoriale în perioada ianuarie-octombrie 2015
Sursa: Conform datelor Camerei Înregistrării de Stat.

Reducerea ocupării forţei de muncă în sectorul IMM în a. 2014 a fost condiţionată de micşorarea
numărului de salariaţi din cadrul tuturor grupelor de IMM-uri. Putem concluziona că, în urma analizei
comparative a datelor prezentate pentru anii 2006-2014, evoluția numărului de salariaţi în IMM-uri a avut o
tendinţă de diminuare  începând cu anul 2006, înregistrând 332,7 mii persoane şi în anul 2014 cu 291,7 mii
persoane, (a scăzut cu – 41 mii persoane faţă de 2006),  iar numărul total de IMM-uri a înregistrat o tendinţă
progresivă: de la 35,5 mii unităţi în anul 2006 la 52,3 mii unităţi în anul 2014  (a avut loc o creştere cu
16,8 mii unităţi faţă de 2006), Figura 3.
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Fig. 3. Evoluţia numărului de IMM-uri şi a numărului mediu de angajaţi
în IMM, 2006-2014

Sursa: Elaborată de autor, în baza datelor BNS.

Putem menţiona, că odată cu creşterea numărului de IMM se observă o uşoară scădere a numărului de
salariaţi din cadrul  unui IMM, spre exemplu, în anul 2013, în mediu, în cadrul unui IMM activau 5,8
persoane, iar în anul 2014 – circa 5,6 persoane.

Între cifra de afaceri și numărul de întreprinderi nu este identificată o corelație directă  (Figura 4).
Iar în intervalul anilor 2006-2009, veniturile din vânzări a IMM-urilor variază an de an, însă numărul
IMM-urilor din perspectivă demografică a avut o creştere constantă. Începând cu anul 2010 atât venitul
din vânzări a IMM-urilor (65263,2 milioane lei), cât şi numărul de IMM-uri (45631 mii unităţi) au o tendinţă
de creştere uşoară. Totodată, venitul din vânzări în anul 2014 a crescut cu 6237,1 mil. lei (până la 83650,3
mil. lei) faţă de anul 2013, iar numărul total de IMM-uri în aceeași perioadă a crescut cu 1410 mii unităţi
(52300 mii unităţi).
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Fig. 4. Numărul total de IMM-uri versus cifra de afaceri a IMM-urilor, în perioada 2006-2014
Sursa: Elaborată de autor, în baza datelor Biroului Naţional de Statistică al RM.

În anul 2014 suma profitului până la impozitare al sectorului IMM a constituit în total
3012,7 milioane de lei, faţă de 2008,5 mil. lei în perioada similară a anului precedent (anul 2013). Este de
menţionat, că rezultatul financiar a înregistrat o majorare cu 1004,2 milioane de lei mai mult faţă de anul
2013. Pe genuri de activitate, suma profitului până la impozitare al sectorului IMM reflectă un sold pozitiv,
excepţie fiind întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în hoteluri şi restaurante (-100,4 mil. lei) şi energie
electrică şi termică, gaze şi apă (-36,1 mil. lei), Figura 5.

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Agricultura, economia vinatului si silvicultura

Industria prelucratoare

Energie electrica si termica, gaze si apa

Constructii

Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea…

Hoteluri si restaurante

Transporturi si comunicatii

Tranzactii imobiliare

Alte activitati de servicii colective, sociale si …

687,7

379,7

-36,1

497,6

726,1

-100,4

83

622,3

152,9

Fig. 5. Suma profitului/pierderi (+/-) până la impozitare al/ale IMM în anul 2014,
pe genuri de activitate, mil. lei

Sursa: Elaborată de autor, în baza datelor Biroului Naţional de Statistică al RM.

Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de întreprinderile comerciale cu 726,1 mil. lei, fiind urmate
de cele din agricultură, vânat, silvicultură cu 687,7 mil. lei, tranzacţii imobiliare cu 622,8  mil. lei şi
construcţii cu 497,6 mil.lei.

Totodată, în urma analizei activităţilor antreprenoriale din țară denotă, că cele mai multe întreprinderi
sunt concentrate în zonele urbane, în regiunea rurală activează în mare parte gospodării ţărăneşti şi de
fermieri. Pe regiuni suma profitului/pierderilor până la impozitare a IMM-urilor se distribuie astfel: în
municipiul Chişinău – 1653,6 milioane lei, ceea ce este cu 536,2 milioane lei mai mult  faţă de anul 2013
(1116,8 milioane lei), la polul opus fiind situată UTA Găgăuzia cu suma profitului/pierderilor până la
impozitare de 49,8 milioane lei, adică mai puţin cu 17,3 milioane lei decât în anul 2013. Zonele de Nord,
Centru, cât şi de Sud au înregistrat creşteri ușoare a sumei profitului/pierderilor până la impozitare în
cadrul IMM-urilor.
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Indicatorii generalizatori. La finele anului 2014, Biroul Naţional de Statistică avea la evidenţă 53,7
mii întreprinderi dintre care majoritatea absolută (52,3 mii) fac parte din sectorul IMM 97,4%. Din toate
veniturile din vânzări, obţinute în economia naţională, sectorul IMM a realizat circa 31,8%, creează 82,3%
din profitul (până la impozitare) al tuturor întreprinderilor. Ponderea IMM-urilor în PIB în anul 2014 a
alcătuit 32,2%. În sectorul IMM sunt angajaţi 56,2% din totalul salariaţilor. În cadrul unei IMM activează
circa 5,6 persoane, Tabelul 2.

Tabelul 2
Indicatorii principali ai sectorului IMM în anul 2014

Indicatorii principali 2014

Numărul de întreprinderi – total, mii un., 53,7
Numărul de IMM, mii un., 52,3
IMM % din Total 97,4
Venituri din vânzări total, mil lei 263281,4
Venituri din vânzări la IMM, mil lei 83650,3
IMM % din Total 31,8
Profitul/pierderea până la impozitare - total, mil lei 3660,8
Profitul (+) / pierderea (-) până la impozitare la IMM, mil lei 3112,7
IMM % din Total 82,3
Numărul mediu de salariaţi – total, mii pers. 519,4
Numărul mediu de salariaţi la IMM, mii pers. 291,7
IMM % din Total 56,2
Numărul de salariaţi la 1 întreprindere - total, un., 9,6
Inclusiv în sectorul IMM 5,6
Sursa: Calculat de autor, în baza datelor Biroului Naţional de Statistică al R. Moldova.

În concluzie, putem menţiona că IMM-urile au un rol de bază din punct de vedere economic şi social,
au efecte benefice asupra sistemului economic, contribuie la formarea ofertei de bunuri şi servicii, la
creşterea investiţiilor naţionale, asigură potenţialul de dezvoltare a viitoarelor întreprinderi şi contribuie la
reducerea şomajului.
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