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Acest studiu a fost elaborat în contextul Parteneriatului Estic, o inițiativă lansată de Uniunea 
Europeană în Mai 2009. 

Obiectivul ei principal este crearea condițiilor pentru accelerarea asocierii politice și aprofundării 
integrării economic dintre UE și cele șase state ale Parteneriatului Estic – Armenia, Azerbaidjan, 
Bielorusia, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. 
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3INTRODUCERE

Țările parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, 
Bielorusia, Georgia, Republica Moldova si Ucraina) 
reprezintă o regiune economică importantă, localizată 
strategic, cu creştere medie înregistrată a PIB-ului de 5.4% 
in 2010. Pentru toate țările din regiune, IMM-urile joacă 
un rol important în calitate de motoare esențiale pentru 
creșterea economică și dezvoltare. Cu toate acestea, ca 
urmare a crizei globale financiare recente și condițiilor 
nefavorabile pentru desfăşurarea afacerilor, IMM-urile 
au ajuns să angajeze, în prezent, doar 50% din forța de 
muncă disponibilă (comparativ cu 60-70% în economiile 
oCDE) și contribuie cu doar puțin peste 30% la valoarea 
adăugată creată în economie (în comparație la 55% în 
economiile oCDE).

Indicele politicilor de reglementare a activității IMM-
urilor 2012 este un instrument dedicat sprijinului 
factorilor de decizie în atingerea potențialului deplin 
al IMM-urilor ca motoare pentru crearea locurilor de 
muncă și creștere economică. Elaborat in baza unui 
set de 92 de indicatori de politici, indicele oferă un 
cadru pentru evaluarea politicilor naționale în domeniul 
reglementării activității IMM-urilor în contextul creat de 
cele zece principii ale Small Business Act pentru Europa 
(SBA), identifică punctele forte și slabe în proiectarea 
și implementarea politicilor și oferă o listă de acțiuni 
prioritare pentru reformă în fiecare țară.

Indicele are la bază evaluările similare desfășurate 
în Balcanii de Vest în 2006, 2009 și 2012, precum și 
prima evaluare din regiunea Mediteranei de sud (MEDA, 
vecinătatea sudică a UE), realizată în 2008.

INTRODUCERE 
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MEdIul dE AfACErI A fosT îMbuNĂTĂȚIT:

Reformele în procesul de înregistrare a companiei au eliminat reglementări excesiv de complicate.

Simplificarea legislativă a redus barierele administrative și legislative pentru IMM-uri. 

Reformele cadrului juridic şi de reglementare au contribuit la extinderea sectorului finanţării IMM-urilor în toate ţările 
Parteneriatului Estic în afara limitelor sectorului bancar - în prezent, principala sursă de finanțare externă pentru IMM-uri.

CAdrul INsTITuȚIoNAl PENTru dEzVolTArEA IMM-urIlor A fosT forTIfICAT 

Armenia, Georgia si Republica Moldova au înregistrat progrese în dezvoltarea politicilor și instituțiilor care vizează în 
mod specific IMM-urile prin promovarea dialogului public-privat și coordonarea inter-guvernamentala.

Azerbaidjan, Bielorusia si Ucraina au început sa acorde suport pentru sectorul IMM, cu toate că acest lucru putea fi 
consolidat printr-o coordonare mai strînsă intre agenții.

PE dE AlTĂ PArTE, sE rEsIMTE NEVoIA PolITICIlor orIENTATE sPrE îMbuNĂTĂȚIrEA ACCEsuluI IMM-urIlor lA 
fINANȚArE șI ProMoVArEA ANTrEPrENorIATuluI:

Deși un număr de practici bune există deja (de exemplu, schemele de garantare a creditelor, de microfinanțare, 
implicarea capitalului privat), politicile eficiente de sprijinire a accesului IMM-urilor la finanțare lipsesc.

Țările trebuie să sprijine promoveze spiritul de gândire antreprenorial și să dezvolte politici de abilități antreprenoriale 
eficiente pe baza nevoilor de instruire ale potențialilor lideri de afaceri. Măsuri concrete de sprijinire a spiritului 
antreprenorial al femeilor sunt în măsură să stimuleze potențialul antreprenorial în general.

dATElE PrIVINd IMM-urIlE suNT INsufICIENTE:

Date exacte, actuale si detaliate sunt necesare pentru a ajuta guvernele sa proiecteze politici mai eficiente și să 
amelioreze monitorizarea și evaluarea acestora.

 

Țările din regiune au înregistrat progrese în ameliorarea condițiilor pentru 
sectorul privat și IMM-uri, deși unele provocări încă rămân în vigoare.

MESAjE ChEIE INDICELE POLITICILOR DE 
REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII IMM-URILoR:
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ANgAjEzE CoNsulTĂrI MAI INTENsE Cu sECTorul PrIVAT, PENTru A AsIgurA CĂ rEforMElE TrEC “TEsTul 
rEAlITĂȚII” îN CoNdIȚIIlE NEVoIlor PIEȚEI: 

Istoric situat în afara procesului de elaborare a politicilor, sectorul privat din țările PaE – în special, asociațiile de IMM-uri 
– trebuie integrat în continuare în dezbaterile de politici la toate etapele pentru a crește sensibilitatea politicilor la nevoile 
emergente ale pieței. Considerarea opiniei comunității de afaceri va asigura o implementare mai efectivă a reformelor

AMElIorEzE CoordoNArEA dINTrE AgENȚIIlE guVErNAMENTAlE:

o mai bună coordonare dintre multiplele agenții guvernamentale care sprijină dezvoltarea IMM-urilor va reduce 
redundanțele, va asigura o utilizare mai eficientă a resurselor și va crește impactul politicilor. Acest lucru poate fi 
realizat prin elaborarea strategiile comprehensive în domeniul dezvoltării IMM-urilor cu obiective clare și cuantificabile. 

dEzVolTE INsTruMENTE PrECIsE dE PolITICI îN doMENIul IMM-urIlor:

Este necesară dezvoltarea instrumentelor de politici pentru asigurarea creșterii IMM-urilor, investițiilor, inovației 
și capacităților de export în sectoare economice-cheie, precum business-ul agricol, tehnologia informației și 
comunicațiilor, turism și construcții. Asemenea instrumente sunt impetuoase pentru ameliorarea accesului la finanțe, 
abilități antreprenoriale, inovare, consultanța în afaceri și promovarea exporturilor. 

ColECTEzE dATE sECTorIAlE MAI rElEVANTE PENTru PolITICI MAI rElEVANTE:

Este necesară colectarea regulată și în detaliu a datelor statistice structurale pentru a monitoriza și evalua instrumentele 
de politici ale autorităților publice, precum și estimarea performanțelor IMM-urilor la scară națională și locală. 

...ŢĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC 2012 

Pentru a fructifica potențialul deplin al antreprenoriatului în regiune, 
guvernele trebuie să:
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CELE 10 DIMENSIUNI ALE SMALL 
BUSINESS ACT PENTRU EUROPA 

 CULTURA ANTREPRENoRIALĂ șI SPIRITUL ANTREPRENoRIAL AL FEMEILoR 

 FALIMENTUL șI A DoUA șANSĂ PENTRU IMM-URI

 CADRUL DE REGLEMENTARE PENTRU ELABORAREA POLITICILOR ÎN DOMENIUL IMM

 MEDIU oPERAȚIoNAL PENTRU IMM-URI

 SERVICII DE SUSȚINERE PENTRU IMM-URI șI LANSĂRI DE NoI AFACERI

 AChIzIȚII PUBLICE

 ACCESUL IMM-URILoR LA FINANȚARE 

 STANDARDE șI REGLEMENTĂRI TEhNICE

 APTITUDINI MANAGERIALE

 POLITICILE DE INOvARE PENTRU IMM-URI

 IMM-URILE îNTR-o ECoNoMIE ECoLoGICĂ

 INTERNAȚIoNALIzAREA IMM-URILoR
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dIMENsIuNEA sbA 1 

Majoritatea țărilor PaE sunt deja angajate într-ul dialog plenar pentru a 
promova cultura antreprenorială în sistemul de învățămînt, deși crearea 
de parteneriate și asumarea unor angajamente ferme necesită ameliorări. 
Rețelele structurate și schimbul de practici bune în domeniul educației 
antreprenoriale sunt slab dezvoltate.

Eforturi susținute au fost observate în domeniul promovării spiritului 
antreprenorial în învățământul secundar superior în toate țările 
Parteneriatului Estic.

Toate țările au implementat, deja, o serie de măsuri-cheie pentru 
promovarea spiritului antreprenorial al femeilor, oferind o bază bună pentru 
asumarea unor priorități ulterioare. 

ACȚIuNI PrIorITArE
desfășurarea de eforturi comune la nivel regional pentru a dezvolta spiritul 
antreprenorial ca o competență-cheie, cu referire în mod special la reforma 
curriculum-ului și instruirea profesorilor. Abordarea sistematică a spiritul 
antreprenorial în educația și instruirea formală/non-formală.

sprijinirea spiritului antreprenorial al femeilor prin dezvoltarea rețelelor de 
suport consultativ, instruire și mentorat, precum și îmbunătățirea accesului la 
finanțare.

Cultura antreprenorială și spiritul antreprenorial al femeilor

Cum cooperează guvernele pentru a promova spiritul antreprenorial în cadrul sistemului de 
învățămînt? Cum sunt împărtășite bunele practici în cadrul sistemului educativ și de formare? 
Ce fel de măsuri sunt în vigoare pentru a promova spiritul antreprenorial al femeilor?
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rezultatele ponderate pentru 
dimensiunea 1: Cultura antreprenorială și 
spiritul antreprenorial al femeilor 

Nota: Indicatorii sunt structurați în jurul a 
cinci niveluri de reforme la nivel de politici, 
1 - cel mai slab, 5 - cel mai puternic 
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dIMENsIuNEA sbA 2

CELE 10 DIMENSIUNI ALE SMALL BUSINESS ACT PENTRU EURoPA 

Toate țările Parteneriatului Estic au legi și proceduri cu privire la societățile 
aflate în dificultate, lichidare administrativă și faliment, cu toate că nivelul 
de complexitate diferă de la o țară la alta. în special, legislația și procedurile 
cu privire la prevederile legate de intrarea în faliment, evitarea tranzacțiilor 
pre-faliment și procedurilor de reorganizare trebuie să fie îmbunătățite, în 
conformitate cu standardele internaționale:

Procedurile de faliment sunt relativ raționalizate în Armenia, Azerbaidjan, 
Georgia și Republica Moldova.

în Bielorusia, timpul mediu petrecut în cadrul procedurilor judiciare este 
excesiv de lung (5,8 ani).

în Ucraina, procedurile sunt foarte scumpe și, în medie, costa 42% din 
valoarea proprietății

ACȚIuNI PrIorITArE
reducerea tergiversărilor în procesul de faliment în întreaga regiune. Acest 
lucru ar avea, de asemenea, un efect pozitiv asupra costurilor procedurilor și 
ratei de recuperare a valorilor din proprietate.

Asigurarea tratării cazurilor de faliment de către instanțele judecătorești 
specializate și asigurarea unei suficiente formări pentru judecătorii și 
funcționarii care se ocupă de cazurile de administrare a insolvenței.

reglementarea formală a soluționării non-judiciare a cazurilor de faliment 
pentru a încuraja un management eficient al procesului de insolvabilitate.

Falimentul și a doua șansă

Cit de bine sunt structurate legile și procedurile privind falimentul ? Facilitează acestea 
ieșirea din afaceri și re-intrarea pe piața întreprinderilor? Care sunt obstacolele și 
costurile de procedură?

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Ar
m

en
ia

Nivelul celor mai bune practici

Az
er

ba
id

ja
n

Bi
el

or
us

ia

G
eo

rg
ia

Re
pu

bl
ic

a
 M

ol
do

va

Uc
ra

in
a

rezultatele ponderate pentru 
dimensiunea 2: Falimentul și a doua șansă

Nota: Indicatorii sunt structurați în jurul a 
cinci niveluri de reforme la nivel de politici, 
1 - cel mai slab, 5 - cel mai puternic 
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dIMENsIuNEA sbA 3
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rezultatele ponderate pentru dimensiunea 
3: Cadrul de reglementare pentru elaborarea 
politicilor in domeniul IMM-urilor

Nota: Indicatorii sunt structurați în jurul a 
cinci niveluri de reforme la nivel de politici, 
1 - cel mai slab, 5 - cel mai puternic 
Dimensiunea SBA 4: Mediu operațional 
pentru IMM-uri

în toate țările Parteneriatului Estic, instituțiile și mecanismele de elaborare a 
politicilor in domeniul IMM-urilor precum și consultările între mediile public 
și privat sunt într-un stadiu incipient de formare:

Armenia și Republica Moldova au implementat elementele principale ale 
politicilor in domeniul IMM-urilor, inclusiv o agenție implementatoare a 
politicilor pentru IMM-uri și o strategie de dezvoltare a IMM-urilor în proces 
de elaborare.

Georgia a înregistrat realizări semnificative urmare unei abordări orizontale 
a dezvoltării mediului de afaceri pe baza consultărilor eficiente cu sectorul 
privat și funcționării intra-guvernamentale a mecanismelor de coordonare.

în Ucraina, o nouă agenție responsabilă de politicile IMM a fost repusă în 
funcție urmare unui proces de restructurare, dar eficacitatea sa va depinde de 
mandatul și finanțarea ei, care urmează să fie stabilită.

în Azerbaidjan și Bielorusia, implementarea politicilor de reglementare a 
activității IMM-urilor nu este centralizata într-o singura organizație, iar 
consultările oficiale cu sectorul privat sunt limitate, cu o putină implicare a 
asociațiilor de IMM-uri.

Toate țările Parteneriatului Estic au recurs la reforme de simplificare 
legislativă. Analiza impactului de reglementare este pusă în aplicare în Armenia 
și Republica Moldova.

disponibilitatea limitată a datelor comparabile la nivel internațional și 
datele statistice actuale privind sectorul întreprinderilor mici rămâne un 
obstacol în elaborarea politicilor mai bune în toate țările PaE.

Cadrul de reglementare pentru elaborarea politicilor in domeniul IMM

Cit de complex este cadrul instituțional pentru elaborarea politicilor in domeniul  
IMM-urilor? Cît de reformatoare sunt guvernele în simplificarea legislativă?  
Cît de cuprinzătoare și eficiente sunt consultările între sectoarele public și privat?
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ACȚIuNI PrIorITArE
Creșterea finanțărilor și consultărilor strategice pentru a crea un cadru 
instituțional mai eficient în Armenia, georgia și republica Moldova.  
Un nou pas important ar fi consolidarea structurilor existente și îmbunătățirea 
calității procesului legislativ prin consultări periodice și analiza impactului de 
reglementare, monitorizarea și evaluarea programelor existente de sprijin  
pentru IMM-uri.

Consolidarea instituțiilor responsabile de elaborarea politicilor in domeniul 
IMM-urilor pentru a încuraja dezvoltarea în continuare a sectorului IMM-
urilor și dirijarea dialogului public-privat în Azerbaidjan, bielorusia și 
ucraina. Implicarea precoce a IMM-urilor în procesul de elaborare a politicilor și 
încurajarea dezvoltării asociațiilor de IMM-uri transparente și cuprinzătoare sunt 
în măsură să faciliteze adoptarea unor politici utile pentru IMM-uri.

Colectarea și diseminarea datelor statistice actuale și mai calitative pentru 
a ameliora datele de evidență pentru procesul de elaborare a politicilor în toate 
țările PaE.
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dIMENsIuNEA sbA 4 

Toate țările au înregistrat progrese semnificative în reformarea mediului 
operațional pentru IMM-uri, în special prin simplificarea procesului de 
înregistrare a companiei... Reformele în domeniul reglementării procesului de 
înregistrare a întreprinderii au contribuit la eliminarea reglementărilor complicate, 
economisirea timpului si reducerea costurilor pentru IMM-uri și antreprenori.

...dar sunt necesare și alte reforme. în Azerbaidjan, Republica Moldova și 
Ucraina, ghișeele unice în prezent nu permit toate procedurile necesare de pre-și 
post-înregistrare care urmează să fie realizate în cadrul ghișeului unic. în Ucraina, 
procesul de înregistrare poate dura până la 24 de zile.

unele țări au reproiectat complet procesul de înregistrare prin eficientizarea 
instituțiilor responsabile. în Georgia, o gamă largă de servicii publice sunt oferite 
într-o singură locație (Centre de Prestare a Serviciilor Publice), sporind astfel 
accesibilitatea acestora și reducînd presiunile administrative asupra IMM-urilor.

Toate țările Parteneriatului Estic dezvolta o gamă largă de servicii de 
e-guvernare, deseori, folosind ca un punct de plecare, sistemele online de 
evidență fiscală. Țările vizate au ameliorat, de asemenea, și infrastructura pentru 
e-guvernare prin introducerea semnăturii electronice.

ACȚIuNI PrIorITArE
Continuarea reformei procesului de înregistrare a companiei in regiunea 
Parteneriatului estic, cu un accent pe elemente progresive, cum ar fi înregistrarea 
on-line și creșterea eficienței ghișeurilor unice. 

dezvoltarea unei game mai largi de servicii funcționale de tip e-guvernare, cum 
ar fi plăți pentru asigurarea socială, pensii, achiziții publice și cadastru.

furnizarea unei infrastructuri mai eficiente și moderne pentru e-guvernare 
prin creșterea conectivității între bazele de date ale instituțiilor publice.

Mediu operațional pentru IMM-uri

S-au simplificat reglementările pentru a reduce costurile și procedurile pentru IMM-uri? 
Profita oare guvernele Parteneriatului Estic de instrumentele E-guvernarii?
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rezultatele ponderate pentru dimensiunea 4: 
Mediu operațional pentru IMM-uri

Nota: Indicatorii sunt structurați în jurul a 
cinci niveluri de reforme la nivel de politici, 
1 - cel mai slab, 5 - cel mai puternic



13

dIMENsIuNEA sbA 5a

CELE 10 DIMENSIUNI ALE SMALL BUSINESS ACT PENTRU EURoPA 

în timp ce disponibilitatea serviciilor private de afaceri pentru IMM-uri este 
limitata, programele de asistență pentru IMM-uri finanțate de donatori sunt 
active în toate țările PaE.

Elemente ale susținerii IMM-urilor și procesului de lansare a afacerii sunt 
prevăzute în strategiile naționale sau de dezvoltare a IMM-urilor în toate 
țările Parteneriatului estic:

In Armenia si Republica Moldova, serviciile de susținere sunt livrate prin 
intermediul agentiilor naționale de asistență pentru IMM-uri.

în Azerbaidjan, serviciile de asistență sunt în prezent furnizate prin centrul 
național de formare.

Georgia si Ucraina oferă asistență consultativă și financiară pentru noi lansări 
de afaceri prin intermediul unor scheme finanțate de stat.

ACȚIuNI PrIorITArE
dezvoltarea mecanismelor de evaluare a inițiativelor de sprijin pentru IMM-uri.

îmbunătățirea accesului la informațiile de afaceri. în Azerbaidjan, Georgia și 
Ucraina, un portal unificat care să acopere întregul spectrul de teme legate de 
IMM-uri ar putea ajuta la eliminarea insuficienței de informații.

Servicii de asistență pentru IMM-uri și lansări de noi afaceri

Ce fel de servicii de asistență pentru IMM-uri și noi lansări de afaceri sunt disponibile și 
accesibile? Sunt oare identificate și abordate eșecurile de piață în furnizarea serviciilor de 
afacere de către guvernele țărilor PaE?
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rezultatele ponderate pentru 
dimensiunea 5a: Servicii de asistență 
pentru IMM-uri și lansări de noi afaceri

Nota: Indicatorii sunt structurați în jurul a 
cinci niveluri de reforme la nivel de politici, 
1 - cel mai slab, 5 - cel mai puternic
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dIMENsIuNEA sbA 5b

rezultatele ponderate pentru 
dimensiunea 5b: Achiziții Publice

Nota: Indicatorii sunt structurați în jurul a 
cinci niveluri de reforme politice, 1 - cel mai 
slab, 5 - cel mai puternic 
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Progrese substanțiale au fost înregistrate în furnizarea de informații 
accesibile publicului privind licitațiile de achiziții publice în toate țările.

Niciuna din țările PaE nu a dezvoltat un cadrul legal coerent în domeniul 
plăților întîrziate.

Bielorusia este lider în porționarea tenderelor în loturi și stabilirea de calificări 
și criterii de eligibilitate financiară proporționale pentru IMM-uri.

ACȚIuNI PrIorITArE
Apropierea de standardele uE în domeniul achizițiilor publice pentru a 
ameliora transparența și ne-discriminarea în mediul achizițiilor publice.

simplificarea procedurilor și criteriilor de eligibilitate pentru participarea 
în achizițiile publice pentru a da oportunități suplimentare IMM-urilor de 
participare la tendere.

Accederea companiilor străine la procesul de ofertare pentru a crește 
concurența.

Achizitii Publice

Care mecanisme și instrumente sunt instituite pentru a încuraja 
IMM-urile să participe în achizițiile publice?
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dIMENsIuNEA sbA 6

Nota: Indicatorii sunt structurați în jurul a 
cinci niveluri de reforme politice, 1 - cel mai 
slab, 5 - cel mai puternic 
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rezultatele ponderate pentru 
dimensiunea 6: Accesul IMM-urilor la 
finanțare

Acordarea de împrumuturi bancare IMM-urilor a fost afectată semnificativ 
de criza financiara și economica recentă, dar continuă sa fie principala sursă 
de finanțare externă. Băncile sunt precaute în privința asumării de riscuri, iar 
alte surse de finanțare, cum ar fi leasing-ul, urmează încă a fi dezvoltate.

Capitalul privat este limitat iar piețele de capital sunt mici  
și lipsite de lichiditate.

sprijinul public pentru IMM-uri este relativ slab și limitat de constrângeri 
fiscale, în majoritatea țărilor (cu excepția Azerbaidjan).

Progresele în dezvoltarea cadrului legal și de reglementare în întreaga 
regiune se diferențiază:

Punerea în aplicare a drepturilor creditorilor rămâne redusă în toate țările 
Parteneriatului Estic.

Armenia și Georgia au dezvoltat sisteme informaționale în domeniul 
cadastrului și evidenței creditării, iar în Republica Moldova și Georgia este 
implementat un registru unificat al gajului.

Instruirea financiară este slab dezvoltata în întreaga regiune, dar guvernele 
devin mai conștiente de această problemă.

Accesul IMM-urilor la finanțare

Care sunt sursele de finanțare externă pentru IMM-urile din țările Parteneriatului estic? 
Cît de mult favorizează cadrul juridic și mediul de afaceri punctualitatea plăților in 
tranzacțiile comerciale?
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dIMENsIuNEA sbA 6 cont... 

ACȚIuNI PrIorITArE
Intensificarea concurenței în sectorul bancar și sprijinirea băncilor în 
dezvoltarea mai multor produse financiare, care să corespundă nevoilor  
IMM-urilor.

Ameliorarea generală a mediului de afaceri și standardelor de guvernare 
corporativă pentru a spori oportunitățile de investiții și pentru a atrage capital 
privat in regiune:

Consolidarea unei baze de investitori locali instituționali (e.g. prin reforma 
sistemului de asigurări sociale și pensionare) și simplificarea oportunităților 
de retragere a investițiilor pentru a dezvolta piața de capital.

Reducerea numărului de proceduri și reglementări administrative pentru 
acordarea unui sprijin financiar mai eficient din partea statului.

Ameliorarea continuă a cadrului juridic și normativ:
Crearea unui registru central al gajului eficient și ușor accesibil în Armenia, 
Azerbaidjan și Bielorusia pentru ameliorarea accesului IMM-urilor la finanțare.

înființarea unui birou de credit privat în Azerbaidjan și Bielorusia pentru a 
ameliora sistemele de acoperire informaționala și pentru a depăși asimetriile 
informaționale.

Consolidarea, la nivelul regiunii, a cadrului legal care protejează drepturile 
creditorilor prin furnizarea unor mecanisme adecvate de constrîngere pentru 
recuperarea gajului.

Ameliorarea cunoștințelor generale și conștientizarea aspectelor de 
administrare financiară.
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dIMENsIuNEA sbA 7

Nota: Indicatorii sunt structurați în jurul a 
cinci niveluri de reforme politice,  
1 - cel mai slab, 5 - cel mai puternic 

rezultatele ponderate pentru dimensiunea 7: 
Standarde și reglementări tehnice
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ucraina și bielorusia sunt țările cu cele mai bune performante din regiunea 
Parteneriatul Estic în suprimarea barierelor tehnice comerciale pentru 
produsele industriale.

Ucraina a încheiat negocierile privind un Acord de Comerţ Liber Cuprinzător 
şi Aprofundat (DCFTA) cu UE, ceea ce presupune armonizarea considerabilă a 
legislației în domeniul barierelor tehnice în comerț.

Armenia, Georgia și Republica Moldova urmează exemplul Ucrainei și au 
început negocierile privind un DCFTA cu UE.

Аzerbaidjanul este singura țară din Parteneriatului Estic care nu a înregistrat, 
încă, progrese în alinierea legislației sale cu cadrul UE.

Bielorusia și-a aliniat infrastructura în domeniul normelor sanitare și 
fitosanitare printr-o uniune vamală cu Federația Rusă și Kazahstan.

ACȚIuNI PrIorITArE
Ameliorarea continuă a informării în domeniul administrativ și de 
reglementare pentru comunitatea întreprinderilor în toate țările din 
regiunea Parteneriatul Estic, cu excepția Republicii Moldova, în special pentru 
IMM-uri, cu privire la modalitatea de conformare cu legislația UE. 

Creșterea conformității cu legislația uE pe termen mediu și lung pentru 
a spori integrarea comercială între UE și țările PaE și îmbunătățirea accesului 
reciproc pe piață pentru companiile din UE și țările PaE.

Standarde și reglementări tehnice

Ce activități întreprind tarile PaE pentru a elimina barierele tehnice în calea 
comerțului cu produse industriale si agricole în vederea avansării pe agenda 
comerțului internațional a acestor țări?
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dIMENsIuNEA sbA 8 

Toate țările Parteneriatului Estic au dezvoltat politici și au alocat resursele 
necesare pentru a oferi instruire IMM-urilor în centre urbane și rurale, 
susținute de aplicații online. Politicile și măsurile care vizează grupuri specifice 
(cum ar fi tinerii antreprenori, femei și întreprinderi bine dezvoltate) nu sunt încă 
disponibile în regiune.

Armenia, Azerbaidjan, georgia și republica Moldova evaluează sistematic 
necesitatea de instruire a IMM-urilor, deși, eforturile în toate țările se bazează 
pe eforturi individuale ad hoc ale furnizorilor de servicii de instruire  
și angajatorilor.

Nici o țară nu dispune de un cadru național calitativ de evaluare a calității  
a a rezultatelor instruirii și învățării, sau acreditarea internațională a cursurilor 
de instruire.

ACȚIuNI PrIorITArE
Colectarea sistematica a datelor privind necesitățile de instruire pentru a 
ameliora politicile în domeniu și pentru a optimiza alocarea resurselor pentru 
dezvoltarea competențelor IMM-urilor.

Concentrarea pe asigurarea calității, sprijin instituțional și măsuri specifice 
pentru companiile noi și întreprinderi cu creștere economică accelerată.

dezvoltarea legăturilor între instruirea profesională, consultanță și sprijin 
financiar în baza unor criterii stabilite de comun acord de comunitatea de afaceri 
și guvern.

Aptitudini manageriale

Cît de disponibile sunt serviciile calitative de consultanță si instruire pentru IMM-uri?  
Cum evaluează țările calitatea rezultatelor instruirii și învățării?
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rezultatele ponderate pentru 
dimensiunea 8: Abilități manageriale

Nota: Indicatorii sunt structurați în jurul a 
cinci niveluri de reforme politice, 1 - cel mai 
slab, 5 - cel mai puternic
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dIMENsIuNEA sbA 8b 

Nota: Indicatorii sunt structurați în jurul a 
cinci niveluri de reforme politice, 1 - cel mai 
slab, 5 - cel mai puternic 

rezultatele ponderate pentru 
dimensiunea 8b: Politicile de inovare 
pentru IMM-uri
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Inovarea si transferul tehnologic sunt constrânse de intervențiile 
guvernamentale top-down, de deciziile de finanțare netransparente, precum 
și de moștenirea unor instituții publice în domeniul cercetării și dezvoltării 
care continua sa funcționeze izolat de sectorul privat.

Bielorusia și Ucraina au dezvoltat structura instituțională și documentația 
necesară pentru a sprijini dezvoltarea unei strategii comprehensive în 
domeniul inovației.

Măsurile prevăzute de politicile în domeniul inovării și programele respective 
deseori ori rămân doar pe hârtie și nu sunt finanțate.

întreprinderile de stat continuă să fie beneficiarii primari ai sprijinului 
guvernamental pentru inovare, cercetare și dezvoltare.

ACȚIuNI PrIorITArE
Elaborarea unei abordări strategice pentru dezvoltarea politicii de inovare, 
cu măsuri active pentru a sprijini IMM-urile inovatoare și întreprinderile cu 
creștere economică accelerată în diverse sectoare ale economiei. Inovarea ar 
trebui să fie o componentă de bază într-o gamă largă de politici și strategii.

Introducerea unei structuri de stimulare în domeniul educației și cercetării 
pentru a ameliora capacitatea de absorbție și inovare a IMM-urilor.

Politicile de inovare pentru IMM-uri

Sunt politicile în domeniul inovării coerente și strategice în procesul de susținere a 
dezvoltării IMM-urilor? Ce instrumente de politică au fost puse în aplicare pentru a sprijini 
transferul de tehnologie către IMM-uri?
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dIMENsIuNEA sbA 9

rezultatele ponderate pentru dimensiunea 
9: IMM-urile într-o economie ecologică

Nota: Indicatorii sunt structurați în  
jurul a cinci niveluri de reforme politice,  
1 - cel mai slab, 5 - cel mai puternic
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Majoritatea țărilor din regiunea Parteneriatul estic conștientizează 
problemele de mediu și impactul economic potențial al acestora. în unele 
țări, conceptele referitoare la o creștere ecologică au fost incluse în cadrul de 
politici in domeniul IMM-urilor și companiile au fost certificate în conformitate 
cu standardele de management al mediului (SMM).

guvernele încurajează comunitatea de afaceri să ia în considerare 
problemele de mediu, dar finanțarea specifică pentru IMM-uri care promovează 
afacerile ecologic-eficiente și economia ecologică nu este disponibila în nici o 
țară din regiunea PaE.

ACȚIuNI PrIorITArE
Acordarea unei atenții sporite principiului dezvoltării ecologice în agenda 
politicilor, începând cu includerea conceptelor economiei ecologice în  
cadrul programelor și strategiilor SME respective, încurajând astfel investițiile 
IMM-urilor în afacerile ecologic-eficiente și stimulînd inovarea în domeniul 
protecției mediului.

furnizarea mai multor informații și exemple pentru a sensibiliza IMM-urile 
privind beneficiile creșterii ecologice și punerea în aplicare a SMM.

IMM-urile într-o economie ecologică

Cît de mult conștientizează IMM-urile oportunitățile de creștere in domeniul ecologic? 
Cum promovează guvernele inovarea ecologica și modelele ecologic-eficiente de afaceri?



21CELE 10 DIMENSIUNI ALE SMALL BUSINESS ACT PENTRU EURoPA 

dIMENsIuNEA sbA 10
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rezultatele ponderate pentru dimensiunea 
10: Internaționalizarea IMM-urilor

Nota: Indicatorii sunt structurați în jurul 
a cinci niveluri de reforme politice,  
1 - cel mai slab, 5 - cel mai puternic 

Toate tarile Parteneriatului Estic au implementat programe pentru 
stimularea exportului, fără a specifica anume domeniul IMM-urilor:

Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Republica Moldova dispun de agenții care 
sunt specializate în promovarea firmelor exportatoare. Cu toate acestea, 
sprijinul oferit IMM-urilor exportatoare este limitat.

Bielorusia si Ucraina nu dispun de agenții specializate, deși au dezvoltat 
programe de stat pentru promovarea exporturilor.

ACȚIuNI PrIorITArE
Ameliorarea capacității IMM-urilor naționale de a concura pe plan 
internațional prin sprijinirea acestora în obținerea ratingurilor de bonitate, 
identificarea partenerilor internaționali, furnizarea informațiilor despre piața 
internațională, încurajarea cercetării și dezvoltării și punerea în aplicare a 
standardelor internaționale de calitate.

sensibilizarea firmelor în legătură cu exporturile ca oportunitate de creșterii 
si expansiune pe piață.

Ameliorarea coordonării activităților de promovare a exportului asumate de 
multiple agenții guvernamentale și non-guvernamentale cu scopul de a evita 
suprapunerea și atingerea unei maxime eficiențe. Monitorizarea și evaluarea 
eficienței programelor de promovare a exporturilor.

Internaționalizarea IMM-urilor

în ce măsură guvernele sprijină promovarea IMM-urilor orientate la export pentru 
accesarea piețelor internaționale?
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DE ȚARĂ
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începând cu anul 2000, guvernul armean a instrumentat o abordare pro-
activă pentru a sprijini dezvoltarea IMM-urilor. Principalele evoluții au fost: 
înființarea unei agenții de implementare a politicilor in domeniul IMM-urilor, 
crearea unui Consiliu de sprijin pentru IMM-uri, iar, din 2012 a fost elaborata o 
noua strategie pentru IMM-uri. în 2011, definițiile legale oficiale ale IMM-urilor 
din Armenia au fost ajustate la standardele europene.

Armenia a obținut cele mai înalte rezultate în domeniul mediului 
operațional, ca urmare a inițiativelor extensive de de-reglementare. 

Țară oferă IMM-urilor instrumente eficiente de sprijin, cum ar fi servicii  
și instruire în afaceri, centre de informare, în special pentru start-up-uri, prin 
intermediul Centrului Național de Dezvoltare a IMM-urilor (o agenție eficient 
amplasata geografic pentru IMM-uri). Armenia sprijină în mod activ IMM-urile  
în consolidarea exportului și capacităților de inovare.

ACȚIuNI PrIorITArE
Adoptarea unei strategii pentru dezvoltarea IMM-urilor și continuarea 
reformelor mediului de afaceri bazate pe un dialog public-privat cuprinzător. 
Strategia ar trebui să includă dezvoltarea strategică a spiritului antreprenorial 
la nivelul întregului sistem de învățămînt, să se concentreze mai mult pe 
îmbunătățirea competențelor în întreprinderile mici și să acorde atenție sporită 
sprijinirii spiritului antreprenorial al femeilor.

Ameliorarea eficacității dialogului public-private prin consolidarea rolului 
reprezentanților IMM-urilor în consultările privind politicile de reglementare a 
activității IMM-urilor.

stabilirea priorităților finanțării IMM-urilor, inovării și promovării 
exporturilor prin, spre exemplu, dezvoltarea instrumentelor de politici in 
domeniul IMM-urilor care să adreseze necesitățile specifice ale IMM-urilor în 
sectoare importante ale economiei, cum ar fi business-ul agricol, tehnologia 
informației și comunicațiilor, turism și construcții.

Prezentare generala a 
sectorului IMM-urilor in 
Armenia (2009)

Ponderea IMM-urilor în numărul 
companiilor înregistrate: 97.7%  
din entitățile înregistrate

Ponderea IMM-urilor în ocuparea 
forței de munca: 42.2%

Ponderea IMM-urilor în PIB: 42.5%

Sursa: IMM DNC (2010), bazata pe definiția 
oficială a “întreprinderilor mici si mijlocii” în 
Armenia aplicabilă înainte de 2011
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 1.  Cultura antreprenorială și spiritul antreprenorial 
al femeilor

 2. Falimentul și a doua șansă pentru IMM-uri
 3.  Cadrul de reglementare pentru elaborarea 

politicilor în domeniul IMM
 4.  Mediu operațional pentru IMM-uri
 5a.  Servicii de susținere pentru IMM-uri și lansări 

de noi afaceri
 5b.  Achiziții publice
 6.  Accesul IMM-urilor la finanțare 
 7.  Standarde și reglementări tehnice
 8a.  Aptitudini manageriale
 8b.  Politicile de inovare pentru IMM-uri
 9.  IMM-urile într-o economie ecologică
10. Internaționalizarea IMM-urilor

începând cu anul 1999, Azerbaidjan a conștientizat importanța 
antreprenoriatului mic și necesitatea de a sprijini IMM-urile prin reforme 
și de-reglementari. De atunci, mediul de afaceri s-a îmbunătățit în mod 
semnificativ, iar în 2009, Azerbaidjan a fost numit, de către Banca Mondială, 
reformatorul principal al regiunii, cu schimbări pozitive în șapte din cei zece 
indicatori Doing Business.

Azerbaidjanul nu are o strategie pentru dezvoltarea IMM-urilor, dar 
elementele de susținere a spiritului antreprenorial și măsurile specifice au fost 
incluse în strategiile naționale mai extinse privind dezvoltarea regională și 
reducerea sărăciei și în planurile de acțiune aferente.

ACȚIuNI PrIorITArE
Ameliorarea cadrului instituțional și coordonarea intra-guvernamentală a 
politicilor pentru a spori eficiența măsurilor de dezvoltare a antreprenoriatului. 
Accentul ar trebui pus pe coordonarea orizontală între ministerele și agențiile 
implicate în probleme legate de IMM-uri pentru a asigura legături între 
inițiativele existente și evitarea suprapunerii.

susținerea accesului la finanțare, prin îmbunătățirea capacității, acoperirii și 
eficacității sistemului informațional de creditare. Instituirea unui registru central 
al gajului ar îmbunătăți sursele de gaj și, prin urmare, și capacitatea IMM-urilor 
de a accesa împrumuturi bancare.

direcționarea sprijinului public către antreprenori și întreprinderi mici, 
pentru a stimula noi idei de afaceri și oportunități de diversificare a economiei. 
Definiția dată antreprenoriatului ar putea fi divizată în categorii mai mici, astfel 
încât IMM-urile de diferite dimensiuni să fie vizate în funcție de caracteristicile 
lor specifice, nevoi și provocări.

Azerbaidjan ar trebui să continue eforturile solide in domeniul politicilor 
pentru a promova creșterea continuă a culturii antreprenoriale, asigurând în 
același timp focalizarea pe dezvoltarea competențelor în cadrul întreprinderile 
mici și dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor. 

Prezentare generala a 
sectorului IMM-urilor in 
Azerbaidjan (2010) 

Ponderea IMM-urilor în numărul 
companiilor înregistrate: 93.8% din 
întreprinderile active

Ponderea IMM-urilor în ocuparea 
forței de muncă: 5.9%*

Ponderea IMM-urilor in PIB: 1.7%*

*Datele privind ocuparea forței de muncă și PIB-
ul exclud întreprinzătorii individuali
Sursa: Comitetul de statistică al Republicii 
Azerbaidjan, bazat pe definiția oficială a 
«antreprenoriatului mic» în Azerbaidjan
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guvernul din bielorusia susține din ce în ce mai mult participarea  
sectorului privat în economie și a luat măsuri pentru a dezvolta politici 
cuprinzătoare de sprijin a IMM-urilor. Sprijinul furnizat de stat, precum 
și organizarea, în 2011, a Anului Antreprenoriatului reprezintă o schimbare 
semnificativă a politicii statului în direcția dezvoltării unei societăți mai  
creative, inovatoare și antreprenoriale.

Bielorusia a pus în aplicare o strategie de inovare care include servicii de 
sprijin pentru IMM-uri, oferite de o serie de centre tehnologice și de inovare.

dezvoltarea sectorului IMM-urilor este afectată de ritmul lent al liberalizării 
economice. Deși Bielorusia este a doua cea mai mare economie din regiunea 
Parteneriatul estic, sectorul IMM-urilor este subdezvoltat.

ACȚIuNI PrIorITArE
Crearea condițiilor unui mediu concurențial echitabil pentru IMM-uri și 
promovarea unie liberalizări economice complexe pentru a deschide noi 
oportunități de afaceri pentru mediul de afaceri privat în Bielorusia. 

dezvoltarea unui cadru instituțional pentru sprijinirea IMM-urilor,  
de exemplu, prin înființarea unei agenții responsabile pentru implementarea 
politicii IMM-urilor, dotată cu un mandat clar și finanțare adecvată.

Creșterea implicării comunității de afaceri în dezvoltarea noilor politici  
și elaborarea actelor juridice aferente.

Adoptarea măsurilor specifice pentru dezvoltarea spiritul antreprenorial ca 
o competență principală cum ar fi studierea culturii antreprenoriale în sistemul 
educațional formal și non-formal și crearea condițiilor pentru dezvoltarea 
competențelor manageriale și promovarea spiritului antreprenorial al femeilor.

Prezentare generala a 
sectorului IMM-urilor in 
bielorusia (2010) 

Ponderea IMM-urilor în numărul 
companiilor înregistrate: 97.2% din 
întreprinderile active

Ponderea IMM-urilor în ocuparea 
forței de munca: 28.1% 

Ponderea IMM-urilor in PIB: 20%

Sursa: Belstat, bazat pe definiția  
oficială a «antreprenoriatului mic  
și mijlociu», în Bielorusia
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georgia a ameliorat mediul de afaceri pentru toate categoriile de întreprinderi 
(inclusiv IMM-uri), prin simplificarea normelor administrative, reducerea presiunii 
fiscale și lupta împotriva corupției, facilitarea comerțului liber, promovarea 
campaniilor de privatizare și inițierea unei platforme de parteneriat în domeniul 
elaborării politicilor pentru a constitui un concept național peren de creștere a 
culturii antreprenoriale. Măsurile anti-corupție sunt recunoscute ca fiind cea mai 
reprezentativă parte a politicii de reformare.

Evaluarea sbA pentru georgia denotă rezultate înalte în domeniul unei 
administrări receptive și accesului la finanțare. Alte politici-cheie sunt in vigoare 
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor.

lipsa datelor statistice compromite performanțele georgiei, în special,  
cu privire la indicatorii care vizează lansarea noilor afaceri și instruirii  
IMM-urilor.

ACȚIuNI PrIorITArE
Adoptarea unei abordări mai strategice în domeniul dezvoltării IMM-urilor 
prin identificarea direcțiilor și obiectivelor strategice pentru dezvoltarea de viitor, 
luând în considerare necesitățile specifice ale IMM-urilor din sectoare importante 
ale economiei, cum ar fi business-ul agricol, industria ușoară și turism.

Aplicarea sistematica a Analizei impactului de reglementare pentru a evalua 
impactul pozitiv sau negativ al schimbărilor de reglementare în sectorul IMM-
urilor. Atât administrația publică cît și sectorul privat ar putea beneficia de 
creștere intensității consultărilor publice-private.

furnizarea informațiilor cu privire la cerințele piețelor externe și 
posibilitățile de export pentru IMM-uri, precum si furnizarea serviciilor de 
consultanță și a schemelor de sprijin pentru inovare prin măsuri active  
de politici. Dezvoltarea unei infrastructuri naționale a calității pentru furnizorii 
de instruire profesională pentru a consolida în continuare competitivitatea  
IMM-urilor georgiene.

susținerea strategiei naționale de creștere continuă a culturii 
antreprenoriale, pornind de la progresele înregistrate în promovarea calității 
educației și culturii antreprenoriale. Dezvoltarea unei abordări sistematice de 
identificare a competențelor în business-ul mic, pentru o instruire mai eficientă 
și mai receptivă.

Prezentare generala a 
sectorului IMM-urilor in 
georgia (2010)

Ponderea IMM-urilor în numărul 
companiilor înregistrate: 96% din 
întreprinderile active

Ponderea IMM-urilor în ocuparea 
forței de munca: 43.6%

Ponderea IMM-urilor în Valoarea 
Adăugata creată în economie: 19.3%

Sursa: GeoStat, bazat pe definiția oficială a 
“întreprinderilor mici si mijlocii” in Georgia
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10. Internaționalizarea IMM-urilor

Politicile de reglementare a activității IMM-urilor în republica Moldova 
au demonstrat o îmbunătățire semnificativă în domeniile procedurilor 
de înregistrare a companiilor și e-guvernare. Cadrul de reglementare a 
fost simplificat, cu mai multe etape de ghilotina legislativă pentru a asigura 
eliminarea legislației învechite sau inutile.

o nouă strategie pentru dezvoltarea IMM-urilor pentru perioada 2012-2020 
este în curs de finalizare. Noua strategie implică părțile interesate în procesul 
de creștere a culturii antreprenoriale, deși schimbul de bune practici este inhibat 
de defectele sistemelor educaționale și de accesul limitat la sursele de informare.

în timp ce reformele în cadrul de reglementare sunt în curs de desfășurare, 
abordarea necesităților întreprinderilor existente rămâne o problemă 
importantă. Informațiile și sprijinul pentru întreprinderi sunt fragmentate, iar 
IMM-urile au acces limitat la servicii de consultanță și planificare de afaceri.

ACȚIuNI PrIorITArE
stimularea unei culturi antreprenoriale la scară largă prin educație eficientă 
și măsuri de instruire, cu scopul de a susține succesul politicilor in domeniul 
IMM-urilor în cooperarea pe termen lung și în curs de desfășurare dintre guvern, 
mediul academic și sectorul privat.

Ameliorarea transparenței și administrării corporative, concurenței, precum 
și majorarea gradului de digitalizare în sectorul bancar asigurând, în același 
timp, stabilitatea macroeconomică pentru a facilita accesul durabil la finanțare 
pentru IMM-uri.

Vizarea focusată a IMM-urilor cu capacitate de export, prin intermediul 
serviciilor de informare, cum ar fi: informații generale, contacte, link-uri și 
resurse promoționale. 

Prezentare generala a 
sectorului IMM-urilor in 
republica Moldova (2010)

Ponderea IMM-urilor în numărul 
companiilor înregistrate: 97.7% din 
întreprinderile active

Ponderea IMM-urilor în ocuparea 
forței de munca: 58.8% 

Ponderea IMM-urilor în PIB: 28.3%

Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii 
Moldova, în baza definiției  
oficiale «întreprinderi mici și mijlocii» din 
Republica Moldova
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Cadrul instituțional al ucrainei pentru politicile in domeniul IMM-urilor este 
în curs de restructurare, o nouă instituție fiind gata să preia responsabilitatea 
implementării politicilor în domeniul IMM-urilor.
 
Angajamentul ucrainei în dezvoltarea IMM-urilor a condus la unele de-
reglementari și simplificări ale procedurilor administrative. Cu toate acestea, 
mediul de afaceri național continuă să inhibe dezvoltarea sectorului privat și 
a activitatea IMM-urilor, fără ca să existe o abordare coerentă a politicilor în 
domeniul IMM-urilor pe plan intern.

ucraina a realizat eforturi pozitive pentru promovarea spiritului 
antreprenorial în învățământul secundar și pentru garantarea siguranței 
calității în instruire și abilități manageriale.

ACȚIuNI PrIorITArE
Adoptarea unei strategii viabile de dezvoltare a IMM-urilor pe termen lung, 
inclusiv crearea unui mediu juridic stimulator.

sporirea eficienței consultărilor publice-private prin consolidarea 
reprezentativității sectorului privat și, în special, a IMM-urilor în deciziile  
de reglementare.

dezvoltarea continua a abilităților manageriale prin reformarea programului 
de învățământ, abordări inovatoare la formarea cadrelor didactice și explorarea 
unor noi forme de cooperare cu mediul de afaceri.

Consolidarea cadrului politicilor de inovare pentru a încuraja inițiativele de jos 
în sus și pentru a asigura legăturile între rezultatele activităților de cercetare și 
activitățile practice.

Prezentare generala a 
sectorului IMM-urilor in 
ucraina (2010)*

Ponderea IMM-urilor în numărul 
companiilor înregistrate 99.4% din 
întreprinderile active 

Ponderea IMM-urilor în ocuparea 
forței de munca: 58.1% 

Ponderea IMM-urilor în cifra de 
afaceri: 51.2%

*întreprinzătorii individuali nu sunt incluși în 
definiția sectorului IMM-urilor

Sursa: Ukrstat, in baza definiției oficiale a 
“antreprenoriatului mic si mijlociu” in Ucraina

UCRAINA
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DezvOltare (OCeD), 

programul Competitivității în eurasia

Programul Competitivității în Eurasia al OCED, lansat în 2008, 

contribuie la accelerarea reformelor economice și ameliorarea 

climatului de afacere pentru atingerea creșterii durabile a 

economiei și a nivelului de angajare în cîmpul muncii în două 
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COmisia eurOpeană

Directoratul General pentru Întreprinderi și Industrie al Comisiei 

Europene desfășoară activități pentru a asigura că politicile UE 

contribuie la durabilitatea competitivității întreprinderilor din UE 

și facilitează crearea locurilor de muncă și creșterea economică 

durabilă. Comisia Europeană joacă un rol major în implementarea 

strategiei pentru creștere și locuri de muncă Europa 2020. 

www.ec.europa.eu/enterprise 
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Fundația Europeană pentru Instruire (FEI) susține statele în 
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uman din dotare prin reforme ale sistemelor educației, instruirii și 
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și DezvOltare

BERD este o instituție financiară internațională care sprijină 

proiectele de dezvoltare din statele din Europa Centrală și pînă în 

Asia Centrală. BERD încurajează tranziția spre economii de piață 

deschise și democratice prin plasarea de investiții, în primul rînd, 

către clienți din sectorul privat. 

www.ebrd.com
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