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Rezumat: 

Lucrarea de faţă reprezintă o cercetare inderdisciplinară în care s-au aplicat metode şi 

modele statistice în vederea analizării impactul pe care îl au investițiile realizate de IMM-uri 

asupra creșterii PIB cât și identificarea de metode de finanțare clasice și alternative a proiectelor 

europene bancabile din domeniul cercetării – dezvoltării – inovării.  

Comisia Europeană a identificat la sfârșitul Cadrului Financiar Multianual 2007 – 2013 

un decalaj de competitivitate între economia întregii Uniuni Europene și alte economii globale 

cum ar fi Statele Unite ale Americii. Această situaţie rezultă și din analiza Produsului Intern 

Brut din ultimii 10 ani atât la nivelul celor 28 de state membre ale Uniunii Europene, cât și la 

nivelul României. Investițiile au un rol important în creșterea PIB, iar după criza financiară din 

2007 – 2008, în Europa Centrală și de Est, fondurile Europene au constituit un imbold important 

pentru stimularea investițiilor realizate de întreprinderi mici și mijlocii. Analiza realizată pe 

ultimul cadru financiar multianual 2007 – 2013 prezintă rezultate diferite în ceea ce privește 

rata de absorbție a fondurilor Europene și impactul acestora asupra evoluției PIB, perioada 2007 

– 2012 fiind sub semnul crizei financiare la nivelul întregii Uniuni Europene.  

În vederea eficientizării utilizării banilor publici Europeni, Comisia a pus un accent din 

ce în ce mai mare pe identificarea acelor sectoare economice care pot aduce creștere economică. 

Zona de Cercetare – Dezvoltare – Inovare a devenit una dintre zonele fierbinți din punct de 

vedere economic care reușește să atragă un volum tot mai mare de investiții și să genereze 

creșteri exponențiale. De regulă, afacerile CDI utilizează ultimele tehnologii pentru a realiza 

produse, servicii și procese îmbunătățite care să ofere beneficii mai multe utilizatorilor finali la 

costuri mult mai mici. Cele mai multe dintre aceste pot fi definite ca fiind inovative.  

Competitivitatea și globalizarea sunt strâns legate de dezvoltarea internetului, care pe 

lângă latura sa de infrastructură fizică ce presupune investiții spectaculoase în rețele, cabluri, 

servere, sateliți, etc mai conține o latură care presupune un schimb de informații care poate 

schimba fundamental dezvoltarea economică. Zona de TIC (Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor) reprezintă baza de dezvoltare a viitoarelor activități de Cercetare – Dezvoltare, 



iar  în ziua de astăzi avem acces în mod aproape gratuit la baze de date, studii de cercetare, 

rezultate de cercetare din orice colț al lumii ceea ce permite aproape oricui este interesat să 

fructifice aceste informații, cu atât mai mult cu cât tot mai mulți inventatori preferă să facă 

publice rezultatele cercetărilor lor.  

În ziua de azi, ierarhiile încep să dispară, permițând persoanelor ce au idei cu potențial 

de dezvoltare să fie susținute și lansate într-un timp foarte scurt ca și produse scalabile global. 

Cele mai cunoscute astfel de exemple vin din zona internetului. Aceste proiecte cu potențial 

economic de creștere sunt cele vizate de masurile publice Europene pentru a putea asigura 

creșterea durabilă a economiei din regiune, ele mai sunt identificate și ca proiecte europene 

bancabile. 

Un proiect este considerat bancabil dacă instituțiile de finanțare sunt dispuse să-l 

finanțeze. De obicei finanțarea unui proiect de investiții se realizează în baza unei finanțări de 

tip project finance. Un proiect bancabil este un proiect care prezintă suficiente garanții 

colaterale, cashflow, o probabilitate crescută de succes, astfel încât să fie acceptabil pentru o 

instituție finanțatoare. Bancabilitatea reprezintă acceptarea de către o instituție finanțatoare a 

structurii unui proiect. În ultimii ani termenul de bancabilitate a cunoscut o extindere a sensului 

său, depășind aria instituțiilor de credit și înaintând spre noile forme de finanțare. De altfel, 

Comisia Europeană care a lărgit gama intermediarilor financiari care pot participa în măsurile 

de sprijin Europene de la bănci la societăți de leasing, IFN-uri, companii de microcreditare, 

rețele de business angels sau fonduri de venture capital. Și în România, Autoritățile de 

Management iau în considerare tot mai multe forme de finanțare pentru asigurarea cofinanțării 

proiectelor Europene. Așadar, în accepțiunea noastră, Proiectele Europene Bancabile sunt acele 

proiecte de investiții realizate de IMM-uri ce contractează fonduri Europene și își asigură 

cofinanțarea de la instituții de finanțare ce evaluează pozitiv profitabilitatea viitoare a afacerii. 

Cercetarea de față își propune să ofere și soluții concrete antreprenorilor inovativi pentru 

implementarea cu succes de Proiecte de Investiții Inovative. În acest sens, la sfârșitul lucrării 

am prezentat o propunere de platformă software ce poate fi utilizată de către IMM-urile 

inovative. 

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 99% din numărul total al întreprinderilor din 

Uniunea Europeană, ceea ce le pune în centrul atenției decidenților politici ca și actori principali 

ai creșterii economice și creării de locuri de muncă. Cu toate că IMM-urile sunt beeneficiari 

eligibili pentru multe din programele Europene și guvernamentale, totuși după criza financiară 

din 2007 – 2008, accesul acestora la finanțare a fost mult îngreunat comparativ cu 



întreprinderile mari sau cu autoritățile publice. După criza financiară globală din anul 2008, 

finanţarea sub formă de împrumut rămâne în continuare majoritară în cazul IMM-urilor şi a 

antreprenorilor, atât pentru finanţarea investiţiilor cât şi pentru necesarul de capital circulant, 

cu toate acestea, se observă un trend de diminuare comparativ cu creșterea altor forme de 

finanțare. Deşi este cea mai des întâlnită formă de finanţare a IMM-urilor din Europa, creditarea 

bancară nu este întotdeauna cea mai potrivită pentru orice stadiu de dezvoltare a firmei. Cea 

mai mare discrepanţă apare în ceea ce priveşte creditarea bancară a întreprinderilor nou 

înfiinţate, inovatoare şi cu potenţial accelerat de creştere ce prezintă un randament potenţial 

ridicat. Literatura de specialitate defineşte acest decalaj un decalaj al capitalului de creştere. Un 

sistem financiar eficient este unul ce poate pune la dispoziţie resurse suficiente unei game cât 

mai largi de întreprinderi aflate în circumstanţe diferite şi care poate canaliza averea din diferite 

surse către investiţiile de afaceri. Atâta timp cât sectorul bancar rămâne slabit ca urmare a crizei 

economice, acesta fiind mai mult preocupat de conformarea cu noile reglementări de 

prudenţialitate, investitorii instituţionali şi alţi jucători non-bancari, inclusiv investitori privaţi, 

au potenţialul de a juca un rol din ce în ce mai important în acoperirea necesarului de finanţare 

a IMM-urilor. 

Există o corelație directă între accesul la finanțare al întreprinderilor și creșterea 

volumului investițiilor, ceea ce automat are efecte și în creșterea locurilor de muncă și în final 

și creșterea Produsului Intern Brut. Din acest punct de vedere, cercetarea începută în anul 2012 

a vizat acele metode prin care se poate îmbunătăți accesul IMM-urilor la creditele bancare. În 

cazul României, perioada ce a urmat declanșării crizei financiare (sfârșit 2008, început 2009) 

s-a caracterizat printr-o încetinire dacă nu chiar înghețare a creditării bancare. Acest aspect a 

avut ca efect stoparea investițiilor, blocarea multor proiecte Europene aprobate, reducerea 

activității întreprinderilor, din care multe au intrat în faliment. Unul dintre obiectivele principale 

ale acestei cercetări a constat în identificarea acelor metode prin care se poate susține realizarea 

de investiții de către IMM-uri astfel încât să avem o creștere a PIB la nivel național. De la 

început s-a identificarea rolului pe care instituțiile publice îl pot avea în stimularea instituțiilor 

de credit pentru a acorda în continuarea credite. Astfel am abordat tematica intervențiilor la 

nivel European prin intermediul instrumentelor financiare Europene și intervențiile la nivel 

național prin scheme de garantare publice și prin băncile promoționale naționale.  

Rolul statului nu este de neglijat în acestă dinamică  el putând avea un rol important de 

încurajare a acestor eforturi private de finanțare prin crearea unui cadrul de reglementare juridic 

care să permită buna funcționare a acestor mecanisme de finanțare corecte și stimularea lor 



fiscală sau oferirea de adiționalități pentru a încuraja și stimula pe mai departe aceste noi metode 

și surse de finanțare. Multe țări au folosit băncile de stat pentru a intensifica acordarea de 

finanțare către sectorul privat. Cele mai multe s-au bazat pe utilizarea programelor de garantare 

a creditelor, altele au adoptat o serie de măsuri monetare și fiscale neconvenționale pentru a 

sprijini piețele de credit. Criza financiară globală a subliniat rolul potențial anticiclic al băncilor 

de stat în compensarea contracției volumului de credite acordate de băncile private, ceea ce 

argumentează că aceasta este o funcție importantă, ce justifică  existența lor.  

În timpul recentei crize, mai multe țări au utilizat bănci publice pentru a sprijini sectorul 

financiar. De exemplu, banca de dezvoltare de stat din Germania, Kreditanstalt für 

Wiederaufbau, a creditat companiile mari, cu probleme de lichiditate de scurtă durată, a acordat 

finanțare suplimentară pentru infrastructură, și a ajutat la recapitalizarea băncilor publice 

regionale. În Finlanda, guvernul a ridicat limitele privind finanțarea internă și la export pentru 

banca de stat a țării pentru a stimula creditarea întreprinderilor mici și mijlocii. Băncile publice 

pot fi clasificate ca bănci de stat comerciale, băncile de dezvoltare de stat și instituțiile 

financiare de dezvoltare, în funcție de faptul dacă acestea urmăresc să își maximizeze profitul, 

atrag depozite, sau au un mandat clar de dezvoltare. Băncile de dezvoltare de stat și instituțiile 

financiare, la rândul lor, pot împrumuta publicul, fie direct, fie indirect, prin intermediul 

băncilor private. Din punct de vedere statistic, împrumuturile acordate de către băncile de stat 

tind să fie mai puțin prociclice decât cele ale băncilor private. În timpul crizei financiare globale, 

unele bănci de stat au jucat într-adevăr, un rol anticiclic prin extinderea portofoliului lor de 

creditare și restabilirea condițiilor favorabile de pe piețele cheie. De exemplu, PKO Bank 

Polski a ajutat la atenuarea efectelor crizei globale a creditelor si umplut golul de creditare 

privată a IMM-urilor din Polonia.  

Schemele de garantare a creditelor au fost, de asemenea un instrument popular de 

intervenție în timpul recentei crize economice. Cu toate acestea, având în vedere posibilitățile 

lor de intervenție limitate, acestea nu sunt utilizate pentru a stabiliza creditul agregat, ci pentru 

a atenua impactul crizei creditelor asupra segmentelor cele mai grav afectate, cum ar fi 

întreprinderile mici și mijlocii. Schemele publice de garantare au numeroase caracteristici de 

bună practică printre care împărțirea riscurilor, transferul deciziei de creditare la banca privată, 

plafonarea ratelor de default, plata garanției până la finalizarea acțiunilor de recuperare a 

creditelor, încurajarea instrumentelor de gestionare a riscurilor. 

Cercetările efectuate au condus la propunerea unui model de intervenții complementare 

la nivelul României care să permită atât intervenții publice naționale prin EXIMBANK și 



FNGCIMM, dar și optarea pentru instrumente financiare Europene de la Fondul European de 

Investiții mai ales pe zona de inovare, unde România are un deficit de expertiză. Astfel, pentru 

a identifica cel mai eficient mod de utilizare a banului public (din surse Europene sau naționale) 

pe teritoriul României, în vederea susținerii creditării investițiilor IMM, deci implicit creșterea 

PIB, am optat pentru mai multe modele econometrice de analiză, printre care și o comparație 

între unul ce cuantifică efectele schemelor de garantare naționale și un altul pentru programele 

de garantare Europene.  

Criza din anul 2007-2008 în Statele Unite ale Americii a reprezentat o oportunitate 

pentru dezvoltarea unor altor metode de finanțare care să vină să acopere golul lăsat de 

creditarea tradițională. Rezistența sectorului bancar tradițional în creditarea IMM-urilor a dus 

la apariția și utilizarea într-o măsură mult mai mare a unor noi metode de finanțare. Dacă statele 

mai dezvoltate au putut aduce soluții alternative de finanțare imediat după criza financiar 

bancară din 2008, în România lucrurile au întârziat să apară, de abea în ultimii ani 2014, 2015 

apărând inițiative legislative de reglementare a acestor noi metode de finanțare.  

În ultimii ani se observă dezvoltarea tot mai mult a zonei financiare prin diminuarea 

rolului instituțiilor de credit (bănci) și dezvoltarea de metode alternative de finanțare. Și din 

acest punct de vedere vom vedea că industria bancară care nu a mai reușit să ofere produse de 

finanțare acceptabile pentru clienți a fost depășită în multe cazuri de alte instituții sau organizații 

de finanțare/ investitori care s-au specializat și pliat pe tipologii de business-uri. Și în acest caz 

observă că cererea existentă din partea pieței de finanțare a generat apariția de noi tipuri de 

metode de finanțare cum ar fi: crowdfunding; piețele alternative bursiere; acceleratoare de 

afaceri etc… Ele sunt descrise în amănunt în această lucrare dat fiind că reprezintă un element 

de noutate pe această zona de cercetare din România. 

Multe dintre aceste metode alternative de finanțare nu ar fi putut apărea dacă nu exista 

infrastructura de internet care a dezvoltat în mod fulminant industria de tehnologie a informației 

(FinTech). Internetul a reușit astăzi să facă ceea ce banca nu a mai putut în ultimii ani și anume 

să creeze o piață transparentă între cererea și oferta de finanțare la nivel global. Și aici vom da 

ca și exemplu platformele de crowdfunding care permit aproape oricărui proiect cu potențial de 

dezvoltare să ceară investiții unei audiențe globale de mici investitori și de asemenea oferă 

aproape oricărei persoane fizice care are un cont bancar posibilitatea să devină investitor al unui 

proiect. Același mecanism se poate aplica și platformelor de peer-to-peer landing care 

intermediază pe internet acordarea de împrumuturi din partea unui grup de finanțatori persoane 

fizice unei persoane fizice sau juridice ce are nevoie de această finanțare. Această industrie în 



continuă dezvoltare are bineînțeles nevoie de reglementare, iar acest lucru este în curs de 

desfășurare atât la nivel global cât și European și național așa cum voi prezenta și în această 

lucrare. 


