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Barometrul afacerilor de tip startup din România
De ce un barometru al startup-urilor?

Pentru al șaptelea an consecutiv, EY România este alături de antreprenorii români

prin analize ale mediului în care oamenii cu inițiativă pot să își dezvolte proiectele

antreprenoriale. Dinamismul startup-urilor din România și interesul în creștere din

partea tinerilor români pentru domeniul antreprenoriatului au fost motive suficiente

pentru a pune bazele primei cercetări realizate asupra afacerilor de tip startup.

EY România s-a asociat în acest demers cu unul dintre cele mai dinamice centre

dedicate startup-urilor din București, Impact Hub Bucharest, și la ultimele două

ediții s-a alăturat și Startarium - platformă online dedicată antreprenorilor din

România.

Prima ediție a studiului a fost publicată în anul 2016, plecând de la un chestionar

aplicat în perioada 2 septembrie-15 decembrie 2015, la care au răspuns 301

antreprenori de startup. A doua ediție a barometrului analizează răspunsurile a 357

fondatori ai unei afaceri de tip startup din România cu privire la stadiul de

dezvoltare a celor cinci piloni EY de susținere a antreprenoriatului: impozitare și

reglementare, acces la finanțare, ajutor coordonat, cultură și educație

antreprenorială. Studiul are la bază un chestionar aplicat în perioada 3 august-31

octombrie 2017.

Cea de-a treia ediție a barometrului are la bază răspunsurile a 284 antreprenori,

perioada de culegere a datelor fiind 15 ianuarie-17 februarie 2019.

Întrebările chestionarului online aplicat nu s-au dorit exhaustive, au fost adaptate

de-a lungul celor trei ediții astfel încât să atingă aspectele cele mai importante ale

celor cinci piloni, având în vedere perspectiva antreprenoriatului de startup.

Cadrul de dezvoltare a antreprenoriatului: cei cinci

piloni care facilitează antreprenoriatul

Accesul la finanţare de

tip:

• Seed

• Startup

• Expansiune

• Capital de creştere

Reglementare şi

impozitare

• Facilităţi fiscale

• Cât de uşor se începe o

afacere

• Legislaţie şi politici publice

care susţin antreprenoriatul

Educaţie şi formare

• Educaţie pre-universitară

• Educaţie universitară

• Cursuri antreprenoriale

specifice

• Educaţie informală/învăţare

continuă

Cultura antreprenorială

• Toleranţă la risc şi eşec

• Preferinţă pentru a fi

propriul stăpân şi a acţiona

pe cont propriu

• Cultura inovaţiei şi a

cercetării

• Aprecierea bunăstării

create prin forţe proprii

Sprijin coordonat
Mentori, asociaţii şi cluburi

de antreprenori; Incubatoare 

de afaceri, parcuri şi centre 

de afaceri



Pagina 3

Despre ediția a treia a barometrului

Dintre cei 374 de antreprenori care au răspuns întrebărilor Barometrului

afacerilor de tip startup din România, 82% conduc afaceri cu o vechime mai

mică de trei ani și 92% au declarat că sunt fondatori/ acționari în cadrul acesteia.

Având în vedere că o definiție de facto a companiei de tip startup este dificil să

atingă consensul specialiștilor care studiază acest tip de companie, am ales ca

principiu funcțional de selecție a startup-urilor pe cel temporal, și anume criteriul

existenței de sub 3 ani pe piață. Așadar, studiul de față analizează răspunsurile

celor 284 antreprenori care au indicat o vechime a companiei mai mică de trei

ani calendaristici și care sunt fondatori/co-fondatori/acționari ai unui startup.

82% 92%

Afaceri cu o vechime mai mică de 3 ani Fondatori/ acționari ai unei afaceri

% din totalul de 374 antreprenori 

care au accesat chestionarul

% din totalul de 374 antreprenori 

care au accesat chestionarul
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Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Cultură antreprenorială și frica de eșec

Ajutor coordonat – contribuția asociațiilor specializate la 

susținerea antreprenoriatului

Reglementare și impozitare - din perspectiva antreprenorilor 

de startup

Acces la finanțare pentru startup-uri

Dezvoltarea afacerii

Curpins

Profilul antreprenorului aflat la început la drum

Profilul afacerii aflate la început la drum

Educație antreprenorială



Profilul afacerii aflate la 

început la drum
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Care este vechimea startup-ului?
(un singur răspuns)

Baza: 284 respondenți 2019; 357 respondenți 2017; 301 respondenți 2016

47%

32%

21%

1 din 2 startup-uri românești este pe piață de mai puțin de 12 luni, acest lucru se observă de-a lungul celor 3 ediții ale studiului. Aproximativ o treime din startup-

uri nu reușesc să atingă al doilea an de activitate conform datelor colectate în cele trei ediții ale Barometrului. Deși, comparativ cu 2016, și proporția celor care 

au o vechime mai mare, 2-3 ani, este mai ridicată, diferența înregistrată la ultimele doua ediții (21% în 2019 vs. 26% în 2017) este semnificativ mai mică pentru 

ultimul an analizat.

45%

29%

26%

Sub 1 an 1-2 ani 2-3 ani

50%

33%

17%

2019 2017 2016

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019
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26%

12%

12%

7%

6%

5%

5%

3%

15%

22%

9%

8%

9%

5%

3%

3%

3%

38%

23%

6%

8%

10%

2%

5%

2%

39%

IT, software, internet

Comerţ cu amănuntul sau ridicata

Servicii pentru afaceri

Media şi publicitate

Industria alimentară, băuturi, tutun

Educație

Construcţii

Industria textilă

Turism şi industria hotelieră

Alt sector

2019

2017

2016

Mediul în care funcționează startup-ul și sectorul acestuia de 
activitate

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Care este sectorul de activitate al startup-ului? 
(un singur răspuns)

Unde funcționează în acest moment startup-ul?
(un singur răspuns)

13%

7%

8%

87%

93%

92%

2019

2017

2016

Mediul rural Mediul urban

Cele mai multe starup-uri din România sunt localizate în mediul urban, cu tendință de creștere a numărului afacerilor în mediul rural în ultimul an. O schimbare 

semnificativă se întâmplă la nivel de startup-uri bucureștene, numărul acestora a scăzut comparativ cu prima ediție a barometrului, când mai mult de 60% 

funcționau în capitală, comparativ cu o proporție de 41% câte sunt în anul 2019. 

La nivel de sector de activitate, numărul de startup-uri crește ușor pentru IT, comerț și servicii B2B.

Baza: 284 respondenți 2019; 231 respondenți 2017; 281 respondenți 2016

41% 

în București

64% 

în București
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Veniturile startup-urilor în 2018 și evoluția acestora fața de 2017

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Cum au evoluat veniturile în 2018 vs. 2017? (%)  
(un singur răspuns)

În ce interval de venituri s-a încadrat compania

dumneavoastră în 2018? (un singur răspuns)

83%

10%

4%

1%

1%

84%

9%

5%

0%

1%

Sub 50.000 EUR

50.001-100.000 EUR

100.001-250.000 EUR

250.001-500.000 EUR

500.001-1 milion EUR

2018

2016

Comparativ cu ediția anterioară a barometrului, veniturile înregistrate de startup-uri nu se modifică semnificativ, cea mai mare proporție a acestora, mai exact 

83%, au cifra de afaceri de 50K sau mai puțin. Pentru cele mai multe afaceri de tip startup românești (73%), venituile cresc în medie cu peste 10% de la an la 

an. Comparativ cu ediția anterioara se observă însă o scădere a veniturilor care poate fi pusă pe seama schimbării climatului economic local.

3%

12%

14%

15%

10%

30%

40%

38%

16%

5%

18%

2019

2017

Au scăzut Au rămas aceleași

Creștere 1-10% Creștere 11-50%

Creștere 51-100% Peste 100%

Baza: 284 respondenți 2019; 231 respondenți 2017
Baza: 110 respondenți 2019; 103 respondenți 2017 – respondenți a căror startup-uri au o 

vechime cuprinsă între un an si 3 ani
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Numărul de fondatori și de angajați în startup-urile românești

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Care este numărul de angajați pe care compania

dumneavoastra îi are în acest moment? 
(un singur răspuns)

Câți fondatori sunt în startup?
(un singur răspuns)

52%

52%

37%

34%

7%

13%

4%

2%

2019

2017

1 fondator

2 co-fondatori

3 co-fondatori

4 sau mai mulți co-fondatori

Majoritatea startup-urilor românești se bazează pe un singur fondator, proporțiile păstrându-se de la o ediție la alta. Antreprenorii români nu caută în mod

particular să colaboreze cu parteneri, având în vedere faptul că mai puțin de jumătate dintre startup-urile intervievate, 48%, au 2 sau mai mulți fondatori. Este

cunoscut faptul că numărul fondatorilor crește odată cu maturizarea afacerii. Același raționament este aplicat și în cazul numărului de angajați, 53% dintre

afacerile românești de tip startup având maxim un angajat. În medie, un startup din România are doi oameni angajați, cifră care nu s-a schimbat semnificativ în

comparație cu anul 2017.

29%

26%

24%

25%

21%

18%

16%

20%

10%

11%

2019

2017

Nici un angajat
Un angajat
Doi angajați
Între 3 și 5 angajați
Peste 5 angajați

Baza: 284 respondenți 2019; 308 respondenți 2017 Baza: 191 respondenți 2019; 222 respondenți 2017

Numărul mediu 
de angajați în 

startup

2,1

2,2
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20%

Piața globală

36%

Piața locală

34%

Piața națională

Produsele/serviciile oferite de startup-ul dvs. sunt adresate pe: 
(răspuns multiplu)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 191 respondenți 2019

Cele mai multe dintre afacerile de tip startup din România adresează suita de produse sau servicii pe piața locală, mai exact populației localității unde își 

desfășoară activitatea (36%). Pentru piața națională un procent aproximativ la fel de mare de startup-uri oferă produse/servicii (34%). Doar o treime dintre 

afacerile la început de drum au ieșit în afara granițelor, 10% din total mergând pe piața regională și o proporție de 20% ajungând pe lângă celelalte piețe chiar la 

nivel global. 

10%

Piața regională (Europa)
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Care este cel mai important criteriu în evaluarea rezultatului
startup-ului, pentru voi? (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 128 respondenți 2019; 163 respondenți 2017; 200 respondenți 2016 

72% dintre companiile respondente se identifică în primul rând prin obiectivul financiar al afacerii, cu o creștere semnificativă față de anul trecut a celor care au

ca prim scop rezultatul social (inclusiv de mediu) (29%). Evoluția importanței obiectivului social dovedește că motivația principală, generarea de profit, nu 

împiedică antreprenorul obișnuit să aibă un impact pozitiv asupra societății.

72%

74%

73%

20%

18%

24%

9%

8%

3%

2019

2017

2016

Financiar (cifră de afaceri, profit etc)

Social

Impactul asupra mediului înconjurător



Profilul antreprenorului 

aflat la început la drum
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Vârsta antreprenorului aflat la început de drum și funcția pe care 
o are în startup

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Ce funcție de business vă place cel mai mult să

îndepliniți în startup? (un singur răspuns)

În ce interval de vârstă vă situaţi? 
(un singur răspuns)

Baza: 186 respondenți 2019; 308 respondenți 2017; 

4% 1%

65% 63%

28% 33%

3% 3%

2019 2017

18-21

22-35

36-50

Peste 50 de ani

Structura vârstelor în ceea ce privește liderii de startup nu s-a schimbat față de ediția anterioară a barometrului, cei mai mulți respondenții având între 22-35 de 

ani. Conform mediei, antreprenorul de startup are 33 de ani, mai puțin față de anul 2017, fapt pus pe baza creșterii numărului de tineri antreprenori cu vârsta 

între 18 și 21 ani (4% în 2019 vs. 1% în 2017). Funcția de business cel mai des citată ca fiind cea mai interesantă pentru antreprenori este cea de General 

manager, urmată de marketing și PR. Comparativ cu ediția precedentă, scade interesul pentru departamentul de vânzări, atribuțiunile fiind alocate managerului 

general, având în vedere numărul mic de angajați.

43%

40%

14%

10%

12%

10%

12%

9%

10%

15%

2%

3%

1%

1%

4%

10%

2019

2017

General manager Marketing și PR IT

Operațional Vânzări Customer service

Financiar-contabil HR Alta

Media 33,1 ani 33,9 ani
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Ultima școală absolvită și ocupația respondentului înainte 
de a fi antreprenor

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Care a fost ocupația dvs. înainte de a fi fondator al 

acestui startup? (un singur răspuns)

Care este domeniul ultimei școli absolvite?
(un singur răspuns)

Baza: 186 respondenți 2019; 308 respondenți 2017; 

27%

20%

19%

9%

6%
3%
3%
10%

Finanțe - Economie

IT

Științe inginerești

Științe sociale și politice

Științe umaniste

Drept

Științe ale naturii

Arte

Altele

Este bine cunoscut faptul că nu există nicio legătură între educația primită în domeniul antreprenorial și practică. Aproape o treime dintre fondatorii de starup-uri 

românești sunt absolvenți ai unei instituții cu profil economic. Un număr foarte mare de respondenți au absolvit o școală cu profil informatică sau științe 

inginerești (39%), fapt care explică numărul mare de startup-uri din sectorul IT.  Doar 21% sunt absolvenți ai unei structuri cu profil uman. 

Majoritatea respondenților, după cum s-a dovedit, au experiență în câmpul muncii: 41% dintre ei în corporații și 28% în companii mai mici. Sunt și antreprenori 

experimentați în afaceri, 9% dintre respondenți înainte de a începe startup-ul actual, au avut o altă afacere, dar și tineri la început de drum, 7% fiind studenți.

41% 28% 9% 9% 7%5%1%

Angajat într-o corporație

Angajat într-o companie mică

Liber profesionist

Fondator/ Acționar al unui alt start-up

Student

Angajat într-o funcție publică

Alta
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Care este nivelul actual al veniturilor dvs. personale generate de 
acest startup? (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 186 respondenți 2019; 308 respondenți 2017 

42%

27%

38%

25%

32%

33%

16%

25%

18%

17%

16%

11%

2019

2017

2016

0-500 EUR 501-1.000 EUR 1.001-2.000 EUR Peste 2.000 EUR

Față de studiile publicate anii trecuți, se observă o scădere a veniturilor personale ale antreprenorilor de startup. Dacă în 2017 media veniturilor generate de 

startup depășea ușor 1.000 euro, în 2019 a scăzut până la 917 euro. Procentul celor al căror venituri lunare sunt sub 500 EUR este în creștere cu 15 puncte 

procentuale. Conform Institutului Național de Statistică, în România, venitul mediu net lunar a crescut în ultimii 3 ani cu 25%, de la 512 euro în 2016 la 643 euro 

în ultima lună din 2018. 

917 EUR

Media veniturilor personale 

generate de startup

1.056 EUR

976 EUR
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Numărul de inițiative antreprenoriale și experiența dobândită

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

71%

69%

61%

17%

19%

21%

8%

8%

13%

4%

4%

5%

2019

2017

2016

Primul startup Al doilea startup

Al treilea startup Peste patru startup-uri

Baza: 186 respondenți 2019; 231 respondenți 2017; 281 respondenți 2016 

7 din 10 fondatori se află la prima companie instituită, număr care a evoluat de la prima ediție a barometrului cu 10 procente. Antreprenorii care au mai mult de o 

inițiativă de startup la activ, înțeleg și acceptă mai ușor toate riscurile asociate antreprenoriatului - mai mult, 69% dintre ei au declarat existența unei experiențe 

antreprenoriale negative definită ca eșec/închiderea afacerii. 

Din fericire, prezența experienței negative este percepută din ce în ce mai mult de către investitori ca un plus, iar stereotipul eșecului își pierde greutatea. Nu 

este o pierdere pentru un antreprenor, ci experiența dobândită întărește abilitatea de a corecta erorile în proiectele viitoare, indicând calea către succes.

La a câta inițiativă de tip startup sunteți?
(un singur răspuns)

Ați avut o experiență negativă

anterioară în domeniul

antreprenoriatului, eșecul

proiectului și/sau închiderea

afacerii? (un singur răspuns)

54
respondenți care au 

mai mult de o initiativă
de startup la activ

69%

31%

Da Nu
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În medie, un antreprenor aflat la început de drum dedică 9,2 ore afacerii lui în fiecare zi, fără modificări majore înregistrate de-a lungul celor 3 ediții. Astfel, putem 

spune că acesta lucrează cu 15% mai mult decât un angajat cu normă întreagă din România. Cei mai mulți dedică peste 8 ore afacerii, 66% din total 

respondenți, 8% dintre antreprenori depășind pragul de treisprezece ore. Conform Eurostat, angajații români au lucrat în medie 40,3 ore pe săptămână (8,06 ore 

pe zi) în anul 2017. Acestea acoperă toate orele, inclusiv orele suplimentare, fie plătite, fie neplătite, pe care o persoana în mod normal le lucrează. În același an 

cea mai mare medie din EU înregistrată pentru numărul de ore lucrate pe săptămână o are Turcia, cu 49,6 ore pe săptămână (9,92 ore pe zi).

Numărul mediu de ore/zi

dedicate afacerii de un 

antreprenor de startup

9,2h

Câte ore munciți în medie într-o zi? 
(un singur răspuns)

Baza: 186 respondenți 2019; 231 respondenți 2017; 222 respondenți 2016 

34% 58% 8%

Numărul mediu de ore/zi

dedicate afacerii de un 

antreprenor de startup

9,2h
Numărul mediu de ore/zi

dedicate afacerii de un 

antreprenor de startup

9,6h

38% 55% 7%

1-8 ore 9-12 ore 13-18 ore

30% 63% 7%

2019 2017 2016



Educație antreprenorială
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Care consideraţi că este cel mai important obstacol pentru antreprenori în
începerea şi dezvoltarea unei afaceri în România? (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Mentalitatea și teama de eșec ocupă primul loc în topul celor mai importante obstacole pentru cei care vor să înceapă și să dezvolte o afacere în România, 

conform răspunsurilor înregistrate în ediția a treia a a barometrului. Educația precară și impredictibilitatea fiscală, împreună cu situația politică actuală sunt 

obstacolele resimțite de antreprenori și menționate în aceeași măsura de 12% dintre aceștia. Comparativ cu ediția anterioară, se observă o scădere a importanței 

în ceea ce privește educația și accesul la finanțare, asta nu înseamnă însă ca aceste premise au fost rezolvate sau îmbunătățite la nivel național. Un rezultat 

tangibil este faptul că România se situează pe ultimul loc printre țările UE în evaluarea PISA, dar și printre țările cu cei mai puțini absolvenți de studii superioare.

20%

12%

12%

12%

10%

9%

7%

7%

5%

2%

13%

23%

9%

10%

18%

11%

6%

7%

2%

Mentalitatea și teama de eșec

Educație precară 

Impredictibilitatea fiscală

Situația politică curentă 

Lipsa fondurilor de dezvoltare

Nivelul taxelor

Accesul la finanțare

Birocrația excesivă

Lipsa personalului calificat

Provocările unei piețe mici și piața neagră

Nu există obstacole sau nu știu

2019

2017

Baza: 149 respondenți 2019; 202 respondenți 2017
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41%

42%

48%

25%

24%

26%

21%

20%

17%

7%

7%

3%

6%

7%

6%

2019

2017

2016

Mentorat și discuții cu alți antreprenori
Cărți de business
Cursuri online
Cursuri cu trainer specializat (inclusiv MBA)
Alta

Care este sursa principală de învățare pe care o utilizați ca 
antreprenor? (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 113 respondenți 2019; 153 respondenți 2017; 192 respondenți 2016 

Este important ca educația să aibă un caracter coerent și sistematic, cadrul specific mediului instituționalizat, dar în educația antreprenorială este vorba despre 

exemple, fie că sunt ele pozitive sau negative. De aceea, 41% dintre respondenți au indicat mentoratul și discuțiile cu alți antreprenori ca fiind principala lor sursă 

de învățare. Nu se observă diferențe majore în alegerea acestor surselor de învățare comparativ cu ediția din anul 2017, păstrându-se aceleași preferințe pentru 

cărțile de business (25%) și cursurile online (21%).
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Dezaprob parțial sau în totalitate

Nu mă pot pronunța

Sunt de acord parțial sau în totalitate

Consideraţi că educația primită de tinerii români în școală/
universitate îi pregătește pentru a deveni antreprenori? (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 113 respondenți 2019; 153 respondenți 2017; 192 respondenți 2016 

Pe același fond negativ ca și în ediția de acum doi ani, respondenții studiului consideră în proporție de 75% că școala românească nu îi pregătește pe tineri 

pentru a deveni antreprenori. Deși strategia economică a României cuprinde și educația antreprenorială, aceasta se face relevantă prin instituțiile de ajutor 

coordonat, a antreprenorilor maturi prin intermediul sesiunilor de mentorat, dar și prin intermediul corporațiilor care acordă suport în diferite moduri – organizații, 

evenimente. Potrivit ultimei analize a Comisiei Europene, mai bine de jumătate dintre țările europene alocă atât finanțare națională, cât și UE în domeniul 

educației antreprenoriale.

73%

24%

3%

86%

11%
3%

22%

3%

75%

2019 2017 2016
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7%

6%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

35%

24%

Elon Musk

Jeff Bezos

Steve Jobs

Bill Gates

Cristian Onețiu

Marius Ghenea

Iulian Stanciu

Daniel Dines

Dragoș Anastasiu 

Frații Pavăl

Ion Țiriac

Sergiu Neguț

Alt antreprenor

Nu am un astfel de  model

Numiți antreprenorul român sau străin care v-a inspirat/vă
inspiră cel mai mult ca antrepenor (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 113 respondenți 2019; 148 respondenți 2017

Cel mai inspirațional antreprenor pentru antreprenorii de startup rămâne și în această ediție a barometrului Elon Musk – antreprenor, CEO Tesla Motors. Pe locul 

al doilea avem o modificare comparativ cu ediția anterioară, clasându-l pe Jeff Bezos - antreprenor american, el este fondatorul și CEO-ul Amazon; urmat de 

Steve Jobs (Apple) și Bill Gates (Microsoft). Dintre antreprenorii români, Cristian Onețiu – co-fondator Life Care, este cel mai menționat, în aceeași măsură cu 

Marius Ghenea - antreprenor în serie și business-angel. Se observă o schimbare majoră în opțiunile antreprenorilor față de acum doi ani, a crescut numărul 

celor care declară că nu au un model (de la 6% la 24%), dar și al celor care au un model de antreprenor român (14% vs. 21% în 2019). 

23%

21%

6%

51%

2%

2%

2%

4%

4%

4%

4%

5%

6%

11%

Nu am un astfel de model

Alt antreprenor

Frații Pavăl

Iulian Stanciu

Florin Talpeș

Dragoș Anastasiu

Radu Georgescu

Bill Gates

Jeff Bezos

Richard Branson

Steve Jobs

Elon Musk 30%

14%

2019 2017



Acces la finanțare 

pentru startup-uri
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79%

11%

16%

14%

4%

5%

3%

5%

78%

10%

4%

5%

1%

1%

1%

71%

11%

6%

4%

2%

1%

5%

Fonduri proprii (economii, împrumut nevoi
personale, salariu)

Fonduri europene

Finanțare nerambursabilă de la statul român sau 
alte instituții

Familie și prieteni

Sponsorizare

Angel investor

Credit bancar

Alta (granturi, crowdfunding, credit furnizor etc)

2019

2017

2016

Numiți sursa de finanțare utilizată în cea mai mare măsură în 
demararea startup-ului (răspuns multiplu)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

În România, pe de altă parte, fondurile proprii rămân principala sursă de finanțare pentru mai bine de trei sferturi din startup-uri (79%). Totodată se poate 

observa o creștere semnificativă a ponderii finanțărilor de la stat, a fondurilor primite de la familie și prieteni, dar și a celor venite din partea business angels. 

Dacă luăm în considerare una dintre cele mai dezvoltate țări de risc - Statele Unite ale Americii, numărul de întreprinderi care atrag fonduri de la angel investors

variază de la stat la stat, însă în “hub-urile de inovare” (Silicon Valley, Boston sau Seattle) se apropie de 100%. Situația se poate schimba în țară, însă această 

schimbare se poate materializa pe termen lung, pentru că va mai dura ceva timp până când investitorii străini vor veni în România în masă.

Baza: 149 respondenți 2019; 163 respondenți 2017; 200 respondenți 2016 
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44%

28%

23%

20%

16%

17%

10%

10%

7%

5%

4%

1%

1%

26%

15%

14%

13%

9%

8%

9%

5%

2%

4%

2%

1%

1%

21%

13%

15%

6%

9%

11%

11%

3%

3%

1%

2%

Clienți/Plăți în avans de la clienți

Programe guvernamentale pentru start-up-uri

Fonduri europene

Credite bancare

Crowdfunding

Familie şi prieteni

Business angels

Microfinanţare

Capital de risc (Venture capital)

Private equity

Credit furnizor (furnizori)

Bursa de valori, sisteme alternative de tranzacţionare

Parteneriat public-privat 2019 2017 2016

Ce sursă de finanțare considerați că veți accesa în următoarele 
12 luni? (maxim trei răspunsuri)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Aproape jumătate (44%) dintre antreprenorii de startup-uri au în vedere ca principală sursă de finanțare pentru următoarele 12 luni plățile în avans de la clienți. 

În continuare programele guvernamentale și fondurile europene rămân în topul opțiunilor antreprenorilor de starturilor, cu creșteri semnificative față de edițiile din 

anii anteriori. Pe locul al patrulea rămân creditele bancare, urmate de crowdfunding dublându-și ponderea în opțiunile antreprenorilor. Opțiunea de capitalul de 

risc crește ușor în opțiuni, la fel si business angels.

Baza: 149 respondenți 2019; 163 respondenți 2017; 200 respondenți 2016 
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71%

58%

30%

27%

18%

16%

16%

16%

9%

9%

3%

3%

2%

2%

64%

47%

28%

32%

12%

17%

15%

23%

11%

11%

3%

6%

3%

3%

Programe guvernamentale pentru start-up-uri

Fonduri europene

Credite bancare

Business angels

Capital de risc (Venture capital)

Microfinanţare

Clienţi

Crowdfunding

Private equity

Parteneriat public-privat

Bursa de valori, sisteme alternative de tranzacţionare

Familie şi prieteni

Furnizori

Altele

2019

2017

Care sunt cele mai importante 3 instrumente de finanțare care ar avea cel 
mai mare impact în susţinerea iniţiativelor antreprenoriale pe termen lung
în România? (maxim trei răspunsuri)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

71% dintre antreprenori consideră că fondurile oferite de statul român în cadrul programelor specifice pentru IMM-uri sunt forma de finanțare care ar avea un 

impact foarte mare în susținerea inițiativelor de afaceri. Acest lucru este demonstrat de programul Start–up Nation, care este un program de încurajare și de 

stimulare a înființării și dezvoltării IMM-urilor, care a avut prima ediție în 2017, continuând în 2018, la care au aplicat mii de tineri români. 

Fondurile europene reprezintă o a doua sursă importantă de finanțare dezvoltarea antreprenoriatului pe termen lung în România, afirmă 58% dintre respondenții 

studiului. În comparație cu ediția trecută a studiului, importanța creditelor bancare a crescut, ocupând locul trei în top. Investitorii de tip business angels sunt 

văzuți în 2019 ca o a patra sursă de finanțare cu impact pe termen lung de 27% dintre respondenți, în scădere față de anul 2017.

Baza: 149 respondenți 2019; 163 respondenți 2017 
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Sursa principală de finanțare pentru următoarele 12 luni va fi 
accesată în România sau în străinătate? (un singur răspuns)

Baza: 128 respondenți 2019; 163 respondenți 2017; 159 respondenți 2016

82%

18%

Ponderea antreprenorilor care vizează accesarea unor fonduri din străinătate (venture capital, seed capital) revine la aceleași proporții ca în anul 2016, în 

scădere cu 6 pp față de 2017, ceea ce poate fi explicat prin creșterea așteptărilor privind capacitatea de a accesa fonduri din străinătate. 

88%

12%

România Străinătate

81%

19%

2019 2017 2016
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Pe ce vă concentrați astăzi atenția și resursele? (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 128 respondenți 2019; 153 respondenți 2017; 159 respondenți 2016 

Antreprenorii își schimbă strategia de alocare a resurselor  în acest an, aproximativ o treime dintre aceștia optând să își îndrepte atenția către definirea și 

optimizarea modelului de business. Resursele antreprenorilor se concentrează în 2019 pe definirea produsului/serviciului în aceeași măsură cu promovarea, 

spre deosebire de anii anteriori când aceasta din urmă era pe primul loc pentru mai mult de 30% dintre antreprenori. Vânzarea și distribuția sunt importante în 

contextul de business, 20% concentrându-și atenția și resursele pe această zonă. Operaționalul și HR rămân în continuare ultimele zone de investiții planificate.

29%

13%

12%

23%

17%

14%

22%

36%

32%

20%

23%

28%

4%

10%

12%

2%

1%

2%

2019

2017

2016

Definirea și optimizarea modelului de business

Definirea produsului/serviciului

Promovare

Vânzare și distribuție

Operațional și HR

Altele
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Care este ordinea crescătoare în care ați alocat resursele
financiare în startup? (un singur răspuns posibil per operațiune)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 128 respondenți 2019; 163 respondenți 2017

În ceea ce privește resursele financiare, nu sunt diferențe de alocare comparativ cu ediția anterioară, cea mai mare parte a acestora fiind destinate 

PROMOVĂRII. Vânzarea și distribuția sunt a doua zonă în care se alocă bani într-un startup românesc. Deși antreprenorii se confruntă cu probleme de ordin 

operațional, dar și cu lipsa forței de muncă, zona care cuprinde acele două elemente este pe locul 4 în ordinea acordării de resurse financiare.

2019 2017

2. Vânzare și distribuție

1. Promovare

3. Definirea produsului/serviciului

Promovare

Definirea produsului/serviciului

Vânzare și distribuție

4. Operațional și HR

5. Definirea și optimizarea 

modelului de business

Operațional și HR

Definirea și optimizarea 

modelului de business
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În ce măsură următoarele reprezintă provocări cu care vă
confruntați în startup? (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 128 respondenți 2019; 153 respondenți 2017; 159 respondenți 2016 

Spre deosebire de ediția de anul anterior, cea mai mare provocare pentru antreprenorii aflați la început de drum este asigurarea fondurilor pentru ideile de 

creștere în cadrul startup-ului (68% consideră foarte dificil sau dificil acest aspect), urmată de creșterea numărului de angajați (60% consideră foarte dificil sau 

dificil acest aspect). Faptul că s-a produs această schimbare, trage încă un semnal de alarmă din partea micilor antreprenori în ceea ce privește nevoia de 

finanțare. Provocarea creșterii numărului de angajați, nu este însă lipsită de fond, având în vedere situația de pe piața muncii din România. 

68%

60%

54%

49%

49%

47%

43%

35%

18%

20%

24%

33%

30%

34%

33%

34%

5%

7%

13%

14%

14%

13%

22%

28%

9%

13%

9%

4%

6%

6%

2%

3%

Finanțarea ideilor de creștere în cadrul start-up-ului

Bani pentru creșterea numărului de angajați

Generarea de lead-uri de calitate

Timp pentru a finaliza toate sarcinile de business

Convertirea lead-urilor în clienți

Expertiza legală și fiscală

Expertiză în marketing

Managementul Cash-Flow-ului

Este foarte dificil/ dificil Nu este nici simplu, nici dificil Este foarte simplu/ simplu Nu mă pot pronunţa



Reglementare și 

impozitare - din perspectiva 

antreprenorilor de startup
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52%
44%

30%

22%
32%

37%

9%
12%

14%

18%
12%

19%

2019 2017 2016

S-a deteriorat

S-a îmbunătățit

Nici nu s-a îmbunatăţit, nici nu s-a
deteriorat

Nu mă pot pronunţa

Consideraţi că mediul de reglementare şi fiscal pentru antreprenori s-a 
îmbunătăţit în ultimul an în România pentru startup-uri? (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 114 respondenți 2019; 155 respondenți 2017; 194 respondenți 2016 

Mediul fiscal și de reglementare s-a deteriorat în ultimul an în România pentru antreprenori, conform a 52% dintre respondenții barometrului. Procentul celor care 

percep o înrăutățire este cu aproape 8 procente mai mare comparativ cu ediția din 2017 și cu 22 procente în creștere față de 2016, în condițiile în care anul 

anterior, 2018, au fost adoptate mult mai multe acte normative care vizează antreprenorii. Percepția asupra mediul de reglementare și cel fiscal poate fi una 

dintre cauzele ratei mici de supraviețuire a afacerilor de tip startup, dar și a scăderii cu aproximativ 40% a numărului de firme de tip SRL înmatriculate în 2018 

față de 2017 (conform datelor înregistrate de ONRC). 
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Care dintre următoarele inițiative ar îmbunătăți cel mai mult
mediul de reglementare și pe cel fiscal pentru startup-uri? (1 răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 128 respondenți 2019; 163 respondenți 2017; 200 respondenți 2016 

Top trei măsuri care ar ajuta la îmbunătățirea mediului fiscal în ceea ce privește startup-urile, cu peste 70% impact ridicat, au ca obiectiv scăderea impozitării 

muncii, combaterea birocrației și menținerea stabilității mediului fiscal și de reglementare. Guvernele pot promova și sprijini cele mai bune practici în ceea ce 

privește stimulentele fiscale pentru antreprenoriat și să încurajeze mai mulți oameni să intre în mediul antreprenorial. Cele mai bune exemple de legislație fiscală 

pentru companii sunt în SUA și Marea Britanie. Guvernul britanic oferă multe avantaje startup-urilor, acestea includ avantaje fiscale, granturi, instrumente, 

evenimente și multe altele.

76%

71%

70%

68%

66%

60%

35%

17%

23%

25%

20%

25%

26%

45%

4%

4%

3%

9%

5%

11%

11%

4%

3%

3%

3%

4%

3%

9%

Scăderea impozitării muncii (pentru angajați și angajatori)

Simplificarea reglementărilor și taxării startup-urilor

Asigurarea stabilităţii mediului de reglementare şi fiscalizare

Încurajarea inovaţiei prin stimulente fiscale

Stimulente fiscale pentru investitorii în startup-uri

Scăderea impozitării veniturilor startup-urilor

Scăderea taxării indirecte (TVA, accize, proprietăţi)

Impact ridicat Impact mediu Impact scăzut Nu mă pot pronunţa
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Măsura guvernamentală care ar avea cel mai mare impact în 
susținerea celor care vor să demareze o afacere (răspuns deschis)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Scutirea sau scăderea taxelor și impozitelor pentru startup-uri se detașează în această ediție a barometrului ca măsură de susținere a afacerilor la început de 

drum din partea guvernului. Ultimele măsuri luate de către instituție pun în gardă antreprenorii, care consideră că pentru a ajuta ecosistemul de startup-uri este 

nevoie de reduceri de taxe (fie că vorbim de o perioada determinată sau pe un anumit segment de activitate). Cel mai recent raport EU SMEs (2016/2017) arată 

că cea mai scăzută pondere a companiilor cu creștere rapidă de peste 12% a fost înregistrată în Cipru și România (fiecare sub 3%). 

33%

27%

14%

5%

5%

3%

2%

0%

0%

1%

10%

14%

24%

27%

20%

4%

4%

2%

3%

3%

3%

1%

6%

3%

Scutirea sau scăderea taxelor și impozitelor pentru startup-uri

Soluții de finanțare pentru startup-uri

Relaxare și simplificare fiscală 

Predictibilitate fiscală

Educație antreprenorială

Incubatoare susținute de stat

E-ghișeu funcțional și digitalizarea insituților statului

Creșterea calității educației

Implicare minimă

Acces la mentorat

Altele

Nu știu

2019

2017

Baza: 128 respondenți 2019; 156 respondenți 2017; 200 respondenți 2016 



Ajutor coordonat –
contribuția asociațiilor 

specializate la susținerea 

antreprenoriatului
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29%

14%

14%

13%

11%

7%

3%

3%

1%

2%

4%

27%

13%

13%

12%

11%

10%

5%

4%

2%

1%

10%

Întâlniri şi workshop-uri pentru antreprenori

Incubatoare/acceleratoare de afaceri de business

Programe de mentorat

Cluburi și huburi ale antreprenorilor si asociaţii

Programe guvernamentale pentru start-up-uri

Programe de training dedicate unor industrii

Consultanţi corporate şi non-guvernamentali

Camere de comerţ

Agenţii guvernamentale

Altele

Niciunul

2019

2017

Ce tipuri de sprijin coordonat ați accesat până acum? (răspuns multiplu)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Cele mai accesate activități și inițiative de sprijinire a antreprenorilor rămân și în acest an întâlnirile și workshop-urile, la fel ca și la edițiile de anii trecuți. Nu se 

observă modificări în opțiunile antreprenorilor în ceea ce privește sprijinul coordonat. Incubatoarele și acceleratoarele de afaceri împreună cu programele de 

mentorat reprezintă în continuare opțiuni pentru 14% dintre antreprenori. Ușoare scăderi față de anul anterior se pot remarca la nivelul programelor de training 

dedicate (scădere 3pp) și în cazul consultanților corporate și non-guvernamentali (cădere 2 pp).

Baza: 128 respondenți 2019; 156 respondenți 2017
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Unde simțiți că ați avea nevoie de ajutor în administrarea
afacerii? (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 149 respondenți 2019

Afacerile la început de drum au nevoie de mai mult ajutor în administrare și asta poate mai mult decât de bani. Conform răspunsurilor liderilor de startup care au 

participat la barometru în acest an, 42% dintre antreprenori au nevoie de ajutor în promovarea afacerii, 12% în managementul financiar și 12% în relația cu 

clienții.  

42%

19%

12%

10%

7%

5%

5%

Promovare

Management financiar

Relația cu clienții

IT

Contabilitate

HR & payroll

Altele
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23%

14%

13%

13%

12%

11%

9%

3%

2%

23%

14%

8%

15%

12%

12%

7%

4%

4%

1%

Incubatoare/acceleratoare de afaceri/programe de
accelerare

Programe de mentorat

Incubatoare/acceleratoare ale universităţilor

Programe guvernamentale pentru start-up-uri şi alte
programe pentru antreprenori

Întâlniri şi workshop-uri pentru antreprenori

Cluburi/huburi ale antreprenorilor si asociaţii

Programe specifice de training per industrii

Consultanţi corporate şi non-guvernamentali

Agenţii guvernamentale

Altele

2019

2017

Pentru dezvoltarea pe termen lung a antreprenoriatului în România, acţiunea
cărei organizaţii/iniţiative dintre următoarele ar avea cel mai mare impact? 
(răspuns multiplu)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Incubatoarele și acceleratoarele sunt inițiativele care vor ajuta cel mai mult la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din România, conform celor declarate de 

antreprenorii intervievați în cadrul barometrului. Dată fiind creșterea numărului de antreprenori tineri, se poate observa o creștere în importanță a 

acceleratoarelor și incubatoarelor universităților, antreprenorii realizând că accesul la educație antreprenorială se poate face încă din timpul facultății pentru a 

pune bazele unei viitoare afaceri. 

Baza: 128 respondenți 2019; 156 respondenți 2017
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52% 23% 15% 7%
1%

2%

Comunități online

Întâlniri şi evenimente pentru antreprenori

Presă și bloguri

Cluburi și hub-uri ale antreprenorilor si asociaţii

Camere de comerţ

Altele

Care sunt sursele de interacțiune și inspirație pe care le 
accesați? (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 149 respondenți 2019

De departe cele mai utilizate surse de interacțiune și inspirație de către liderii de startup-uri, în 2019, sunt comunitățile online (52%). Facilitatea accesării 

informației, cât și posibilitatea interactivă pe care o pune la dispoziție mediul online ajută la creșterea comunităților. Întâlnirile și evenimentele pentru antreprenori 

sunt pe locul al doilea, accesate de o pătrime dintre antreprenori. 15% dintre aceștia urmăresc și citesc în presă sau pe bloguri informații care să ii ajute în 

afacere, doar 7% aleg să interacționeze  prin intermediul cluburilor și hub-urilor de antreprenori sau asociații. 
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La câte evenimente de networking participați în medie într-o 
săptămână? (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

În 2019 se menține numărul mic de evenimente la care antreprenorii aleg să participe, mai bine de o treime dintre aceștia nu participă la evenimente de 

networking. Dacă în raportul publicat în anul 2016, 64% dintre respondenți mergeau la cel puțin un eveniment de networking pe săptămână, la ediția din acest 

an ponderea acestora a ajuns la 11%. Această scădere poate fi explicată prin mijloacele de interacțiune pe care antreprenorii le preferă, predilecția către online 

și comunitățile create în acest mediu facil de accesat și utilizat.

89%

7%

3%

1%

85%

11%

2%

2%

36%

44%

16%

4%

sub 1 eveniment

1 eveniment

2 evenimente

3 sau mai multe evenimente

2019
2017
2016

Baza: 149 respondenți 2019; 202 respondenți 2017; 223 respondenți 2016 

34% 

nu participă la 
evenimente de 

networking 
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Vă rugăm să ne spuneți un lucru pozitiv din ultimul an cu impact 
pentru antreprenorii mici. (răspuns deschis)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 173 respondenți 2019

Lucrurile cu impact pozitiv pentru antreprenorii de startup sunt în special cele care țin de dezvoltarea lor personală și pașii pe care reușesc să îi parcurgă în 

afacere. În ultimul an aceștia au luat contact cu mai multe programe dedicate startup-urilor prin participarea la evenimente și conferințe. Numărul spațiilor de co-

working, incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri din România a crescut în ultimii ani și este previzionat să mențină aceeași tendință.

20%

10%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

10%

13%

13%

Elemente de dezvoltare personală

Programe dedicate/evenimente

Programul Startup Nation

Modificarea metodei de impozitarea a ciferi de afaceri

Legea pentru extragerea dividendelor trimestrial

Accesul facil la informație

Accesarea de fonduri europene

Comunitate

Mai multe posibilități de finanțare

Apariția VC-urilor in Romania

Avans tehnologic

Creșteri la nivel macroeconomic

Altele

Nu știu

Nu există
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Harta spațiilor de co-working, incubatoarelor și acceleratoarelor
de afaceri din România

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Numărul de spațiilor de co-working, incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri din România se completează în fiecare an cu noi inițiative de acest gen. Pe 

lângă spațiile identificate în harta de mai sus, se află inițiative din orașe mai mici și/sau mai puțin accesibile.

Cluj-Napoca

Iași

BrașovSibiu

Timișoara

București Constanța

Oradea

• Hub OneZero

• Hub 1317

• Alchemy Hub

• Cluj Hub
• Cluj CoWork

• Simplon
• Spherik

Accelerator

• Impact Hub
• TechHub
• Talent Garden
• NOD makerspace
• Mindspace
• Spaces
• 3house

• Simplon
• Innovation Labs
• Silicon Forest
• thatdevspace

• Techcelerator
• InnovX
• Orange Fab
• Innovation Labs
• Commons Lounge
• WeLoveDigital

• Central Hub

• Innovation Labs

• Coworking

Oradea

• City Hub Constanța

• Forte Life 

• Social Hub

• The Grape

• Fab Lab

• Innovation

Labs

• The start-up Hub

• Co-work

Timișoara

• Innovation Labs

Sursa: documentare EY și Impact Hub

Piatra Neamț

• Rubik Hub



Cultură antreprenorială 

și frica de eșec
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74%

60%

60%

24%

33%

33%

3%

7%

7%

2019

2017

2016

Nu este susținut Este susținut Nu mă pot pronunța

Este antreprenoriatul susţinut de mentalităţile şi valorile
româneşti? (un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 114 respondenți 2019; 155 respondenți 2017; 200 respondenți 2016 

74% dintre respondenți consideră că antreprenoriatul nu este susținut de societatea românească, fapt ce susține existența obstacolului principal în dezvoltarea 

antreprenoriatului, anume teama de eșec. Creșterea procentului cu 14 puncte procentuale nu poate decât să tragă încă un semnal de alarmă asupra

mentalităților și valorilor pe care românii le susțin, antreprenoriatul fiind foarte important în economia unei țări capitaliste.  
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Cum credeți că este perceput eșecul în afaceri în România?
(un singur răspuns)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Pentru a înțelege mai bine de unde vine teama de insucces în antreprenoriatul românesc, analizăm percepția percepută asupra eșecului, astfel, cea mai mare 

pondere a antreprenorilor de startup (73%) consideră că eșecul în afaceri este perceput negativ de societatea românească și este penalizat ca atare: este o 

barieră pentru viitoarele inițiative de afaceri (26%), indică lipsa abilităților necesare (24%), sau un eșec în carieră (23%). Este în scădere ponderea celor care 

consideră eșecul un prilej de învățare, ajungând la 17% în ediția curentă, față de 21% în cea anterioară.

26%

24% 23%

17%

2%

9%

22%

25%

21% 21%

3%

9%

22%
20%

26%

18%

5%

9%

Este o barieră 
pentru viitoarele 

inițiative de afaceri

Indică lipsa
abilităţilor necesare

Este un eşec în
carieră

Este un prilej de
învăţare

Nu are niciun impact 
asupra viitoarelor 

inițiative de afaceri

Nu mă pot pronunţa

2019

2017

2016

Baza: 114 respondenți 2019; 155 respondenți 2017; 200 respondenți 2016 



Dezvoltarea afacerii
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Planuri de viitor - Extinderea pe noi piețe geografice

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 191 respondenți 2019

Antreprenorii la început de drum plănuiesc să intre cu afacerile pe care le conduc pe noi piețe geografice în proporție de 50%. Cea mai menționată zonă de 

extindere este cea regională, Europa, aceasta este vizată de 51% dintre cei care îți doresc să intre pe noi piețe geografice. Un număr foarte mare de startup-uri 

doresc să intre și pe piața americană (17%), dar și la nivel național în orașe pe care nu le-au accesat până acum (10%).

50%50%

Plănuiți să intrați pe noi piețe geografice?
(un singur răspuns)

96
respondenți care plănuiesc 

să intre pe noi piețe 
geografice

51%

17%

10%

7%

5%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

Europa

SUA

Orașe din România

Germania

Asia

Bulgaria

Global

Africa

China

Ungaria

Canda

Pe care anume? (răspuns deschis)

Nu Da
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Planuri de viitor - strategie de exit pe termen scurt sau lung, 
extindere într-un alt domeniu

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 191 respondenți 2019

Ca planuri de viitor pentru afacerea lor, majoritatea respondenților au în vedere extinderea afacerii într-un alt domeniu (65%). Referitor la un posibil exit stabilit 

pe termen scurt sau lung, o treime dintre antreprenorii respondenți răspund afirmativ (28%), cei mai mulți, 45%, nu iau în considerare această strategie pentru 

viitor. Conform celor declarate, o treime dintre antreprenori nu au o viziune asupra a ceea ce vor face în viitor din punct de vedere al strategiei de exit, vechimea 

în antreprenoriat fiind unul dintre motive. 

Aveți în vedere o strategie de exit pe termen scurt 

sau pe termen lung pentru startup? 
(un singur răspuns)

28%

45%

27%

Da

Nu

Nu știu

Vă gândiți ca în viitor să vă extindeți afacerea 

într-un alt domeniu? (un singur răspuns)

65%

21%

14%

Da

Nu

Nu știu
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Ce elemente care nu au legatură cu afacerea în sine îți consumă
resursele non-financiare? (răspuns deschis)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

24%

11%

9%

8%

7%

4%

4%

3%

3%

2%

13%

7%

6%

Birocrația/sistemul legislativ

Familie/prieteni

Management-ul timpului

Personalul

Ajutor în afacere (ex. promovare)

Dezvoltarea personală

Timpul petrecut în tafic

Job-ul

Stresul/ oboseala

Lipsa unui partener

Altele

Nu sunt

Nu știu

Baza: 119 respondenți 2019

Lăsând la o parte resursele financiare, antreprenorii la început de drum se confruntă cu mai multe elemente care le consumă resursele, dintre acestea și cel mai 

menționat fiind birocrația și sistemul legislativ din țară ( 24% dintre respondenți). Familia și/sau prietenii sunt elemente care consumă timp și necesită atenție din 

partea antreprenorilor, 11% susțin acest lucru. Desigur, timpul este foarte important pentru antreprenorii care îl împart între realizarea taskurilor (9%) ce țin de 

personal sau alte direcții în care nu au neapărat expertiză (7%), dar și job-ul la care merg în paralel (3%).

“ Prioritizarea sarcinilor, managementul timpului
alocat fiecărui task.”

“ Job-ul full time de la firma la care lucrez în paralel.”

“Studierea și informarea cu privire la modificările 

legislative, autorizațiile și actele necesare.”

“ Lipsa forței de muncă, personal nepregătit.”

“ Schimbarea legilor și birocrația.”
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Ce vă împiedică dezvoltarea afacerii în acest moment?
(maxim trei răspunsuri)

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019

Baza: 149 respondenți 2019

Startup-urile sunt vulnerabile și depind de o serie de resurse interdependente care colaborează pentru a se auto-susține în etapele de dezvoltare. Cele mai mari 

piedici cu care se confruntă antreprenorii de startup în 2019 sunt lipsa de capital pentru investiții (45%), bugetul de promovare limitat (38%), dar și nevoia de noi 

clienți pe care nu știu cum să o acopere (34%). Insuficiența personalului este de asemenea, o mare încercare cu care 26% dintre startup-urile românești se 

confruntă, care corelată cu lipsa angajaților de expertiză (11%) le îngreunează dezvoltarea.

45%

38%

34%

26%

11%

3%

3%

1%

3%

7%

Lipsa de capital pentru investiți

Bugetul de promovare limitat

Am nevoie de noi clienți dar nu știu cum sa îi atrag

Nu am suficienți oameni în echipă

Lipsa de know-how în echipă

Am atins limita capacității de producție

Mi-am pierdut motivația

Timp

Altele

Nu este cazul
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Echipa de proiect

Mulţumim tuturor respondenţilor pentru sprijinul oferit în realizarea celei de a treia ediții a 

“Barometrului afacerilor de tip startup din România”. Mulțumim Impact Hub Bucharest și 

Startarium pentru sprijinul oferit în colectarea răspunsurilor.  

Notă: Acesta este un studiu/analiză cantitativă care își propune să evidențieze tendințe în legătură cu aceasta temă și să pună la îndemână ipoteze de lucru ce pot fi ulterior validate prin cercetări de piață extinse,

pe eșantioane reprezentative. Acest material este conform informaţiilor pe care le deţinem la momentul redactării. El are un caracter informativ şi de aceea se recomandă apelarea la asistenţă specializată înainte

de a întreprinde orice acţiune în baza lui.

Livia Bereanu

Coordonator studiu

EY România

livia.bereanu@ro.ey.com

Cristian Cârstoiu

Partener, Departamentul de 

Asistență în Afaceri

EY România

cristian.carstoiu@ro.ey.com

Adina Crețu

Project Manager 

Startarium

adina.cretu@startarium.ro

Barometrul afacerilor de tip startup din România - 2019
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EY | Audit | Taxe | Tranzacții | Consultanță în afaceri

Despre EY 

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 260.000 de

angajaţi în peste 700 de birouri din 150 de ţări. În România, EY este liderul de pe piaţa serviciilor

profesionale încă de la înfiinţare, în anul 1992. Cei 800 de angajaţi din România şi Republica

Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii

de asistenţă în afaceri către companii multinaţionale şi locale. Avem birouri în Bucureşti, Cluj-

Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău.

Despre Impact Hub Bucharest

Impact Hub Bucharest este organizația ce susține dezvoltarea antreprenorială a inițiativelor cu 

impact pozitiv în societate în cadrul unei comunități globale, oferind spații de lucru colaborative, 

programe de dezvoltare și incubare a afacerii, conferințe și evenimente, precum și opțiuni de 

finanțare prin crowdfunding. Prezentă în București din 2012, organizația face parte din rețeaua

globală Impact Hub cu prezențe fizice în peste 100 de locații de pe 5 continente.

Despre Startarium

Startarium este cea mai complexă platformă pentru antreprenori la început de drum. Lansat în

2016 sub umbrela metaforei “Orașul Antreprenorilor”, Startarium oferă acces la TOATE resursele

necesare pentru a lansa și a crește o afacere de succes. Platforma este construită pe 3 piloni –

învățare, testare și finanțare – în mai multe module funcționale: instrumente de business, cursuri

video, webinarii, interviuri cu fondatori, platformă de crowdfunding, mentorat, consultanță și

competiție de pitching.

© 2019 EYGM Limited.

Toate drepturile rezervate

EY desemnează organizaţia globală de firme membre ale EY Global Limited (EYG), o societate cu răspundere limitată din Marea Britanie. EYG 

constituie organismul principal de conducere şi nu furnizează servicii către clienţi.
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