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Introducere. Nu mai este un secret pentru nimeni că, în economia modernă de dez-
voltare, inovațiile acționează ca un factor strategic în dezvoltarea oricărei întreprinderi 
și a economiei în ansamblu, a cărui introducere conduce la o creștere a nivelului tehnic 
și a productivității. Un efect pozitiv asupra calității și competitivității produselor și, ca 
rezultat, se soldează cu la realizarea unei creșteri economice durabile.

Astăzi, domeniul cercetării și dezvoltării și al inovației reprezintă cea mai importantă 
bază pentru asigurarea competitivității sistemului economic al țării.

Problemele dezvoltării inovatoare în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii fac 
obiectul cercetărilor economiștilor interni. Lucrările lui V. A. Gnevko, A. G. Mikhailov de-
dicat acestor probleme.

În ultimii ani, a apărut un număr semnificativ de publicații care iau în considerare ges-
tionarea dezvoltării inovatoare a întreprinderilor, în special în segmentul întreprinderilor 
mici și mijlocii. Lucrările lui M. N. Dudin, Ya. E. Ivanova.

Textul principal. În etapa actuală a dezvoltării mondiale, în era proceselor de globali-
zare, există nu numai o creștere a activității inovatoare în diverse domenii de activitate, ci 
și formarea unei noi trăsături caracteristice a procesului de inovare, precum continuita-
tea. Continuitatea este capacitatea unei economii de a produce și implementa continuu 
cunoștințe și tehnologii îmbunătățite. Și acest lucru, la rândul său, contribuie la asigura-
rea unor poziții competitive ridicate pentru orice entitate comercială [4, pag. 303].
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Întreprinderile mici și mijlocii inovatoare formează un sector special al economi-
ei. Funcționează în toate sferele economiei, dar este mai frecventă în industriile de 
înaltă tehnologie: informație, bio și nanotehnologie, asistență medicală, producția de 
software, precum și în industria electronică, chimică, farmaceutică, inginerie mecanică 
și industria spațială [2, pag. 235].

Spre deosebire de majoritatea țărilor occidentale, Republica Moldova nu dezvăluie 
pe deplin potențialele oportunități pentru afaceri inovatoare, amploarea acestora fiind 
incomparabil de mică. Conform studiilor efectuate de Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, întreprinderile moderne nu 
au dezvoltat încă o înțelegere a semnificației și eficacității inovațiilor tehnologice [1].

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova, numărul 
întreprinderilor inovatoare din structura generală a întreprinderilor mici și mijlocii în 
perioada 2017-2018 [6], comparativ cu perioada 2015-2016 [ 7] a scăzut (de la 418 în-
treprinderi mici și 191 întreprinderi mijlocii) cu 10,1% (la 378 întreprinderi mici și 163 
întreprinderi mijlocii) sau cu 68 de întreprinderi. Numărul întreprinderilor mari inova-
toare a rămas la același nivel - 64 de întreprinderi.

În acest sens, pentru a crește numărul întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare, 
este necesar să se formeze un nou model economic în Republica Moldova, bazat pe 
specializarea flexibilă a producției și orientarea industrial-inovatoare. În consecință, 
astăzi Republica Moldova nu are stimulentele necesare și direcțiile corecte pentru a 
sprijini întreprinderile mici și mijlocii. Pentru a obține efectul dorit, este necesar să se 
schimbe mecanismul de specializare economică, dacă economia continuă să se con-
centreze numai pe producție standardizată la scară largă, care se dezvoltă astăzi, în 
principal în materii prime. 

Ritmul de dezvoltare și amploarea creșterii afacerilor inovatoare sunt indisolubil 
legate de reglementarea activităților sale de către stat. Încercările de a abandona ges-
tionarea acestui proces, conform experienței țărilor occidentale, sunt inutile din punct 
de vedere economic și istoric. În majoritatea țărilor dezvoltate și în multe țări în curs de 
dezvoltare, statul efectuează o intervenție foarte activă în activitățile de afaceri inova-
toare. Prin urmare, întrebarea nu este dacă să sprijine sau nu dezvoltarea inovatoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii, să reglementeze sau nu să își reglementeze activitățile. 
Întrebarea este cum se menține exact și cum se reglementează.

Atunci când se organizează activitățile inovatoare ale organizației, se pot remarca o serie 
de probleme cu care întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu următoarele probleme:

- Eficiență scăzută a implementării cadrului legal.
- Dezechilibru în dezvoltarea sectorului afacerilor mici și mijlocii după profilul teritorial.
- Dialogul și cooperarea ineficiente între antreprenori și autoritățile publice.
- Capacitatea financiară limitată a statului de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii.
- Lipsa instrumentelor pentru sprijinul financiar al proiectelor inovatoare.
- Elaborarea și dezvoltarea redusă a inovațiilor.
- Monopolizarea sectoarelor economiei naționale și concurența neloială.
- Infrastructură subdezvoltată pentru sprijinirea afacerilor și piața de capital.
- Prezența unui conflict teritorial.
- Migrația semnificativă a tinerilor și lipsa a fluxului de tineri specializați în antreprenoriat.
- Creșterea economiei tenebre.
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- Presiunea competitivă internațională.
- Dependența energetică a țării.
- Adaptarea lentă a sistemului de învățământ la cerințele pieței muncii.
- Tendința de creștere a poverii fiscale.
- Instabilitatea cadrului legal.
Prin urmare, pentru a rezolva aceste probleme, este necesar:
1. Crearea planurilor de implementare a proiectelor inovatoare. Această sarcină este 

realizată prin definirea misiunii, care rezultă din specificul funcționării întreprinderii. 
Apoi, este necesar să se dezvolte o strategie în general și pe tip de activitate, precum și 
să se stabilească obiective și obiective în fiecare dintre ele. Dintre programele prezen-
tate, se implementează cel mai rentabil și viabil din punct de vedere economic. Pe baza 
unor astfel de acțiuni inovatoare, se formează planificarea pe termen scurt, pe termen 
mediu și pe termen lung, realizată pe baza principiului continuității.

2. Soluționarea directă a problemelor organizării activităților inovatoare. Cercul de 
persoane, o serie de structuri și procese care sunt supuse dezvoltării inovatoare sunt 
determinate. Astăzi, puteți vedea adesea departamente care sunt angajate în formarea 
de strategii care contribuie la dezvoltarea activității inovatoare, dar există puține struc-
turi excepționale care contribuie la gestionarea unor astfel de inovații.

3. Crearea condițiilor motivaționale pentru munca participanților la activități ino-
vatoare. Crearea unui spirit corporativ unificat, politica socială la întreprindere, dez-
voltarea unui sistem de remunerare eficient - toate acestea sunt sarcinile motivației 
personalului.

4. Analiza periodică a eficienței implementării activităților inovatoare. Este necesar 
să înțelegem și să evaluăm în timp util esența impactului inovațiilor utilizate și, pe baza 
acestora, să facem ajustări.

Scopul general al oricărei întreprinderi care utilizează inovații este supraviețuirea 
și dezvoltarea organizației în condiții de piață prin lansarea de noi produse, servicii, 
creând caracteristici inovatoare ale produsului său. Dacă luăm în considerare o în-
treprindere din perspectiva mediului său intern, atunci este important să-și dezvolte 
potențialele științifice, științifice și tehnice, intelectuale și o serie de alte potențiale, 
pentru a crea sisteme de producție inovatoare. Este important să înțelegem că este 
posibilă creșterea competitivității nu numai prin introducerea de noi tehnologii de 
producție, ci și prin crearea de noi modele conceptuale de management.

Împărțirea beneficiilor în funcție de faza ciclului de inovare este, de asemenea, jus-
tificată. Deci, etapa de formare a politicii de producție și de planificare a activităților de 
cercetare se caracterizează prin utilizarea pe scară largă a metodelor de sancționare a 
sprijinului de stat prin adoptarea unui cadru de reglementare adecvat și formarea unei 
infrastructuri de piață. Pentru a oferi în mod corespunzător stimulente pentru cercetare 
și dezvoltare, este necesar să se asigure cel mai eficient licențierea și brevetarea noilor 
descoperiri și invenții, să se introducă programe special concepute pentru finanțarea 
directă a întreprinderilor inovatoare, să se acorde granturi pe o bază competitivă și să 
se sprijine investițiile preferențiale și împrumut. Dezvoltarea producției de înaltă teh-
nologie depinde într-o măsură semnificativă direct de politica fiscală a statului și de 
introducerea activă a produselor inovatoare pe piață - de nivelul de dezvoltare a siste-
mului de comandă de stat și de condițiile de cooperare între întreprinderi [3, pag. 14].
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Astăzi, dezvoltarea competitivității oricărei întreprinderi, creșterea imaginii sale, 
extinderea cotei de piață sunt facilitate de utilizarea inovațiilor tehnologice, tehnice, 
organizaționale, logice și juridice. Nevoia de a dezvolta activități inovatoare este o lege 
obiectivă a realităților moderne ale pieței.

În condiții moderne, firmele obțin avantaje competitive datorită: îmbunătățirii teh-
nologiei; dezvoltarea relațiilor logistice; diversificarea și îmbunătățirea calității servici-
ilor furnizate; monitorizarea și adaptarea în timp util la dorințele cumpărătorilor; intro-
ducerea în noi ramuri ale managementului naturii; dezvoltarea reglementării legale și 
a altor factori [5].

Activitatea inovatoare este concepută pentru a asigura pătrunderea descoperirilor 
științifice și a inovațiilor în sectorul comercial al economiei, ceea ce va avea un efect 
benefic asupra extinderii gamei, sporind calitatea acesteia, profitabilitatea producției 
și va permite utilizarea noilor tehnologii de producție. Toți acești factori împreună vor 
contribui la introducerea produsului intern pe piețele interne și externe.

De asemenea, este demn de remarcat importanța interacțiunii dintre afacerile in-
terne și subiecții infrastructurii internaționale de inovare. Republica Moldova, după 
cum se știe, este departe de pozițiile de lider în ceea ce privește dezvoltarea inovatoa-
re, deși potențialul său în acest domeniu depășește semnificativ rezultatul. În astfel 
de condiții, includerea țării noastre în procesele globale de inovare este o necesitate 
absolută, deoarece altfel nivelul mediu tehnologic mondial și indicatorii care nu sunt 
inferiori concurenților vor fi inaccesibili pentru Republica Moldova.

Intrarea pe piața mondială a întreprinderilor inovatoare mici și mijlocii contribuie, 
de asemenea, la formarea unui spațiu științific unic, care permite nu numai să combine 
resursele de muncă, materiale și financiare utilizate, ci și să creeze sinergie între pro-
gramele de cercetare implementate la nivel național și internațional pentru a crește 
eficiența activităților inovatoare. Cooperarea științifică la scară globală permite utili-
zarea colectivă a infrastructurii inovatoare, implementarea în comun a proiectelor de 
cercetare, dezvoltarea profesională continuă a specialiștilor, dezvoltarea principiilor 
comune pentru gestionarea cunoștințelor și a noilor tehnologii, precum și abordări 
comune ale problemelor științei și societate [3, pag. 11].

O importanță deosebită în acest proces este statul, care este angajat în procesele 
de coordonare, stimulare și îmbunătățire a statutului social al activităților de înaltă 
tehnologie, sprijin juridic, personal, financiar și instituțional pentru procese inova-
toare și încurajarea investițiilor în cunoștințe, sectoare intensive ale economiei. Sta-
tul folosește pârghii administrative pentru a sprijini exportul de produse inovatoare și 
pentru a sprijini întreprinderile care intră în diferite rețele antreprenoriale, inclusiv în 
cele internaționale, cu structuri de dimensiuni similare și/sau mai mari.

În practica mondială, aceste domenii sunt implementate în mod eficient în ca-
drul programelor de sprijin pentru întreprinderile mici inovatoare, dezvoltate la nivel 
național. Exemple includ programul federal de cercetare a inovării întreprinderilor mici 
„Small Business Innovation Research” în Statele Unite și programul european „Eureka”.

Concluzie. Astfel, starea și nivelul de dezvoltare al întreprinderilor inovatoare mici 
și mijlocii sunt determinate de amploarea și continuitatea procesului de inovare, care, 
ca subiect principal al unui spațiu științific unic mondial, este o verigă integrală a teh-
nologiei de înaltă economie.



79

Rev istă  șt i inți f ico-practică  nr.  2/2020

Academia de 
Administrare  Publică

Întreprinderile mici și mijlocii sunt inerent inovatoare. Într-o economie bazată pe 
introducerea de noi cunoștințe și tehnologii avansate, această calitate se consolidea-
ză, iar întreprinderile mici și mijlocii devin factori-cheie în schimbarea transformării. 
Ele contribuie la accelerarea ritmului cercetării științifice, la comercializarea rapidă a 
rezultatelor cercetării și, de asemenea, afectează adaptarea la condițiile în schimbare 
în toate sferele de activitate, ceea ce, la rândul său, duce la o accelerare a ratei de dez-
voltare inovatoare a țării .

Cu alte cuvinte, întreprinderile mici și mijlocii acționează nu numai ca o condiție 
necesară pentru funcționarea unei economii cu o dominantă inovatoare în dezvolta-
re. Aceasta servește ca bază pentru formarea de noi piețe, contribuind semnificativ la 
schimbarea structurii diferitelor sectoare și ramuri ale economiei naționale. De exem-
plu, întreprinderile mici și mijlocii sunt principalii furnizori de produse noi în țările UE 
în sectoare precum bio-, nano- și tehnologiile informației.
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Introduction. It is no longer a secret for anyone that in the modern development 
economy, innovations act as a strategic factor in the development of any enterprise and 
the economy as a whole, the introduction of which leads to an increase in the technical 
level and productivity, has a positive effect on the quality and competitiveness of prod-
ucts and, as a result, leads to towards achieving sustainable economic growth.

Today, the field of research and development (R&D) and innovation are the most im-
portant basis for ensuring the competitiveness of the country’s economic system.

The issues of innovative development of enterprises in the field of small and medium-
sized businesses are the subject of research by domestic economists. The works of V. A. 
Gnevko, A. G. Mikhailov devoted to these issues.

In recent years, a significant number of publications have appeared that consider the 
management of innovative development of enterprises, in particular in the segment of 
small and medium-sized businesses. The works of M. N. Dudin, Ya. E. Ivanova.

Main text. At the present stage of world development, in the era of globalization 
processes, there is not only an increase in innovative activity in various fields of activity, 
but also the formation of a new characteristic feature of the innovation process, such as 
continuity. Continuity is the ability of an economy to continuously produce and imple-
ment improved knowledge and technology. And this, in turn, contributes to ensuring 
high competitive positions for any business entity [4, page. 303].
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Innovative small and medium-sized enterprises form a special sector of the economy. It op-
erates in all spheres of the economy, but is more common in high-tech industries: information, 
bio- and nanotechnology, healthcare, software production, as well as in the electronic, chemi-
cal, pharmaceutical industry, mechanical engineering, and the space industry [2, page. 235].

Unlike most Western countries, the Republic of Moldova does not fully disclose the 
potential opportunities for innovative business, its scale is incomparably small. Accord-
ing to studies by the Ministry of Education, Culture and Research and the Ministry of 
Finance of the Republic of Moldova, modern enterprises have not yet developed an un-
derstanding of the significance and effectiveness of technological innovations [1].

According to the data of the National Bureau of Statistics, in the Republic of Moldova, 
the number of innovative enterprises in the overall structure of small and medium-sized 
enterprises in the period 2017-2018 [6] compared to the period 2015-2016 [7] decreased 
(from 418 small enterprises and 191 medium-sized enterprises) by 10.1% (to 378 small 
enterprises and 163 medium-sized enterprises) or 68 enterprises. The number of innova-
tive large enterprises remained at the same level - 64 enterprises.

In this regard, in order to increase the number of innovative small and medium-sized 
businesses, it is necessary to form a new economic model in the Republic of Moldova, 
based on flexible production specialization and industrial-innovative orientation. Con-
sequently, today the Republic of Moldova does not have the necessary incentives and 
the right directions to support small and medium-sized businesses.In order to achieve 
the desired effect, it is necessary to change the mechanism of economic specialization, 
if the economy continues to focus only on large-scale, standardized production, which is 
developing today, mainly in raw materials.

The pace of development and the scale of growth of innovative business are inextri-
cably linked with the regulation of its activities by the state. Attempts to abandon the 
management of this process, according to the experience of Western countries, are futile 
from an economic and historical point of view. In most developed and many developing 
countries, the state carries out a very active intervention in the activities of innovative 
business. Therefore, the question is not whether or not to support the innovative de-
velopment of small and medium-sized businesses, to regulate or not to regulate their 
activities. The question is how exactly to maintain and how to regulate.

When organizing the organization’s innovative activities, a number of problems can 
be noted that small and medium-sized businesses face:

- Low efficiency of implementation of the legal framework.
- Imbalance in the development of the small and medium-sized business sector by 

territorial profile.
- Ineffective dialogue and cooperation between entrepreneurs and public authorities.
- Limited financial capacity of the state to support small and medium-sized businesses.
- Lack of tools for financial support of innovative projects.
- Low elaboration and development of innovations.
- Monopolization of sectors of the national economy and unfair competition.
- Underdeveloped infrastructure for business support and capital market.
- Presence of a territorial conflict.
- Significant youth migration and lack of influx of young people specializing in en-

trepreneurship.
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- Growth of the shadow economy.
- International competitive pressure.
- Energy dependence of the country.
- Slow adaptation of the education system to the requirements of the labor market.
- The tendency to increase the tax burden.
- Instability of the legal framework.
Therefore, to solve these problems, it is necessary:
1. Creation of plans for the implementation of innovative projects. This task is real-

ized by defining the mission, which follows from the specifics of the enterprise’s func-
tioning. Next, it is necessary to develop a strategy in general and by type of activity, as 
well as setting goals and objectives in each of them. Of the programs presented, the 
most cost-effective and economically viable one is being implemented. On the basis of 
such innovative actions, short-term, medium-term and long-term planning is formed, 
carried out on the basis of the principle of continuity.

2. Direct solution of the problems of organizing innovative activities. The circle of per-
sons, a number of structures and processes that are subject to innovative development 
are determined. Today, you can often see departments that are engaged in the forma-
tion of strategies that contribute to the development of innovative activity, but there 
are few exceptional structures that contribute to the management of such innovations.

3. Creation of motivational conditions for the work of participants in innovative activ-
ities. Creation of a corporate unified spirit, social policy at the enterprise, development of 
an effective remuneration system - all these are the tasks of personnel motivation.

4. Regular analysis of the effectiveness of the implementation of innovative activi-
ties. It is necessary to timely understand and evaluate the essence of the impact of the 
innovations used and, on the basis of this, make adjustments.

The general goal of any enterprise using innovations is the survival and development of 
the organization in market conditions by releasing new products, services, creating inno-
vative characteristics of its product. If we consider an enterprise from the perspective of its 
internal environment, then it is important to develop its scientific, scientific and technical, 
intellectual and a number of other potentials, to create innovative production systems. It 
is important to understand that it is possible to increase competitiveness not only through 
the introduction of new production technologies, but also through the creation of concep-
tually new management models.

The division of benefits depending on the phase of the innovation cycle is also justi-
fied. So, the stage of formation of production policy and planning of research activities 
is characterized by the widespread use of sanctioning methods of state support through 
the adoption of an appropriate regulatory framework and the formation of a market infra-
structure. In order to properly provide incentives for research and development, it is neces-
sary to most effectively ensure licensing and patenting of new discoveries and inventions, 
introduce specially designed programs for direct financing of innovative enterprises, pro-
vide grants on a competitive basis, and support preferential investment and lending. The 
development of high-tech production is to a significant extent directly dependent on the 
tax policy of the state, and the active introduction of innovative products into the market 
- on the level of development of the state order system and the conditions of cooperation 
between enterprises [3, page 14].
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Today, the development of the competitiveness of any enterprise, the growth of 
its image, the expansion of the market share is facilitated by the use of technological, 
technical, organizational, logical and legal innovations. The need to develop innova-
tive activities is an objective law of modern market realities.

In modern conditions, firms gain competitive advantages due to: improving tech-
nology; development of logistic relationships; diversification and improvement of 
the quality of services provided; monitoring and timely adaptation to the wishes of 
buyers; introduction into new branches of nature management; development of legal 
regulation and many other factors [5].

Innovative activity is designed to ensure the penetration of scientific discoveries and 
innovations into the commercial sector of the economy, which will have a beneficial ef-
fect on expanding the range, increasing its quality, profitability of production, and will 
allow the use of new production technologies. All these factors together will contribute 
to the introduction of the domestic product to domestic and foreign markets.

It is also worth noting the importance of interaction between domestic business 
and the subjects of the international innovation infrastructure. The Republic of Mol-
dova, as everyone knows, is far from leading positions in terms of innovative develop-
ment, although its potential in this area significantly exceeds the result. In such condi-
tions, the inclusion of our country in the global innovation processes is an absolute 
necessity, because otherwise the average world technological level and indicators that 
are not inferior to competitors will be unattainable for the Republic of Moldova.

The entry of small and medium-sized innovative enterprises to the world market 
also contributes to the formation of a single scientific space, which allows not only 
to combine the labor, material and financial resources used, but also to create syn-
ergy between research programs implemented at the national and international levels 
in order to increase the efficiency of innovative activities. Scientific cooperation on a 
global scale allows for the collective use of innovative infrastructure, joint implemen-
tation of research projects, continuous professional development of specialists, the 
development of common principles for managing knowledge and new technologies, 
as well as common approaches to the problems of science and society [3, page 11].

Of particular importance in this process is the state, which is engaged in the pro-
cesses of coordination, stimulation and enhancement of the social status of high-tech 
activities, legal, personnel, financial and institutional support for innovative processes, 
and encouraging investment in knowledge-intensive sectors of the economy. The state 
uses administrative levers to support the export of innovative products and support 
enterprises entering various entrepreneurial networks, including international ones, 
with structures of a similar and/or larger size.

In world practice, these areas are effectively implemented within the framework of 
support programs for small innovative businesses, developed at the national level. Ex-
amples include the federal program Small Business Innovation Research in the United 
States, and the European program Eureka.

Conclusion. Thus, the state and level of development of small and medium-sized 
innovative businesses are determined by the scale and continuity of the innovation 
process, which, as the main subject of a single world scientific space, is an integral link 
of the high-tech economy.
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Small and medium businesses are inherently innovative. In an economy based 
on the introduction of new knowledge and advanced technologies, this quality is 
strengthening, and small and medium-sized enterprises are becoming key factors in 
transformational change. They contribute to the acceleration of the pace of scientific 
research, the rapid commercialization of research results, and also affect adaptation to 
changing conditions in all spheres of activity, which, in turn, leads to an acceleration in 
the rate of innovative development of the country.

In other words, small and medium business acts not only as a necessary condition 
for the functioning of an economy with an innovative dominant in development. It 
serves as the basis for the formation of new markets, making a significant contribution 
to changing the structure of various sectors and branches of the national economy. For 
example, small and medium-sized enterprises are the main suppliers of new products 
in the EU countries in such sectors as bio-, nano- and information technologies.
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