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Abstract 
 
 
Acest studiu examinează efectele finanțării, suportului tehnic și mentoratului antreprenorial 

(TBI) a incubatorului de afaceri tehnologice (TBI) asupra performanțelor de absolvire a 

firmelor noi bazate pe tehnologie în cele trei orașe din China. Folosind un nou set de date 

asupra tuturor TBI-urilor și firmelor noi bazate pe tehnologie din sondajele guvernamentale 

efectuate pe parcursul a cinci ani consecutivi în perioada 2009-2013, combinate cu date 

arhivistice și colectate manual, găsim efectele serviciilor incubatoarelor asupra creșterii 

timpurii a noilor tehnologii. firmele cu sediu variază în funcție de contextul local. S-a 

constatat că facilitățile de asistență tehnică și mentoratul antreprenorial din partea TBI-urilor 

au influențat în mod semnificativ și pozitiv dezvoltarea timpurie a firmelor din cele mai 

bogate orașe de nivel 1, în timp ce aceste efecte devin mai puțin pronunțate pentru orașele de 

nivel 2 și 3. De asemenea, se consideră că aceste două servicii influențează performanța 

absolvirii în guvern și, respectiv, în tipurile de TBI universitare. Rezultatele susțin ideea că 

eficiența serviciilor unui incubator este determinată de nivelul de dezvoltare socio-economică 

a orașului și că locația orașului unui TBI are un impact asupra performanței absolvirii 

incubatilor săi. 
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