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Rezumat 
 

Procurarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii  a constituit şi constituie o 

problemă majoră cu care se confrunta IMM-urile. În piețe financiare perfecte, finanțarea nu 

reprezintă o problemă, se vor găsi întotdeauna sursele de finanțare cele mai potrivite pentru a 

realiza proiectele propuse (Modigliani şi Miller, 1958)
2
. Așadar, deciziile de finanțare sunt 

irelevante. În realitate, însă, piețele financiare nu sunt perfecte, şi aceste imperfecțiuni ale 

piețelor fac ca deciziile de finanțare ale întreprinderilor să fie de o importanţă vitală pentru 

dezvoltarea lor. Luarea unor decizii de finanțare nepotrivite poate avea consecințe grave asupra 

întreprinderii cum sunt: limitarea potențialului viitor de dezvoltare a întreprinderii (Nicholls şi 

Nixon, 2005)3, intrarea în incapacitate de plată (Carpenter şi Petersen, 2002)
4
, sau chiar 

falimentul (Michaelas si alții, 1999)
5
. 
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INTRODUCERE  
Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) au un rol esenţial în dezvoltarea oricărei ţări. Ele 

reprezintă motoare ale creşterii economice, iar importanţa şi viitorul IMM-urilor tind să se 

constituie preocupări majore de politică economică, dată fiind importanţa strategică a acestora în 

remodelarea sectoarelor productive, ocuparea forţei de muncă şi inovare. Trebuie să recunoaştem 

însă că, în vederea realizării acestor aşteptări, una dintre marile probleme cu care se confruntă 

IMM-urile este lipsa finanţărilor potrivite, reticenţa instituţiilor financiare sau a investitorilor 

privaţi de capital în faţa cerinţelor IMM-urilor. 

Studiile arată că întreprinderile mici şi mijlocii întâmpină mai multe piedici în 

dezvoltarea lor decât întreprinderile mari, iar accesul la sursele de finanţare este unul dintre 

impedimentele majore identificate (Ayyagari, Demirgüç-Kunt şi Maksimovic, 2006)
6
.  
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1. Bariere în finanțarea IMM-urilor – perspectiva instituțiilor financiare  

 

Într-o lucrare a Băncii Europene pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, Francesca Pissarides 

(1998)
7
 a argumentat că “rezultatele analizelor au confirmat convingerea că raționalizarea 

creditelor constituie unul dintre obstacolele majore ale dezvoltării IMM-urilor” 

Beck, Demiguc-Kunt, şi Peria (2008)
8
, în studiul lor realizat pentru Banca Mondială 

„Bank financing for SMEs around the world : drivers, obstacles, business models, and lending 

practices” au arătat că majoritatea instituţiilor financiare consideră întreprinderile mici şi mijlocii 

ca o piață cu un imens potenţial şi cu o profitabilitate ridicată, şi totuși finanţarea acordata 

acestor întreprinderi reprezintă un doar un mic procent din portofoliile instituţiilor financiare. 

IMM-urile nu sunt clienții favoriți ai multor instituții financiare. 

Instituțiile financiare, la fel ca şi alte afaceri, se concentrează pe crearea de valoare în 

condiţiile unui risc acceptat şi controlat (OECD, 2006
9
, Pathrose, 2005

10
). Atunci când 

analizează o cerere de finanțare, o instituție financiară trebuie să se concentreze asupra riscurilor 

implicate şi a metodelor prin care poate atenua aceste riscuri. În opinia noastră instituțiile 

financiare sunt reticente în acordarea de împrumuturi IMM-urilor, dintr-o serie de motive, dintre 

care menţionăm: 

 Costurile ridicate asociate împrumuturilor acordate IMM-urilor, deoarece ele sunt mai 

mici decât cele acordate întreprinderilor mari, dar necesită aceeaşi pași: analiza dosarului de 

finanțare, acordarea finanțării şi urmărirea rambursării. Mulți finanțatori consideră că 

întreprinderile mici şi mijlocii au nevoie de mult mai multă asistenţă decât întreprinderile mari. 

 Asimetria informaţională
11

 Antreprenorii dețin informații privilegiate despre afacerilor 

lor, informații care sunt greu accesibile de către potențialii finanțatori. Acest lucru generează 

două probleme: în primul rând finanțatorul nu va putea să realizeze o analiză de risc eficientă a 

afacerii, fiind astfel în imposibilitatea de a separa afacerile şi proiectele viabile de cele riscante. 

În acest caz variația ratei dobânzii s-ar putea să nu funcționeze bine ca instrument de selectare, 

deoarece dobânzi prea ridicate ar putea conduce la un portofoliu de client prea riscanți (problema 

“selecției adverse”). În al doilea rând, odată ce finanțatorul a furnizat capitalul necesar 

întreprinderii, acesta s-ar putea afla în imposibilitate de a afla dacă întreprinderea folosește 

fondurile pentru proiectul solicitat sau nu (problema “hazardului moral”). Pentru a reduce aceste 

riscuri instituțiile financiare pot să-şi ia măsuri de precauție prin solicitarea de garanții: activele 

întreprinderii, creanţe, bunuri personale sau imobiliare. Sau, finanțatorii pot să refuze să acorde 
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finanțarea (“raționalizarea creditelor”) (Stiglitz şi Weiss 1981)
12

. Problema asimetriei 

informaționale este mult mai pregnantă în cazul IMM-urilor, decât în cazul întreprinderilor mari. 

 Riscul de faliment ridicat. Instituţiile finanţatoare consideră mediul în care activează 

IMM-urile ca fiind foarte competitiv şi nesigur (în comparaţie cu întreprinderile mari), ceea ce 

implică o variabilitate mare a rezultatelor pentru IMM-uri similare activând în acelaşi sector şi, 

în final, o rată de eşec ridicată.  

 Garanții limitate. Puterea limitată pe piaţă, ponderea ridicată a activelor necorporale, 

lipsa unei evidenţe şi a unui istoric relevant al rezultatelor financiare şi comerciale, activele fixe 

sau circulante insuficiente, tind să creeze un profil de risc mai ridicat al IMM-urilor în faţa 

potenţialilor investitori (OECD, 2000, 2004, Lin, Sun, 2006, Toivanen şi Cresy, 2000)
13

. 

Garanţiile insuficiente faţă de solicitările creditorilor în vederea depăşirii riscurilor sunt, 

probabil, cauza cea mai des invocată în explicarea dificultăţilor de accesare a unui împrumut. 

Insuficienţa garanţiilor poate fi, totodată, şi expresia unui stadiu incipient al afacerii, 

neconsolidată încă, sau chiar a unei dimensionări exagerate a cererii de finanţare, departe de 

capacitatea reală a întreprinderii de a susţine proiectul propus la finanţare; 

 Abilitați manageriale incerte. Pe lângă faptul că întreprinderile mici nu pot oferi 

garanţii corespunzătoare, băncile nu sunt în măsură să stabilească dacă debitorul are abilităţi şi 

competenţe tehnice, manageriale şi de marketing pentru a genera fluxuri de numerar adecvate şi 

un serviciu corespunzător al datoriei. Adesea, IMM-urile sunt caracterizate prin dotarea tehnică 

nesatisfăcătoare, dificultăţi în asigurarea personalului tehnic calificat şi a unui management 

experimentat pentru a se adapta la schimbările multiple şi rapide ale realităţilor economice din 

ziua de astăzi. Lipsa de cunoştinţe a managerilor/proprietarilor întreprinderilor ceea ce priveşte 

întocmirea unui plan de afaceri şi a celorlalte documente solicitate de bancă. 

  dificultăţile pe care le întâmpină băncile în evaluarea dosarelor de creditare în condiţiile 

care nu dispun de un istoric de funcţionare a respectivelor întreprinderi. 

2 Bariere în finanțarea IMM-urilor – perspectiva întreprinderilor  

 

În paragraful anterior am prezentat perspectiva instituțiilor financiare referitoare la 

dificultățile pe care le întâlnesc atunci când e vorba de finanţarea IMM-urilor: a) împrumuturile 

mici sunt mai costisitor de monitorizat şi administrat, b) IMM-urile sunt diverse şi mai opace 

decât întreprinderile mari, așadar profilul lor de risc e mai puțin favorabil, c) au garanții limitate, 

capabilitatea lor de a reduce riscul finanțatorului e foarte limitată. 

În plus, faţă de aceste provocări chiar IMM-urile, prin acțiunile lor, pot amplifica aceste 

probleme. De exemplu mulți antreprenori nu sunt interesați în a accesa un credit bancar pentru ca 

nu vor să li se uite nimeni peste umăr. Chiar şi atunci când se adresează unei instituții financiare, 

mulți nu știu să-şi prezinte în mod clar necesarul de finanțare, sau durata creditului. Ei de cele 
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mai multe ori nu cunosc alternativele de finanțare pe care le au, şi care se pot dovedi mai ieftine 

decât creditul bancar. 

Considerăm că lipsa de capacitate tehnică în a pregăti şi prezenta în mod convingător o 

cerere de finanțare sau un plan de afaceri limitează şi mai multe posibilitățile majorităţii IMM-uri 

în a accesa creditele bancare, iar uneori antreprenorii pur şi simplu nu au încredere în bănci. 

Numărul mic de fonduri cu capital de risc dispuse să investească în IMM-urile românești, 

dar şi găsirea dificilă a unui investitor privat reprezintă alte bariere în finanțarea IMM-urilor. 

Însă şi antreprenorii se pot dovedi a fi reticenți în a accesa surse de finanțare, mai ales cele care 

aduc aport la capitalul social dar care duc la diluarea controlului pe care îl au asupra 

întreprinderii (Hamilton şi Fox 1998)
14

 
 

3.  Efectul crizei asupra IMM-urilor 

 

Considerăm că efectul cel mai important pe care l-a avut criza financiară, a fost să 

evidențieze câţiva factori care afectează sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. Dependenţa de 

creditare şi accesul la finanțare s-au dovedit a fi cele mai mari probleme, ceea ce era de aşteptat 

întrucât cele mai multe IMM-uri sunt caracterizate de o structură financiară instabilă (o mai mică 

capitalizare), şi au un rating de credit scăzut sau aproape de zero. Atunci când criza s-a făcut 

simțită, IMM-urile au fost cele mai vulnerabile. În opinia noastră efectele crizei asupra IMM-

urilor au însemnat două lovituri puternice: o scădere drastică a comenzilor din partea clienților, şi 

o restrângere a creditării din partea băncilor ceea ce le-a afectat semnificativ fluxurile de numerar. 

În plus, numeroși factori cum sunt: o aversiune ridicată faţă de risc, o lichiditate scăzută, 

șanse slabe pentru creștere economică, ş.a. au un efect negativ asupra accesului la finanțare din 

partea IMM-urilor. În opinia noastră întreprinderile mici sunt mai vulnerabile în mod special 

pentru că: 

 este mult mai greu să se restrângă deoarece sunt deja mici 

 desfăşoară activităţi mai puţin diversificate 

 au o structură financiară mai slabă, sau o capitalizare mai redusă 

 au ratingul de credit mic sau chiar zero 

 sunt dependente de credite 

 au mai puține opțiuni de finanțare, în special pe piețele financiare. 

Totodată, suntem de părere că, cu toate efectele negative, criza aduce şi oportunităţi pentru 

IMM-uri. Scăderea dramatică a vânzărilor oferă posibilitatea IMM-urilor să recâștige piețele 

locale. Pentru aceasta, însă e nevoie de acces la informații, finanțare, servicii pentru dezvoltarea 

afacerilor şi strategii la nivel local care să promoveze activitatea antreprenorială pentru a accesa 

aceste piețe în mod competitiv. 

Considerăm că IMM-urilor le lipsește, în comparație cu întreprinderile mari, capacitatea de 

analiză a efectelor economice generate de modificările de politică economică, sau de un incident 

economic. De multe ori le este imposibil să prevadă efectele asupra economiei în general, cu atât 

mai mult asupra propriilor afaceri. Aceasta lipsă de experiență în a face faţă problemelor 

economice la nivel global (sau chiar naţional) le face incapabile să-şi ajusteze managementul 

intern pentru a putea face faţă problemelor generate de noua situație (in timp ce întreprinderile 

mari pot să fie mai bine pregătite pentru o criză, se pot adapta mai bine şi au previziune pe termen 
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mai lung). Întrucât multe IMM-uri fac parte din lanțurile de aprovizionare a întreprinderilor mari, 

acestea sunt cele care se ocupă de vânzare, dar care îşi asumă şi responsabilitățile şi riscurile. 

Totuși, atunci când cota de piața a scăzut, odată cu criza, întreprinderile mari au căutat modalitatea 

de reducere a costurilor şi în multe cazuri, le-au transferat spre costurile IMM-urilor - exacerbând 

astfel situația şi așa dificilă a acestora.  

Este evident, în opinia noastră, faptul că IMM-urile au nevoie de analiza ciclului afacerii, 

şi de o viziune mai largă asupra tendințelor economice. De asemenea, considerăm că 

managerii/proprietarii de IMM-uri trebuie să fie mai bine informaţi, mai ales în privința surselor 

de finanțare care le sunt disponibile. Aceştia au nevoie de aceste informații intr-un format ușor de 

înţeles, astfel încât să poată acționa şi să-şi poată adapta afacerile pentru a nu mai ajunge în 

situația din 2008-2010. 

 

CONCLUZII 

 

O schimbare care se întrevede, în urma crizei financiare, este aceea că lanțurile de 

aprovizionare trec de la globale la regionale, (schimbările sunt determinate şi de dezbaterea 

privind schimbarea climatică şi de posibilele schimbări legislative în acest domeniu). Acest lucru 

are implicații majore asupra sectorului IMM. Este posibil ca sistemul financiar să devină şi mai 

restrictiv, concurenţa s-ar putea să fie mai puternică, ceea ce va duce la costuri de finanțare mai 

ridicate. 

Criza financiară a ilustrat, în opinia noastră, atât importanţa sectorului IMM ca fiind 

motorul economiei, dar şi fragilitatea acestui sector când e confruntat cu șocuri externe. 

Considerăm că IMM-urile trebuie să fie adaptabile în faţă schimbărilor economice, 

industriale şi sociale,  mediul în care acestea operează fiind unul complex, cu schimbări rapide şi 

foarte nesigur, iar acest lucru poate însemna atât riscuri cât şi oportunităţi. 
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