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Rezumat 
 

Modelul strategic al întreprinderii evidențiază faptul că performanţa acesteia se  

îmbunătățeşte atunci când managerii aleg obiective strategice pentru întreprindere, şi toate 

activitățile ei, inclusiv deciziile de finanțare, sunt îndreptate spre atingerea acestor obiective 

(Schendel şi Hofer, 1976)
2
. În timp ce prin prisma financiară se explică deciziile referitoare la 

structura capitalului (ca în teoria compromisului, dar şi Chung, 1993) din perspectiva strategiei 

întreprinderii se analizează obiectivele, preferinţele şi motivaţiile antreprenorilor. Deci este 

important să înțelegem relațiile care există între strategiile de finanțare ale întreprinderilor şi 

obiectivele de dezvoltare pe termen lung ale acestora. Motiv pentru care în prezenta lucrare 

propun cinci principii care să stea la baza deciziei de finanţare, pornind de la planificarea 

strategică a intreprinderii. 
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INTRODUCERE  

O problemă în finanțarea IMM-urilor este aceea a unei lipse de informare a 

antreprenorilor referitoare la sursele de finanțare disponibile întreprinderii pe care o conduc. 

Această deficienţă de informare numită asimetrie a informațiilor acționează ca un factor de 

constrângere în finanțarea IMM-urilor. Acei proprietari de întreprinderi care nu cunosc toate 

soluțiile de finanțare posibile au la dispoziție un set mai limitat de alternative de finanțare decât 

cei care sunt mai bine informați, şi astfel este foarte posibil ca ei să aleagă să se finanțeze din 

surse care să aibă un cost ridicat, crescând astfel riscul de faliment al întreprinderii prin 

reducerea valorii acesteia. Mai mult de atât investitorii ar putea privi aceste întreprinderi ca fiind 

prost gestionate, şi astfel să fie reticenți în a le acorda finanțare.  

Numeroși autori (Barton si Gordon 1988
3
, Barton si Mathews, 1989

4
) consideră că 

maximizarea valorii întreprinderii reprezintă un obiectiv prea simplificat, şi că acesta nu poate 

explica în mod adecvat strategiile de finanțare adoptate de IMM-uri. În opinia mea deciziile de 

finanţare determinate atât de factori interni (ca de exemplu dorințele si obiectivele personale ale 

antreprenorului) cât şi de factori externi (cum sunt condițiile pieței), explică mult mai bine 

strategiile de finanțare ale IMM-urilor. Preferințele manageriale, toleranţa la risc şi 

caracteristicile întreprinderii (care pot include probleme tehnologice) reprezintă factori 

importanți care afectează strategiile de finanțare ale întreprinderilor. Petty si Bygrave (1993)
5
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sunt de părere că preferințele pentru un anumit stil de viață pot să fie la fel de importante ca şi 

maximizarea valorii întreprinderii, pentru proprietarii de întreprinderi în căutarea de finanțare.  

Pentru a rezolva problema alocării eficiente a capitalului cercetătorii au sugerat o 

mulțime de metode folosind modele matematice, pentru a îmbunătăți evaluarea si controlul 

resurselor financiare (Charnes
6
, Geoffrion

7
, Spronk

8
). Scopul principal a unei probleme tipice de 

gestionare a resurselor este de a minimiza costul acestora. Dar utilizarea unui singur criteriu de 

analiză ignoră criterii strategice cum sunt de exemplu oportunitățile viitoare de finanțare. Mai 

mult de atât implicarea tot mai accentuată a deţinătorilor de interese în întreprinderi, alții decât 

proprietarii întreprinderii, generează necesitatea abordării multi-obiectiv în alegerea strategiilor 

de finanțare ale întreprinderii (Bhaskar
9
). În alte studii s-a arătat că întreprinderile folosesc 

criterii multiple în deciziile de finanțare (Bhaskar si McNamee
10

 dar si Thanassoulis
11

). 

Programarea liniară a fost folosită frecvent pentru a rezolva probleme multicriteriale (Bhaskar, 

Choi si Levary
12

). Ele pun accentul pe importanţa criteriilor multiple de alegere luând în 

considerare şi preferințele decidentului. Așadar, se întrevede nevoia de o nouă abordare care să 

ia în considerare în procesul decizional şi alte elemente, nu numai cele financiare cum sunt: 

obiectivele întreprinderii sau ale managerilor ei, aversiunea faţă de risc sau constrângerile interne 

(de ex. dorința de a păstra secretul de fabricație). O astfel de abordare va permite o mai bună 

înțelegere a nevoilor de finanțare ale întreprinderilor mici, şi va duce la oferirea unor soluții care 

să corespundă cu caracteristicile specifice ale IMM-urilor. 

 

1. ASPECTE CONCEPTUALE 

Decizia de finanţare a activităţii IMM reprezintă o componentă a strategiei de dezvoltare 

a întreprinderii, punându-şi amprenta asupra evoluţiei viitoare a acesteia. Orice activitate 

productivă sau de dezvoltare presupune în esenţă o importantă imobilizare de capital care trebuie 

procurat şi asigurat la momentul oportun pentru a nu întârzia atingerea obiectivelor. Numai 

aparent cuantumul volumului de resurse financiare necesar va fi egal cu cel al resurselor 

disponibilizate efectiv deoarece consumul de resurse financiare se realizează eşalonat în timp pe 

măsura derulării activităţii curente şi a realizării obiectivelor de investiţii respective (Bran, 

2003)
13

.  

 Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) pot întâmpina multe probleme şi provocări în 

eforturile lor de a se dezvolta şi finanţa. Pe lângă multitudinea de dificultăţi cu care se confruntă 

sectorul micilor afaceri, problemele financiare par să fie cele mai greu de depășit. Un 
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management financiar riguros, incluzând aici şi găsirea surselor de finanțare potrivite, reprezintă 

unul dintre factorii decisivi în dezvoltarea întreprinderii. (Nicholls-Nixon, 2005)
14

. 

Deciziile în alegerea surselor de finanțare sunt determinate de o combinație de factori, 

care sunt strâns legați de caracteristicile întreprinderii, dar şi de mediul instituțional în care îşi 

desfăşoară activitatea. Totuși multe întreprinderi declară că întâlnesc piedici în următoarele 

domenii: accesul la capitalul extern întreprinderii, întârzieri ale încasărilor creanțelor, 

managementul capitalului de lucru dar şi cu controlul fluxului de numerar. Cauzele acestor 

dificultăţi, şi strategiile cele mai bune pentru a le putea depăși reprezintă subiectul a numeroase 

dezbateri. Întreprinderile care încearcă sa finanțeze proiectele mai mici prin creșterea îndatorării, 

ar putea întâlni un decalaj al creditului daca nu au suficiente garanții. Acest lucru a fost 

argumentat de Binks (1996)
15

: „ cu cât întreprinderea e mai mică, cu atât e mai mare necesarul de 

capital necesar pentru a satisface o creștere a cererii, dar scade capabilitatea întreprinderii de a 

obține finanțare, fie ea internă sau din îndatorare” .Munca acestuia a fost continuată de Scott 

(1992)
16

, care a susținut că mărimea şi vechimea întreprinderii sunt şi ele invers legate de 

abilitatea întreprinderii de a obține finanțare. A fost de asemenea observat faptul că expertiza 

financiară a conducătorilor întreprinderii şi povara securității viitorului întreprinderii, tind să fie 

mai mari pentru întreprinderile mai tinere şi mai mici. Volatilitatea piețelor şi întârzierea 

încasării creanțelor, pot de asemenea să compromită controlul capitalului de lucru în 

întreprinderile mai mici şi mai noi pe piață. 

2. PRINCIPIILE DECIZIEI DE FINANŢARE   

 

Pentru a creşte eficacitatea deciziilor de finanţare atât a investiţiilor, cât şi a capitalului de 

lucru este necesară îmbunătăţirea modalităţilor de adoptare a deciziilor la nivelul întreprinderilor 

pentru a asigura faptul că investiţiile alese vor duce la creşterea valorii întreprinderii şi la 

atingerea obiectivelor acesteia, şi mai ales că întreprindere va alege sursele de finanţare cele mai 

potrivite pe baza unei analize a riscurilor şi a costurilor bine fundamentată.  

Consider că şi în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii e necesar să se ia deciziile de 

finanţare în urma unei analize a potenţialelor investiţii, a unei ierarhizări a acestora în funcţie de 

riscul pe care îl prezintă, în funcţie de oportunitatea realizării acesteia şi de valoarea pe care o va 

crea. Acestea trebuie să-şi dezvolte planuri de investiţii pe termen lung ca parte integrantă a 

programului de dezvoltare a întreprinderii şi să evalueze continuu rezultatele obţinute, 

cristalizându-se astfel, în opinia mea cinci principii ale deciziei de finanţare ilustrate în figura de 

mai jos:  

 

În opinia noastră decizia de finanțare nu este o simplă problemă deterministică, 

bazată pe principii descriptive, din cauza numărului mare de factori care o influențează, dar 

şi datorită complexității relațiilor care există între obiectivele întreprinderii, mediul în care 

ea operează, dar şi viziunea proprietarilor acesteia. Considerăm că decizia de finanțare este 

mai degrabă o artă care în ciuda tuturor inovațiilor aduse ingineriei financiare şi a 
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schimbărilor în contextul competitivității, face parte din lumea financiară de azi şi nu poate 

fi separată de abilităţile intelectuale ale decidenţilor. 

 
 

În opinia mea principiile şi ariile de aplicabilitate ale deciziei de finanţare sunt mult mai efective 

atunci când sunt susţinute de patru factori de succes: viziunea, planificarea strategică, accesul la 

informaţii şi comunicarea.  

         Viziunea şi leadership-ul sunt cruciale pentru succesul oricărei întreprinderi, nu numai în 

vederea planificării capitalului şi luării deciziilor de finanţare, ci pentru toate aspectele 

organizaţionale. Managerii trebuie sa definească misiunea întreprinderii şi strategiile pe baza 

cărora va stabili priorităţile şi obiectivele pe care să le atingă, toate bazate ca un întreg pe 

misiunea pe care ei înşişi au definit-o pentru întreprindere. După aceea pot sa decidă care 

proiecte sunt importante pentru întreprindere şi merită a fi finanţate, şi care proiecte pot să fie 

amânate sau chiar să rămână în stadiul de proiecte. Stabilirea obiectivelor şi a priorităţilor pentru 

întreprindere constituie un prim pas esenţial strategiei de dezvoltare pe termen lung a 

întreprinderii. Acest lucru, considerăm că va permite stabilirea unei strategii de finanţare a 

întreprinderii. 

       Planificare Strategică:  Susţin că planificarea strategică este piatra de temelie a deciziei de 

finanţare pentru toate cheltuielile întreprinderii. Planificarea strategică este definită ca un proces 

structurat prin care o organizaţie îşi transpune viziunea şi ia decizii fundamentale care dau formă 

şi definesc ceea ce este şi ce face întreprinderea. Întreprinderile de top folosesc planificare 

strategică şi pentru a evalua nevoile clienţilor lor, dar şi pentru a evalua mediul economic în care 

operează. Suntem de părere că un plan strategic care defineşte obiectivele întreprinderii atât pe 

termen lung cât şi pe termen scurt, dar şi un plan anual de performanţă care descrie în detaliu 

procesele specifice, tehnologiile, tipurile de resurse inclusiv cele financiare, sunt necesare în 

197



 

vederea atingerii obiectivelor stabilite. Întreprinderile de top îşi folosesc planificarea strategică 

pentru a face legătura dintre rezultatele aşteptate ale proiectelor, inclusiv proiectele de atragere 

de resurse financiare cu obiectivele generale şi strategice ale întreprinderii. De aceea este necesar 

ca întreprinderile să-şi stabilească planuri strategice care sa includă următoarele elemente: (1) o 

declaraţie a misiunii, (2) scopurile şi obiectivele întreprinderii, (3) o descriere a modului în care 

obiectivele vor fi atinse, (4) o descriere a relaţiei dintre obiectivele pe termen lung şi obiectivele 

pe termen scurt dar şi cu obiectivele de performanţă anuală, (5) o identificare a factorilor cheie 

externi întreprinderii care pot afecta în mod decisiv atingerea scopurilor şi obiectivelor, şi (6) 

programul de evaluare care va fi folosit în monitorizarea performanţelor şi în revizuirea sau 

actualizarea obiectivelor întreprinderii. 

Informaţiile:  Este dovedit faptul ca informaţiile alături de un sistem informaţional efectiv, 

cu un control bine pus la punct sunt esenţiale în sprijinirea unor decizii de finanţare şi de 

investiţii bine fundamentate. Suntem de părere că, pentru a lua decizii în condiţii de risc minime, 

bazate pe informaţii corecte, atât de selectare a surselor de finanţare cât şi de alocare a resurselor, 

sunt critice atât informaţiile iniţiale cât şi feedback-ul asupra performanţelor investiţiei, costurile 

de investiţii şi costurile operaţionale. De asemenea considerăm că un sistem informaţional bine 

pus la punct la nivelul întreprinderii îi conferă acesteia abilitatea de a colecta informaţii 

relevante, de a realiza analize care să fie folosite în sprijinul luării deciziilor de finanţare şi de a 

lua măsuri de îmbunătăţire dacă acestea se impun. 

Comunicarea:  Sunt de părere că  o comunicare clară a viziunii întreprinderii şi a 

obiectivelor strategice ale acesteia sunt absolut necesare pentru a asigura succesul întreprinderii. 

Obiectivele nu pot fi atinse dacă nu sunt cunoscute şi înţelese de întreaga organizaţie. Persoanele 

care sunt implicate în procesul de luare a deciziilor de finanţare ştiu care sunt rezultatele 

aşteptate şi de aceea vor lua acele decizii care să contribuie la atingerea obiectivelor strategice 

ale întreprinderii. Măsurile de evaluare a performanţei întreprinderii sunt transformate în măsuri 

interne de măsurare a performanţelor proiectelor şi angajaţilor.  

Dintre aceşti factori de succes am extras cinci principii generale pe care le propun 

întreprinderilor să le folosească în luarea deciziei de finanţare. Aceste principii sunt:  

1. integrarea obiectivelor întreprinderii în procesul luării deciziei de finanţare  

Consider că deciziile de finanţare şi investiţii trebuie să fie precedate de definirea misiunii 

întreprinderii în termeni cuantificabili, iar obiectivele să fie axate spre rezultate. Acest lucru va 

permite managerilor să identifice resursele disponibile de finanţare în vederea implementării 

planului de investiţii al întreprinderii. În vederea realizării acestui deziderat este necesară 

stabilirea, în primul rând, de către întreprindere a misiunii şi a obiectivelor sale printr-un proces 

de planificare strategică. Pentru a veni în sprijini procesului de identificare a diferenţelor dintre 

nevoile de resurse ale întreprinderii şi posibilităţile de care dispune aceasta, întreprinderile 

trebuie să pună la dispoziţia decidentului o evidenţă a resurselor de care dispune întreprindere la 

un moment dat, care să fie actualizată frecvent.  De asemenea suntem de părere că întreprinderile 

trebuie să ia în considerare o gamă largă de metode şi alternative inclusiv non-financiare pentru 

atingerea obiectivelor stabilite. 

2. evaluarea şi selectarea activelor folosind o abordare investiţională  

O abordare investiţională porneşte de la analiza făcută de întreprindere asupra proiectelor de 

investiţii pe care aceasta le poate face şi care dintre acestea aduce cele mai mari beneficii pe 

termen lung. În alegerea alternativelor de investiţii, decizia trebuie luată pe baza valorii nete 

actualizate care evidenţiază fluxurile de numerar asociate cu investiţiile potenţiale. Totuşi, 
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întreprinderile trebuie să analizeze şi încadrarea proiectului de investiţii în planul ei 

strategic de dezvoltare.  
3. un control bugetar echilibrat şi flexibilitate managerială în finanţarea proiectelor de investiţii 

O bugetare corectă presupune că toate costurile proiectelor să fie luate în considerare când se iau 

decizii de finanţare. Dacă bugetul de finanţare al investiţiilor previzionate este făcut pe o 

perioadă mai lungă de timp se oferă o privire de ansamblu asupra necesarului de resurse care 

trebuie acoperit, şi astfel se poate începe din timp analiza surselor de finanţare disponibile, sau 

care vor fi accesate la momentul începerii proiectului respectiv (Nistor, Munteanu 2011)
17

. 

Cunoscând din timp sursele de finanţare  care vor fi disponibile atunci când vor fi necesare se 

poate realiza mult mai uşor încadrarea în bugetul stabilit şi în termenele stabilite în momentul 

implementării proiectului.  

Deciziile de finanţare luate pe baza unor estimări corecte ale costurilor proiectelor ajută în mare 

măsură la asigurarea finanţării încă înainte de începerea proiectului, ceea ce va duce la o alocare 

a resurselor disponibile şi atrase mult mai eficientă.  

O bugetare a costurilor pe o perioada lungă înainte nu înseamnă o lipsă de flexibilitate, ci doar o 

metodă foarte bună de a oferi decidenţilor o imagine de ansamblu asupra necesarul de resurse 

atunci când vor caută surse de finanţare.  

 

4. folosirea tehnicilor de management pentru optimizarea succesului proiectelor  

Orice proiect pentru a avea succes trebuie să fie bine condus. Multe întreprinderi aplică o 

mare varietate de tehnici ale managementului proiectelor pentru a optimiza succesul proiectelor 

şi pentru a creşte rata succesului acestora din punct de vedere al obiectivelor şi termenelor de 

realizare. Printre aceste tehnici se numără monitorizarea performanţelor proiectelor, stabilirea 

recompenselor dacă obiectivele au fost atinse, şi mai ales alegerea echipei de proiect cu oamenii 

cei mai potriviţi care deţin cunoştinţele necesare succesului proiectului . Aceste tehnici pot ajuta 

la evitarea depăşirii bugetelor iniţiale, întârzieri în realizare, şi probleme de performanţă. 

 

5. evaluarea rezultatelor şi încorporarea lecţiilor învăţate în procesul luării deciziilor 

Implementare proiectului este adesea văzută ca ultima fază a procesului luării deciziilor de 

finanţare şi de investiţii. Întreprinderile de succes însă continuă să urmărească proiectele şi după 

implementare. De exemplu, ele monitorizează rezultatele obţinute pentru a se asigura că 

obiectivele au fost atinse şi ca resursele au fost folosite eficient. Astfel se îmbunătăţeşte 

performanţa viitoarelor proiecte. Evaluarea se poate face urmărind doar rezultatele obţinute sau 

se poate reevalua întregul proces decizional prin monitorizare ulterioară sau prin auditare. Prin 

reevaluarea întregului proces decizional întreprindere poate să arunce o privire critică asupra 

modului în care au fost luate deciziile, şi să poată constata unde s-au făcut greşeli pentru ca 

acestea să nu mai fie repetate în proiectele viitoare.  

 

 

CONCLUZII 
Consider că este vital pentru orice întreprindere să-şi stabilească cu claritate paşii de urmat, 

obiectivele urmărite pentru obţinerea celor mai bune rezultate, în luarea deciziilor de investiţii şi 

de finanţare. 
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 În opinia mea este importantă implementarea managementul de proiect şi la nivelul 

întreprinderilor de dimensiuni mici, ca fiind unica metodă de a atinge performanţele stabilite, de a 

urmări şi evalua rezultatele, de a reduce numărul întreprinderilor care intră în faliment.  

 Asadar decizia de finanţare trebuie să fie centrată pe rezultate, pe obiectivele strategice ale 

întreprinderii dar şi pe folosirea eficientă a resurselor în vederea asigurării creşterii eficienţei 

întreprinderii.  

Sunt de parere ca decizia de finanțare nu este o simplă problemă deterministică, bazată pe 

principii descriptive, din cauza numărului mare de factori care o influențează, dar şi datorită 

complexității relațiilor care există între obiectivele întreprinderii, mediul în care ea operează, dar 

şi viziunea proprietarilor acesteia. Consider că decizia de finanțare este mai degrabă o artă care în 

ciuda tuturor inovațiilor aduse ingineriei financiare şi a schimbărilor în contextul competitivității, 

face parte din lumea financiară de azi şi nu poate fi separată de abilităţile intelectuale ale 

decidenţilor. 
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