
 

 

 
 
 
 
 
 

STUDIU DESPRE ACCESUL LA FINANŢARE AL ÎNTREPRINDERILOR (SURVEY ON THE ACCESS TO 

FINANCE OF ENTERPRISES – SAFE) 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domnule, 
 

Compania de cercetare politică, Panteia, și firma independentă de studii de piață, GDCC, 
ambele cu sediul în Țările de Jos, efectuează un studiu important în numele Comisiei Europene 
și al Băncii Centrale Europene (BCE) și ar dori să invite compania dumneavoastră să participe la 
acesta. 
 
Comisia Europeană și BCE doresc să înțeleagă mai bine problemele și situațiile cu care se 
confruntă companiile nefinanciare mici, mijlocii și mari în ceea ce privește accesul la finanțarea 
acordată de bănci sau provenind din alte surse. Studiul este derulat la nivel european, 
răspunsurile la acesta urmând să ajute atât Comisia Europeană în definirea unor politici 
destinate îmbunătățirii accesului la finanţare pentru companii precum cea a dumneavoastră, 
cât și Banca Centrală Europeană în elaborarea politicii sale monetare. 
 
Interviul durează aproximativ 15 minute și se va derula la telefon conform Codului internațional 
ICC/ESOMAR de deontologie a cercetării sociale și de marketing (ICC/ESOMAR international 
code on market and social research), ceea ce înseamnă că răspunsurile dumneavoastră vor 
rămâne în ansamblu confidențiale. Am dori să vorbim cu persoana care este cea mai în măsură 
să discute pe tema finanţării companiei; dacă nu sunteți dumneavoastră persoana respectivă, 
vă rugăm să ne comunicați acest lucru data viitoare când vă vom contacta la telefon. Interviurile 
vor avea loc în următoarele câteva săptămâni. 
 
În cazul în care veți putea participa, vă vom trimite o sinteză a principalelor rezultate după 
finalizarea studiului.   
 
Pentru mai multe informații referitoare la proiect, îi puteți contacta pe Melanie van Schijndel și 
Niels Bosland din cadrul GDCC la adresa de e-mail survey.accesstofinance@gdcc.com sau pe 
Małgorzata Osiewicz de la BCE (malgorzata.osiewicz@ecb.int), adăugând, de asemenea, în 
copie survey.accesstofinance@ecb.europa.eu. 
 
Cu deosebită considerație, 

 

 

 

Ioannis Ganoulis  Joanna Drake 
Șeful serviciului 
Dezvoltarea/coordonarea 
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Banca Centrală Europeană 
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