
 

 

  
 
 
SONDAJ PRIVIND ACCESUL LA FINANȚARE AL ÎNTREPRINDERILOR (SURVEY ON THE ACCESS TO 
FINANCE OF ENTERPRISES – SAFE) 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domnule, 
 
Am dori să invităm compania dumneavoastră să participe la un sondaj la nivel european realizat 
în numele Comisiei Europene și al Băncii Centrale Europene (BCE) de către compania de studii 
Kantar Public, cu sediul în Belgia, și de către compania independentă de studii de piață Global 
Data Collection Company (GDCC), cu sediul în Țările de Jos. 
 
Comisia Europeană și BCE doresc să înțeleagă mai bine problemele și situațiile cu care se 
confruntă companiile nefinanciare de diferite dimensiuni în ceea ce privește accesul la 
finanțarea acordată de bănci sau provenind din alte surse. Răspunsurile primite vor ajuta 
Comisia în elaborarea unor politici destinate îmbunătățirii accesului la finanțare pentru 
companii precum cea a dumneavoastră și vor contribui, de asemenea, la deciziile de politică 
monetară ale BCE. 
 
Sondajul va fi realizat sub forma unui interviu telefonic care durează aproximativ 15 minute și 
va fi efectuat 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 totalitate confidențiale. Am dori să 
vorbim cu persoana care este cea mai în măsură să discute pe tema finanțării companiei 
dumneavoastră; dacă nu sunteți dumneavoastră persoana respectivă, vă rugăm să ne 
comunicați acest lucru când vă contactăm, în următoarele săptămâni, pentru interviul telefonic. 
 
Vom trimite tuturor participanților o sinteză a principalelor rezultate ale sondajului după 
finalizarea acestuia. 
 
Pentru mai multe informații referitoare la proiect, vă rugăm să contactați GDCC la adresa 
survey.accesstofinance@gdcc.com, sau BCE, la adresa survey.accesstofinance@ecb.europa.eu. 
 
Cu stimă, 

 

 

 
Ioannis Ganoulis  Valentina Superti 
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