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Abstract: The institutional viability and the prospects is in large part 

based on the financial management and operating efficiency of the microcredit 
organisation. 

The paper discusses four aspects of prudent financial management for 
microcredit organisations: ratio analysis and trend reporting, cash 
management, budgeting and forecasting, and internal management information 
systems.  

 
Eficienţa operaţională a organizaţiei, viabilitatatea sa instituţională şi 

perspectivele de dezvoltare a activităţii sale este bazată pe managementul 
financiar. Sînt abordate 4 aspecte ale managemntului financiar prudenţial în cazul 
organizaţiilor de microcreditare: analiza indicilor şi a tendinţei, managementul 
lichidităţilor, bugetare şi previziune, şi sistemele de management a informaţiei 
interne. Literatura de specialitate prezintă patru nivele ale autosusţinerii 
financiare: 

- primul nivel este asociat organizaţiilor de creditare puternic subvenţionate 
ce necesită finanţare pentru acoperirea celor mai multe cheltuieli 
operaţionale şi oferă capital de împrumut. Pentru aceste organizaţii 
valoarea împrumutului se reodează în timp prin indisciplină financiară, 
pierdere şi infalţie; 

- nivelul a doilea este reprezentat de organizaţii de microcreditare care 
împrumută capital aproape sau sub rata dobînzii de pe piaţă iar venitul 
realizat din activitatea de împrumut ( din dobînzi ) acoperă o cotă 
semnificativă din cheltuielile de operare; 

- nivelul al treilea se referă la organizaţiile care au eliminat cele mai multe 
nevoi de subvenţionare, dar rămîn dependente de finanţarea cu capital la 
cost zero sau scăzut şi de primirea de depozite împrumutabile la rate ale 
dobînzii sub cea a pieţei. Acesta este nivelul cel mai des întîlnit de cele 
mai cunoscute instituţii de microcreditare; 

- nivelul al patrulea reflectă independenţa financiară completă prin care 
organizaţia este pe deplin finanţată din surse de venit autogenerate şi 
surse de finanţare la rata dobînzii de piaţă ( capital şi/ sau depozite ), şi 
poate acoperi toate costurile operaţionale ( inclusiv pierderile din 
împrumut ), costul capitalului, şi inflaţia. 

Componentele cheie ale managementului financiar al organizaţiilor de 
microcreditare sînt profitul, costurile, şi legăturile dintre anumite variabile. În 
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profit sînt incluse veniturile realizate din dobînzi, din rente ( dividende ) şi cele 
din taxe. În costurile operaţionale sînt incluse costurile salariale şi cheltuielile de 
personal, cheltuielile materiale şi de rentă, şi pierderi din împrumuturi. Costurile 
fondurilor reprezintă rata dobînzii plătită la sumele împrumutate ( fie depozite sau 
împrumuturi ) şi determină marja netă a dobînzii, sau diferenţa dintre rata dobînzii 
la creditare şi cea la depunere. Dividendele sînt plătite acţionarilor pentru a oferi 
un randament capitalului investit. Organizaţiile nonprofit pot plăti o rată a 
dobînzii sub cea a pieţei pentru datoria pe termen lung. 

Indiferent de structura capitalului sau sursa sa de provenienţă ,instituţia de 
microcreditare trebuie să utilizeze resursele de care dispune în mod eficient pentru 
a-şi construi propriul capital pe termen lung şi poziţia organizaţiei pentru o 
viitoare stabilitate instituţională. Instituţiile de microcreditare trebuie să fixeze un 
anumit preţ pentru serviciile oferite compensînd astfel riscul de creditare şi cel de 
inflaţie.Costul inflaţiei poate reduce valoarea fondurilor de împrumut în timp 
numai dacă se împrumută la rate ale dobînzii care includ rata inflaţiei şi o primă 
de risc pentru creditare. Analiza indicilor este un instrument de identificare şi 
conducere a relaţiilor dintre aceste venituri şi variabile de cost. 

Cele mai eficiente instrumente de management din cadrul instituţiilor 
financiare sînt analiza indicilor şi analiza tendinţei sau a evoluţiei activităţii de 
creditare. Ca şi băncile, insituţiile de microcreditare sînt intermediari financiari 
care trăiesc din diferenţa dintre costul fondurilor împrumutate şi rata dobînzii 
obţinute prin acordarea de împrumuturi şi efectuarea de investiţii. Toate 
cheltuielile, inclusiv cele cu personalul, cele operaţionale, pot fi exprimate ca 
procente din totalul activelor instituţiei financiare. Analiza indicilor permite 
managerilor să urmărească relaţiile dintre diferite variabile şi să stabilească 
obiective pentru performanţa organizaţiei. Analiza tendinţei sau a evoluţiei 
activităţii de creditare arată evoluţia indicilor selectaţi în perioade de timp 
comparabile ( lunar sau trimestrial ) şi de aceea permit conducerii instituţiei 
financiare să detecteze modificările dintre acele perioade şi să le înţeleleagă 
cauzele. Aceste instrumente sînt cele mai importante într-un domeniu fără            
" norme" şi unde responsabilitatea monitorizării performanţei revine managerilor 
mai degrabă, decît agenţiilor de reglementare. Conducerea are nevoie de 
instrumente financiare pentru a urmări performanţa, pentru identificarea surselor 
problemelor apărute, şi pentru evaluarea impactului modificărilor din activitatea 
operaţională. 

Măsurile recomandate ale performanţei sînt cele corespunzătoare acronimului 
SCALE şi OSI ( în limba engleză ): 

- Independenţa financiară 
Rata independenţei reprezintă procentul de cheltuieli finanşate din 
încasările generate din activitatea proprie. Veniturile generate din 
activitatea proprie includ venituri din dobînzi în urma creditării, din taxe 
pentru servicii de asistenţă tehnică, penalităţi percepute pentru plăţi 
întîrziate de la debitori, venit din taxe din provizioane de garanţii de 
împrumut, şi din dobînzi asupra fondurilor neutilizate ca împrumuturi 
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acordate. Acest indicator permite organizaţiei să urmărească dependenţa sa 
faţă de subvenţii pentru a-şi îndeplini bugetul operaţional. Indicele poate fi 
foarte mic, mai ales pentru instituţiile noi cu costuri mari şi portofoliu mic 
de credite. Scopul este de a mări continuu indicele către o cifră 
semnificativă pe măsură ce se atinge potenţialul maxim în credite 
nerambursate acceptate  şi de eficienţă a costurilor şi a veniturilor. Această 
cifră semnificativă poate varia în funcţie de context, clienţii ţintă, şi de 
resursele de capital sau de finanţare. 

- Capital adecvat 
Acest indicator măsoară capitalul propriu şi datoria pe termen lung ca 
procnt din total active. Instituţiile financiare necesită suficient capital 
pentru a face faţă pierderilor neaşteptate sau riscurilor şi pentru a susţine 
dezvoltarea organizaţiei. Cele mai multe din organizaţiile de microcreditare 
au fost capabile să colecteze suficient capital pentru a îndeplini cererea de 
credit. Indicatorul nu variază foarte mult de la o perioadă la alta, dar 
prezintă mai multe implicaţii. Mai întîi, este necesar realizarea unui 
echilibru între necesitatea unui capital suficient pentru a amortiza căderile 
şi multiplicarea efectului capitalului propriu pentru a-şi mări eficienţa 
costului. 

- Calitatea portofoliului ( sau a activelor ) 
În această măsură sînt incluse delincvenţa sau indisciplina financiară din 
partea debitorului, vechimea împrumutulu acordat, şi rata de pierdere din 
împrumuturi. 

- Lichiditatea 
Este măsurată ca procent din active ce se găsesc sub formă lichidă ( cum ar 
fi disponibil sau titluri de valoare, bonduri guvernamentale pe temen scurt ) 
ca procent din total active. Acest indicator urmăreşte capacitatea 
organizaţiei de a evita orice întrerupere în activitatea de creditare datorită 
lipsei de fonduri, sau incapacitatea organizaţiei de a constitui depozite 
pentru a îndeplini cererea de retrageri de depozite. Managementul poate 
prevedea suficiente lichidităţi disponibile pentru a remunera sursa de 
finanţare la scadenţa unui credit şi impactul asupra organizaţiei.Se vorbeşte 
şi despre o lichiditate adiţională  care determină disponibilul şi recuperările 
anticipate într-o perioadă ca procent din plăţile în numerar anticipate din 
aceeaşi perioadă Această măsură ar putea fi mai potrivită ca instrument de 
management al disponibilului, întrucăt depinde de acurateţea previziunilor 
de încasări de numerar şi plăţi. 

- Calitatea încasărilor 
Se referă la validitatea veniturilor instituţiilor financiare şi cît de bine 
reflectă numerarul sperat a se încasa. Se concentrează pe corelaţia dintre 
venitul net realizat din dobînzi şi numerarul actual realizat, şi dacă 
veniturile au certitudine. Cele mai multe instituţii de intemediere financiară 
folosesc acumularea din punct de vedere contabil pentru a determina 
venitul. Venitul din dobînzi realizat la nivelul întregului portofoliu de 
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credite este înregistrat ca venit atunci cînd este întîrziat, mai degrabă decît 
atunci cînd este incasat.  
 Al doilea aspect al calităţii încasărilor este dacă este generat de către 
activitatea principală a organizaţiei, sau de evenimente temporare, cum ar fi 
venituri din vînzarea de active, recuperarea dobînzii pentru împrumuturile 
descărcate anterior, sau alte evenimente. Astfel de activităţi ocazionale 
afectează independenţa instituţiei sau indicii de profitabhilitate. 

- Cost unitar 
Este nivelul cheltuielilor necesare  pentru a oferi o unitate de serviciu  
pentru un anumit serviciu. Acel serviciu poate fi pregătirea pentru cererea 
de împrumut ca o asistenţă tehnică a activităţii de precreditare, de aprobare 
sau de servire a unui nou împrumut, sau de petrecere a unei ore cu un client 
debitor existent ca monitorizare a împrumutului. 
Costul unitar este adesea exprimat ca unitate monetară pe unitate de 
serviciu şi se calculează ca raport dintre costul total al serviciului oferit şi 
numărul de tranzacţii. Ca şi într-o afacere, cele mai multe organizaţii de 
microcreditare înregistrează un cost unitar optim care le vor permite să 
servească un număr mare de clienţi la un cost redus per tranzacţie. O 
întrebare cheie printre microcreditori este ce nivel al costului este rezonabil. 
În comparaţie cu băncile tradiţionale, microcreditorii înregistrează o unitate 
de cost mai mare pe împrumut datorită timpului mai îndelungat petrecut cu 
fiecare debitor pentru cererea de credit şi cu monitorizarea acestui credit. 
Indicii de pierdere din împrumut sînt uşor mai mari decît la instituţiile 
financiare occidentale şi necesită un timp mai mare. Măsuri alternative ce 
sînt deasemenea utilizate cuprind raportul dintre împrumuturilor acordate şi 
numărul de salariaţi sau clienţi debitori la numărul de salariaţi. 
În plus faţă de măsurile de mai sus care ilustrează condiţiile financiare 
generale ale organizaţei, managerii pot folosi indicatori adiţionali pentru a 
urmări anumite aspecte ale activităţii de creditare sau să compare 
performanţa între diferite filiale. Alţi pot include: 
1) venitul din investiţii ca procent din totalul venitului; acest indicator 

evidenţiază dependenţa microcreditorului de randamentul investiţiei 
realizat de capitalul neîmprumutat. 

2) Cheltuielile operaţionale ca procent din total împrumuturi nerambursate 
sau total activ: există o legătură optimă între costurile de operare şi 
împrumuturile nerambursate. Urmărind lunar acest indicator sau 
semestrial se observă creşterea costurilor sau îmbunătăţirea eficienţei 
operaţionale. 

3) Totalul împrumuturilor sau clienţilor raportat la numărul de angajaţi: 
acest indicator măsoară împrumuturile acordate pe persoană angajată; 
permite managerilor să identifice numărul mediu de împrumuturi 
generate sau monitorizate pe angajat şi dacă pot fi mărite eficient. 

 



Fiecare organizaţie identifică indicatorii cei mai relevanţi pentru operaţiile 
sale şi ai rapoartelor de tendinţă privind evoluţia activităţii de creditare pe care 
managementul le consideră cele mai folositoare. 
 Pentru organizaţii mai mari sau descentralizate aceste rapoarte reprezintă 
instrumente esenţiale în urmărirea activităţii şi monitorizării condiţiilor financiare 
ale întregii organizaţii. 
 Managementul lichidităţii se referă la metodele de investire şi la politicile 
pe care organizaţiile le folosesc pentru a-şi maximiza randamentul investiţiilor 
realizate cu lichidităţile neutilizate, dar şi asigurîndu-se că organizaţia dispune de 
suficiente lichidităţi necesare activităţii de creditare şi de plată a cheltuielilor. 
Cele mai multe instituţii financiare menţin un bilanţ al lichidităţii de casă ( sau pot 
să depună într-un cont de depozit la vedere la o bancă ) şi să-şi investească 
fondurile neutilizate în instrumente financiare foarte lichide, pe termen scurt. 
Obiectivul principal al acestor investiţii este de a realiza încasări ( din activităţi u 
risc mic ) şi cu risc minim de pierdere a principalului.Acestea sînt reprezentate de 
bonduri guvernamentale pe termen scurt ( de 30, 60 sau 90 de zile ) care ajung la 
scadenţă rapid şi pot fi uşor reevaluate dacă este nevoie de plată în numerar sau 
pot fi reînoite pentru încă o perioadă.  
 În cazul unei greşeli de estimare sau a unui deficit de lichiditate, multe 
dintre organizaţii dispun de o linie de credit deschisă la o bancă de la care pot 
obţine fonduri suplimentare. Datorită faptului că banii împrumutaţi costă, cele mai 
multe organizaţii îşi admiistrează cu prudenţă lichidităţile pentru a evita deficite 
neaşteptate a necesarului de numerar. Indicatorul de lichiditate alternativ prezentat 
anterior este instrumentul prin care managerii financiari pot prevedea suma de 
lichidităţi necesară. 
 

 
 prognozatenumerar  de Plati

prognozate influxuri  iilichiditat Bilantul  disponibilNumerar +
=  

 
Urmărind cifrele timp de mai multe luni, managerii pot stabili un nivel al 
lichidităţii de casă bazat pe un indicator standard. De exemplu, menţinerea unui 
indicator la valoarea de 1,5 oferă posibilitatea amortizării unui deficit de 
lichiditate pentru plăţi de numerar. 
 Organizaţiile care acceptă formarea de depozite, fiecare filială dispune de 
propria sursă de finanţare ( depozitele formate ) şi astfel, vor avea nevoie numai 
de fonduri limitate de la oficiul central.Pentru a se obţine un profit net din 
dobînzi, depozitele trebuie investite atît în împrumuturi cît şi în instrumente de 
investiţii. 
 Pentru a dezvolta un sistem eficient de management al lichidităţii, 
microcreditorii trebuie să ia în considerare următorii paşi: identificarea unei 
politici formale, stabilirea de ţinte pentru fondurile disponibile şi să le revadă 
periodic pe baza modificării nivelelor de plăţi ( a împrumuturilor )sau de 
cheltuieli, stabilirea de tipuri de controale şi politici pentru plata împrumuturilor 
acordate şi colectarea ( ratelor de plată ) pentru a maximiza încasările şi a limita 
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frauda, realizarea de rapoarte separate asupra lichidităţilor şi a încasărilor din 
portfoliul de împrumuturi ca un sistem de verificare şi bilanţier, menţinerea unei 
contabilităţi clare pentru evitarea amestecării fondurilor între organizaţii. 
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