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SUMMARY
This article reflects the types and potential sources of financing for small and medium-sized en-

terprises, their essence, their advantages and disadvantages.
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Micul business este activitate economică de inițiativă, dezvoltată pe cont propriu și/sau din 
împrumut, fonduri cu propriul risc și pe propria răspundere, care determină principalele obiec-
tive generatoare de venituri și desfășurarea propriei afaceri.

Întreprinderile mici și mijlocii joacă un rol important în dezvoltarea economiei țării, pot fi create 
în toate ramurile economiei naționale în baza diferitor forme de proprietate și pot practica toate ti-
purile de activitate economică. La etapa inițială însă, o problemă importantă este finanțarea afacerii.

Principalele tipuri de finanțare a afacerii proprii: capitalul personal; participările în capital; 
creditul vânzătorului; subvențiile/ajutoarele acordate fondatorilor; împrumuturile fără garanție 
(de onoare); creditele pe termen mediu și lung; creditul fiscal.

Capitalul personal poate avea drept origine economiile personale sau ale asociaților. Aportul 
personal în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii este indispensabil.

Participările în capital: în cazul necesității urgente de capital, mai ales în numerar pot fi coop-
tate rude, părinți, prieteni. La perfectarea contractului se indică: numele și datele de identificare a 
părților; suma contractată; etapele și termenele rambursării; dobânda aplicată (în caz de necesitate).

Creditul vânzătorului: Acest tip de finanțare este mai des întâlnit sub formă de credit marfar.
Subvențiile/ajutoarele acordate fondatorilor sunt acordate de stat sau colectivitățile locale inte-

resate, după criterii prestabilite, ca forme de cofinanțare a proiectelor. Ele pot fi acordate în formă 
de: credite rambursabile; credite parțial rambursabile; granturi. În acest caz domeniile de finanțare 
pot fi: agricultura; cultura; educația; dezvoltarea regională; infrastructura; justiția; sănătatea; IT; 
serviciile sociale; societatea civilă; protecția mediului; cercetarea/inovarea; turismul; aderarea la 
UE; tineretul; comunicarea etc.

Împrumuturile fără garanție (de onoare) – unele fundații, asociații acordă împrumuturi de 
onoare fără a solicita garanții (cu dobândă mică sau nulă, granturi). Unele colectivități locale pot 
crea regimuri favorabile antreprenoriatului în teritoriul dat.

Creditele pe termen mediu și lung sunt acordate de instituțiile financiare: bănci comerciale; 
instituții nebancare.

În prezent în Republica Moldova activează un șir de instituții nebancare: ÎM “OMF Microin-
vest”  (www.microinvest.md), SA “Corporația de finanțare rurală” (www.rfc.md), “Iute Credit” 
SRL (www.iutecredit.md), “Prime Capital” (www.primecapital.md) etc.

Creditul fiscal reprezintă  o formă de scutire temporară de impozitul pe venit.
Dacă ne referim la potențialele surse de finanțare ale afacerii, am putea releva: capitalul pro-

priu și împrumutat de la familie și prieteni; creditul bancar; programe speciale de finanțare; fon-
durile de capital de risc; leasing-ul; creditele de la furnizori și clienți; factoring-ul și scontarea.

Capitalul propriu și împrumutat de la familie și prieteni este cel mai frecvent punct de pleca-
re, deoarece instituțiile financiare sunt mai puțin deschise, mai ales în perioadele de instabilitate 
economică. Însă această sursă de finanțare are un șir de dezavantaje: capitalul este limitat și poate 
frâna lărgirea afacerii; în caz de insucces, pierderile vor fi suportate integral de întreprinzător (și 
apropiați); firma va fi puțin cunoscută de instituțiile financiare și va întâmpina dificultăți în acu-
mularea de fonduri.

Creditul bancar este sursa principală de creditare, însă accesul este dificil fără istorie credita-
ră. În același timp acesta are un șir de avantaje și dezavantaje.
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Avantajele creditului bancar includ: atragerea fondurilor suplimentare; stabilirea relațiilor de 
încredere cu băncile comerciale; lansarea semnalelor pozitive pentru potențialii investitori; fle-
xibilitate privind sumele angajate; analiza punctelor slabe și forte ale firmei, reevaluarea strategi-
ilor. Ca dezavantaje ale creditului bancar am putea menționa: atitudinea sceptică a băncilor față 
de firmele noi; riscul falimentului în cazul nerestituirii creditului; implicarea factorului extern 
în managementul firmei; impunerea afacerii la riscul ratei dobânzii; riscul întreruperii creditării 
(în cazul evenimentelor nefavorabile pentru firmă).

O altă sursă de finanțare ar putea fi programele speciale de finanțare așa ca: bugetul de stat 
(programe naționale de finanțare); bugetele locale (programe regionale și locale de finanțare); 
fondurile structurale (finanțări nerambursabile); fondurile de garantare (garanții bancare); 
instituții nebancare (microfinanțare, credite). Obținerea finanțării din programe speciale presu-
pune: informarea permanentă despre programele existente; studierea criteriilor de eligibilitate; 
studierea documentației necesare și termenelor de depunere a cererilor; cercetarea condițiilor 
de derulare a finanțării și evaluare a proiectului; alegerea variantelor potrivite profilului firmei; 
perfectarea documentației, depunerea proiectului.

Fondurile de capital de risc sunt surse de finanțare specializate în cadrul proiectelor 
investiționale. Fondurile de risc investesc în capitalul firmei în calitate de acționar minoritar 
și își retrag participarea după 3-5 ani. Ele câștigă din diferența valorii acțiunilor în momentul 
investiției și retragerii lor. Avantajele acestei forme de finanțare: primirea unei infuzii de capital 
pe o perioadă relativ lungă de timp, în care nu se plătesc dobânzi; primirea unei sume de bani, 
care nu figurează ca datorii a firmei; fondul asistă întreprinzătorul în managementul firmei (prin 
consilierii săi); păstrarea controlului majoritar asupra capitalului firmei. Dezavantajele includ: 
dificultatea obținerii acestor finanțări; necesitatea participării în afaceri cu fonduri proprii con-
siderabile; implicarea partenerului străin în managementul firmei; efort suplimentar privind in-
formarea regulată a fondului de investiții; necesitatea surselor alternative la retragerea fondului 
de risc.

Leasing-ul – este o formă de creditare pe termen mediu și lung, de regulă pentru procurarea 
echipamentului și utilajului. Am putea evidenția așa forme de leasing ca: leasing-ul financiar; 
operațional; lease-back; time-sharing.

La finele perioadei de leasing solicitantul are anumite opțiuni: încetarea contractului; conti-
nuarea contractului pentru o nouă perioadă de timp; cumpărarea utilajului la prețul prestabilit.

Creditele de la furnizori și clienți permit: 1. Prelungirea perioadei de plată a bunurilor livrate 
de furnizori. 2. Achitarea anticipată a bunurilor de către clienți.

Factoringul și scontarea (forfatingul): Factoringul – este o formă de creditare pe termen 
scurt, acordată de băncile comerciale prin compensarea creditului furnizor.

Codul Civil al Republicii Moldova (art. 1290) tratează noțiunea dată: Prin contractul de fac-
toring, o parte, care este furnizorul de bunuri și servicii (aderent), se obligă să cedeze celeilalte părți, 
care este o întreprindere de factoring (factor), creanțele apărute sau care vor apărea în viitor din 
contractele de vânzări de bunuri, servicii și efectuare de lucrări de către terți, iar factorul își asumă 
cel puțin 2 din următoarele obligații: a) finanțarea aderentului, inclusiv prin împrumuturi și plăți în 
avans; b) ținerea contabilității creanțelor; c) asigurarea efectuării procedurilor de somare și încasare 
a creanțelor; d) asumarea riscului insolvabilității debitorului pentru creanțele preluate (del-credere).

Banca (factorul) se obligă, prin contractul de factoring, să plătească, la prezentarea de către 
furnizor (aderent) a documentelor care atestă o creanță comercială, o anumită sumă de bani în 
schimbul unui comision.

Scontarea (forfaitingul) – reprezintă o formă de creditare pe termen scurt acordate de băncile 
comerciale prin achitarea înainte de scadență a unor efecte comerciale – trate (cambii), bilete la 
ordin (Codul civil, art. 1279) etc.

În cazul operațiilor de export/import este necesară respectarea a două condiții prealabile, 
pentru ca această serie de cambii să fie inclusă în numărul hârtiilor de valoare “forfaiting”, care 
sunt aprobate pe piață: fiecare cambie trebuie să fie semnată de o bancă recunoscută mondial; 
obligațiunile de plată ale importatorului nu trebuie să fie legate de condițiile de executare a con-
tractului de către exportator sau de livrarea mărfurilor.
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