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Ref: Excluderea organizațiilor de creditare nebancară din Programul de subvenționare a dobânzilor
Stimate domnule Președinte,
Stimată doamnă Președinte al Parlamentului,
Stimate domnule Prim-ministru,
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” regretă decizia de a nu include organizațiile de creditare
nebancară, în calitate de creditori, în Programul de subvenționare a dobânzilor. Prin excluderea organizațiilor
de creditare nebancară din Program se limitează accesul la finanțare a unei serii de întreprinderi noi, mici și
mijlocii.
Din punct de vedere al spectrului de finanțări oferite, urmează a se face distincție că unele organizații de
creditare nebancară și-au axat activitatea pe creditarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii care de regulă sunt
neeligibile pentru creditarea bancară. Având în calitate de asociați diverse entități financiare reputate, acestea
au contractate linii de credit de la instituții financiare internaționale, inclusiv guvernamentale, precum USAID,
Netherlands Development Finance Company, KfW, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
Frankfurt School of Finance & Management, EFSE, Grameen Crédit Agricole Fund, etc., redirecționând resursele
respective în vederea dezvoltării inițiativei private. Conform datelor prezentate de către Comisia Națională a
Pieței Financiare, aproximativ 20% din portofoliul OCN reprezintă finanțări acordate persoanelor juridice;
raportat la portofoliul de credite acordate persoanelor juridice de către sectorul bancar – ~7%.
Pe parcursul ultimilor 2 ani, cadrul de reglementare a organizațiilor de creditare nebancară a fost în continuu
reformat, Comisia Națională a Pieței Financiare fiind fortificată cu noi atribuții și competențe de supraveghere,
cu concursul organizațiilor internaționale de dezvoltare. Prin urmare, legiuitorul deja a întreprins o serie de

măsuri în vederea eliminării oricăror discrepanțe de ordin regulator în ce privește facilitățile acordate de stat
întreprinderilor, prin prisma profilului creditorului (bancă sau organizație de creditare nebancară) 1.
În „G20 High-level Principles on SME Financing”, OECD, în cadrul celui de-al IV principiu „Promovarea incluziunii
financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii în vederea facilitării accesului la serviciile financiare oficiale,
inclusiv pentru întreprinderile informale” se statuează importanța sectorului de microfinanțare, care la rândul
său îmbunătățește accesul antreprenorilor la resurse financiare.
Din momentul generării crizei epidemiologice, organizațiile de creditare nebancară, parte a comunității
AmCham Moldova, și-au ajustat rapid produsele de finanțare la noile necesități ale mediului privat, paralel
negociind cu finanțatorii acestora în vederea oferirii clienților a unei perioade de grație la plata ratelor de credit
și neaplicării penalităților. De asemenea, acestea au dat dovadă de responsabilitate socială donând atât direct
în conturile bancare deschise de Ministerul Finanțelor, sau alocând resurse pentru diverse inițiative civice.
În acest context rămânem în speranța că nu se vor adopta alte măsuri de susținere a mediului de afaceri, fără
a considera toți factorii apți de a multiplica eforturile acestora, în cazul de față – organizațiile de creditare
nebancară.

Cu respect,
Mila Malairău
Director Executiv
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”
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