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StreSzczenie

sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w gospodarce naro-
dowej z uwagi na fakt, że wytwarza znaczną część PkB oraz generuje liczne miejsca 
pracy. najistotniejszą barierą na drodze rozwoju tego sektora jest niedostatek kapitałów 
własnych oraz trudności w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Finansowanie 
zewnętrzne charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo korzysta ze środków finan-
sowych pochodzących spoza firmy, czyli wypracowanych przez inne podmioty, na 
przykład przez banki, inwestorów na rynku kapitałowym, i konieczne jest zwiększenie 
poziomu umiejętności korzystania z tych możliwości finansowania. opracowanie przed-
stawia przykładowe możliwości finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
kapitałem obcym.

Wprowadzenie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MsP) to według GUs 99,8% ogólnej 
liczby firm działających w Polsce. Uważane są powszechnie za element napę-
dzający gospodarkę, chociaż paradoksalnie zazwyczaj mają trudności z pozyska-
niem kapitału, który wspomagałby ich rozwój. Głównym źródłem finansowania 
dużej liczby małych i średnich firm jest kapitał własny wynoszący więcej niż 
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połowę niezbędnych środków, który z trudem wystarcza do prowadzenia bieżą-
cej działalności przedsiębiorstwa1. Finansowanie najczęściej jest rozumiane jako 
wszelkie działania i przedsięwzięcia mające na celu pozyskanie kapitału zarówno 
krótko-, jak i długoterminowego2. kapitał zatem jest źródłem finansowania nie-
zbędnym do osiągnięcia założonego celu w danej jednostce gospodarczej.

Procesy ekonomiczne zachodzące w każdym podmiocie gospodarczym, 
w tym również w małych i średnich przedsiębiorstwach, są w znacznym stopniu 
warunkowane posiadanym kapitałem oraz osiąganymi przychodami i kosztami 
ponoszonymi na ich uzyskanie. cele funkcjonowania komercyjnych podmiotów 
gospodarczych mają najczęściej wymiar pieniężny, a wszystkie decyzje zarząd-
cze podejmowane w praktyce ich funkcjonowania mają swoje odzwierciedlenie 
w kategoriach finansowych. z tego powodu istotnym komponentem sukcesu fir-
my staje się jakość zarządzania sferą finansową przedsiębiorstwa3.

celem artykułu jest przedstawienie przykładowych źródeł finansowania 
bieżącej działalności MsP zarówno w przypadku nowo powstających firm, jak 
i przedsiębiorstw już działających na rynku. Dokonano zestawienia zalet i wad 
kapitału własnego i obcego.

podstawowe sposoby finansowania działalności gospodarczej

warunkiem realizacji czy to pojedynczego projektu inwestycyjnego, czy też ca-
łego programu rozwoju firmy jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. Moż-
liwości inwestycyjne przedsiębiorstwa zależą w znacznej mierze od dostępności 
kapitału oraz od jego kosztów. Dlatego konieczne jest przede wszystkim określe-
nie potencjalnych źródeł pozyskania kapitału inwestycyjnego (źródeł finansowa-
nia inwestycji). z uwagi na pochodzenie kapitałów źródła te dzieli się na własne 
i obce (dług)�.

1  D. czerwińska-kayzer, Alternatywne źródła finansowania długoterminowego w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach, roczniki naukowe akademii rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006.

2  a. wolak-tuzimek, Alternatywne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw, w: Za-
rządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. zarzecki, Funda-
cja na rzecz Uniwersytetu szczecińskiego, szczecin 2004, s. 163–173.

3  M. Matejun, k. szymańska, Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, w: Za-
rządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, red. M. Matejun, Difin, warszawa 2012, 
s. 207–253.

�  M. sierpińska, t. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydaw-
nictwo naukowe Pwn, warszawa 2004.
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najczęściej własne środki przeznaczane na wydatki związane z uruchomie-
niem działalności pochodzą z:

– oszczędności,
– dochodów z pracy własnej (zwłaszcza gdy uruchamia się działalność, 

równocześnie pracując na etacie),
– dochodów członków rodziny, przyjaciół, znajomych,
– specjalnych gratyfikacji i odpraw,
– sprzedaży składników majątkowych (na przykład nieruchomości, samo-

chodu itp.),
– zysku, który udało się wypracować z innej działalności.
kapitał własny jest rozumiany jako środki wnoszone i pozostawione do 

dyspozycji jednostki gospodarczej w trakcie prowadzenia działalności przez jej 
właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy, współwłaścicieli). kapitał własny słu-
żący finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa może pochodzić z dwóch podsta-
wowych źródeł:

– zysków zatrzymanych,
– wkładów wnoszonych przez właścicieli poprzez objęcie nowych akcji 

lub udziałów.
Firma dążąca do utrzymania lub wzmocnienia swojej pozycji na rynku wy-

korzystuje w celach inwestycyjnych całość lub część wypracowanych zysków, 
nie wypłacając właścicielom dywidendy. Godzą się oni na reinwestowanie zy-
sków, gdyż oczekują, że rozwój podniesie jej wartość. zyski zatrzymane stają się 
wówczas istotnym źródłem finansowania5.

kapitał obcy stanowi bardzo ważne źródło finansowania rozwoju przed-
siębiorstwa. Jego ograniczenie, szczególnie w początkowych etapach rozwoju 
firmy, może wynikać ze zbyt dużego ryzyka, na jakie narażony jest przedsiębior-
ca. w miarę prowadzenia działalności ma on coraz większe możliwości wyboru 
źródeł kapitału, zwłaszcza pozyskiwanych z zewnątrz6. Do najczęstszych źródeł 
zewnętrznych należą:

– kredyty bankowe,
– pożyczki,
– leasing,
– factoring,

5  Ibidem.
6  D. zuzek, Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii 

Europejskiej, „zarządzanie i Finanse” 2013, nr 1/3, s. 517–528.
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– fundusze wysokiego ryzyka (venture capital),
– fundusze pomocowe, 
– pożyczki z sektora pozabankowego,
– dotacje i granty inwestycyjne pochodzące ze źródeł publicznych, w tym 

środki z funduszy unijnych oraz urzędów pracy.
Poza ostatnim z wymienionych źródeł pozostałe charakteryzują się tym, że środ-
ki z nich pozyskane mają charakter zwrotny.

Gdy pomimo różnych form wsparcia nie uda się uzyskać środków finanso-
wych na utworzenie firmy, pozostaje zwrócenie się do banku. zarówno kredyt 
bankowy, jak i pożyczka mają w zasadzie jednakową treść ekonomiczną dla bio-
rcy kapitału, jednak zasadniczo różnią się pod względem przepisów prawnych 
regulujących zasady ich przyznania i wykorzystania. oba źródła zaliczane są do 
kapitałów zewnętrznych, obcych, przy czym mogą być wykorzystywane w róż-
nej perspektywie czasowej i służyć do finansowania zarówno działalności bieżą-
cej, jak i procesów rozwojowych7. kredyt to umowa zawarta w formie pisemnej 
pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną 
kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać 
kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należ-
nym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. 

Działalność w zakresie udzielania pożyczek reguluje kodeks cywilny8, 
zgodnie z którym przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się prze-
nieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych 
tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy 
albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości9. w przeciwień-
stwie do kredytu w przypadku pożyczki nie ma konieczności określenia przezna-
czenia pożyczki.

obecnie leasing jest jedną z najbardziej popularnych form pozyskiwania 
kapitału obcego; stanowi formę finansowania rozwoju przedsiębiorstw poprzez 
źródła zewnętrzne. Umożliwia inwestorowi korzystanie z określonych dóbr, ma-
szyn, urządzeń technologicznych, środków transportu, nieruchomości, a nawet 
całych przedsiębiorstw oraz pobieranie z nich korzyści bez stawania się ich właś-

7  M. Matejun, k. szymańska, Finansowanie i wspomaganie..., s. 207–253.
8  Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93).
9  artykuł 720 k.c.
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cicielem10. Umowa leasingu polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie 
dobra inwestycyjnego w zamian za określone wynagrodzenie. Do umowy lea-
singu stosuje się przepisy o najmie i sprzedaży na raty. Jest to forma dogodna 
dla przedsiębiorcy niedysponującego wystarczającą kwotą do zakupu środków 
trwałych. leasing jest umową specyficzną w stosunku do tradycyjnych umów, 
gdyż ma pewne cechy umowy najmu (dzierżawy) oraz umowy kredytu. cechą 
charakterystyczną jest to, że celem tej umowy jest zapewnienie finansowania 
inwestycji (środków transportu, maszyn, komputerów, nieruchomości itd.) bez 
nabywania prawa własności przedmiotu umowy w trakcie jej trwania11. w tym 
zakresie umowa leasingu nie różni się znacznie od umowy najmu, ponieważ ko-
rzystający ma prawo używania przedmiotu leasingu. natomiast umowa umożli-
wia ostateczne nabycie przedmiotu po zakończeniu umowy. zawierana jest na 
czas określony i jej długość zależy od stron.

aktualnie w przepisach podatkowych wyróżnia się dwa rodzaje leasingu: 
finansowy (kapitałowy, inwestycyjny) i operacyjny (eksploatacyjny, bieżący). 
Podstawową różnicą jest to, komu przysługuje prawo do dokonania odpisów 
amortyzacyjnych. w leasingu finansowym amortyzacji podatkowej dokonuje ko-
rzystający, natomiast w leasingu operacyjnym – finansujący12.

leasing nie jest typową formą finansowania, gdyż nie powoduje powiększa-
nia majątku trwałego w czasie trwania umowy leasingu tak jak z użyciem kredytu 
lub środków własnych przedsiębiorstwa. Można go jednak uznać za formę finan-
sowania, gdyż przedmioty leasingu pozyskuje się na z góry znany, stały i naj-
częściej długi okres, często zbliżony do okresu gospodarczej używalności danego 
rodzaju sprzętu. Przedmioty leasingu stanowią również bardzo często podstawę 
działalności przedsiębiorstwa13.

Factoring jest traktowany jako forma zewnętrznego i krótkoterminowego 
finansowania działalności przedsiębiorstwa1�. Finansowanie transakcji odbywa 
się przez firmę kredytującą rozliczającą i zabezpieczającą wypłacalność odbior-
cy. Jest to także przyjęcie na siebie przez spółkę odpowiedzialności za ściągnię-

10  M. okręglicka, Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne leasingu, Difin, warszawa 
2004.

11  P. trybuła, Leasing. Poradnik przedsiębiorcy, ParP, radom 2004.
12  Ibidem.
13  M. okręglicka, Aspekty prawne...
1�  w. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, wy-

dawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2005, s. 289–290.
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cie wierzytelności innej spółki w zamian za kilkuprocentową opłatę odliczaną 
od natychmiast wypłacanej sumy przejętych rachunków. z instytucją factoringu 
wiążą się trzy podmioty: przedsiębiorca, instytucja factoringowa oraz dłużnik. 
Przedsiębiorcę przelewającego swą wierzytelność na instytucję factoringową na-
zywa się factorantem, a instytucję factoringową – factorem. w klasycznej formie 
umowę factoringową zawierają dwie osoby, tj. dostawca produktów, towarów 
lub usług (factorant) i nabywca wierzytelności – factor15. trzecia osoba – dłuż-
nik, czyli odbiorca towaru lub produktu, jest tylko uczestnikiem operacji, ale nie 
jest stroną w umowie. w kategoriach ekonomicznych factoring jest konkurencyj-
nym wobec kredytu bankowego zapewnieniem przedsiębiorstwu środków finan-
sowych o charakterze obrotowym, jak również sposobem zabezpieczenia przed 
nieściągalnością należności. tym samym factoring w działalności gospodarczej 
pełni trzy funkcje16:

a) finansową – polega ona przede wszystkim na finansowaniu przez factora 
cyklu rozliczeniowego transakcji;

b) usługową (administracyjną) – występuje wówczas, gdy factor poza naby-
ciem wierzytelności świadczy na rzecz przedsiębiorcy określone usługi;

c) gwarancyjną (zabezpieczającą) – polega ona na zakupie wierzytelności 
przedsiębiorstwa przez factora z wyłączeniem prawa regresu (roszczenie 
zwrotne) wobec sprzedającego wierzytelności bez względu na ryzyko 
występujące przy ściąganiu środków pieniężnych od dłużnika.

kapitał wysokiego ryzyka jest jedną z form finansowania rozwoju przedsię-
biorstw prywatnych dostępną zazwyczaj w postaci średnio- i długoterminowych 
kapitałów inwestycyjnych. Fundusze venture capital tworzone są przez inwe-
storów publicznych (agencje rządowe, władze lokalne) i prywatnych (banki, to-
warzystwa ubezpieczeniowe, korporacje, fundusze emerytalne, szkoły wyższe, 
osoby fizyczne). ich istota polega na zasileniu kapitałowym powstającej lub już 
istniejącej spółki. Poprzez objęcie udziałów oraz akcji prywatnych lub prywa-
tyzowanych firm dzielą wraz z przedsiębiorstwami ryzyko związane z działal-
nością gospodarczą, nie oczekując z tego tytułu dodatkowych gwarancji czy za-
bezpieczeń. stając się współwłaścicielami firm oraz mając na uwadze fakt, że 
inwestowany kapitał jest obarczony poważnym ryzykiem, inwestorzy finansowi 

15  Ibidem.
16  D. czerwińska-kayzer, a. Bieniasz, Factoring jako źródło finansowania działalności bieżą-

cej przedsiębiorstwa, zeszyty naukowe szkoły Głównej Gospodarstwa wiejskiego w warszawie 
2008, nr 66.
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liczą na współpracę zarówno z przedsiębiorcami, jak i pozostałymi udziałow-
cami firmy, starając się przyczynić do podniesienia wartości przedsiębiorstwa 
i maksymalizacji długoterminowych korzyści. rozwój funduszy podwyższonego 
ryzyka wynika głównie z asekuracyjnej postawy banków i innych dawców ka-
pitału, którzy często nie są skłonni do finansowania niepewnych przedsięwzięć 
gospodarczych. w przypadku występowania znacznego ryzyka banki wymagają 
z reguły znacznych i bezpiecznych gwarancji, co utrudnia, a czasami wręcz unie-
możliwia finansowanie zewnętrzne pionierskich i odważnych projektów. lukę 
tej sfery finansowania starają się wypełnić fundusze podwyższonego ryzyka17. 
zdarza się, że fundusz udziela pożyczki lub gwarancji kredytowej firmie, w którą 
zainwestował.

Fundusze venture capital są często nazywane funduszami szansy, gdyż za 
pomocą ich pieniędzy można wydobyć firmę z upadłości, zmienić profil działal-
ności, podbić nowe rynki. Jednak kiedy trzeba się pożegnać z pasywnym inwe-
storem, trudno przewidzieć, w czyje ręce trafi znaczący pakiet akcji i czy nowy 
wspólnik będzie zainteresowany kontynuowaniem przyjętej strategii18.

Młody przedsiębiorca ma do wyboru wiele programów, które na bieżąco 
są uruchamiane przez instytucje rządowe i pozarządowe. organizacje poza- 
rządowe, fundacje i inne instytucje rynku pracy w ramach funduszy struktural-
nych, pomocowych oferują osobom zamierzającym rozpocząć działalność go-
spodarczą bezpłatne usługi doradcze, szkoleniowe oraz wsparcie finansowe. 
aby przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie finansowe, o które aplikuje składany 
projekt, musi spełniać wszystkie kryteria formalne i obligatoryjnie merytorycz-
ne oraz uzyskać co najmniej wymaganą liczbę punktów na etapie oceny mery-
torycznej. wszystkie kryteria wyboru projektów są ustalane indywidualnie dla 
różnych schematów wsparcia, dlatego czynniki decydujące o wyborze projektów 
oraz przyporządkowane im wagi punktowe różnią się w zależności od wybrane-
go działania19. Środki z funduszy pomocowych są bardzo nisko oprocentowane 
i podlegają zwrotowi, natomiast dotacje i granty inwestycyjne charakteryzują się 
tym, że jeżeli spełni się wszystkie wymagania formalne i merytoryczne, pozyska-
ne środki mają charakter bezzwrotny.

17  M. Matejun, k. szymańska, Finansowanie i wspomaganie..., s. 207–253.
18  D. czerwińska-kayzer, Alternatywne źródła...
19  M. Matejun, k. szymańska, Finansowanie i wspomaganie..., s. 207–253.
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zalety i wady kapitału własnego i obcego

korzystanie z kapitału obcego przez przedsiębiorstwo w porównaniu z kapita-
łem własnym ma wiele zalet. Dawca kredytu (wierzyciel) nie ma wpływu na 
podejmowane przez przedsiębiorstwo decyzje, jaki to wpływ ma właściciel zain-
westowanego kapitału. korzystanie z kapitału obcego pozwala pozyskać kapitał 
bez powiększenia grona właścicieli kapitałów, umożliwia też utrzymanie płynno-
ści finansowej przedsiębiorstwa w razie zmienionego zapotrzebowania środków 
pieniężnych na finansowanie majątku obrotowego. Płacone od kapitału obcego 
odsetki zmniejszają ciężar podatku dochodowego, dając osłonę podatkową. od-
setek tych nie płaci się od kapitału własnego. zaciągnięty przez przedsiębior-
stwo kapitał obcy ma też charakter uprzywilejowany przed kapitałem własnym 
w razie, gdy przedsiębiorstwo znajduje się w likwidacji lub upadłości, ponieważ 
roszczenia właścicieli są zaspokajane w pierwszej kolejności przed roszczenia-
mi właścicieli kapitału własnego. z udziałem kapitałów obcych w finansowa-
niu przedsięwzięć wiąże się możliwość korzystania z dźwigni finansowej wraz 
z osłoną podatkową. im większy udział kapitałów obcych, zwłaszcza długoter-
minowych, tym większe możliwości wykorzystania dźwigni finansowej i osłony 
podatkowej. kapitały obce, podobnie jak własne, są odpłatne, lecz obce trzeba 
zwrócić w określonym terminie, a własne są bezterminowe. obce kapitały są 
zawsze pochodzenia zewnętrznego, natomiast własne mogą mieć pochodzenie 
zewnętrze (emisja akcji) i wewnętrzne (zysk i amortyzacja). korzystaniu z ka-
pitału obcego towarzyszy ryzyko finansowe, które jest związane z nadmiernym 
wzrostem obciążeń odsetkowych oraz z faktem, że kredytobiorcy nie dadzą po-
trzebnego zabezpieczenia.

Źródła finansowania inwestycji

z raportu opublikowanego przez ParP na podstawie danych GUs wynika, że  
w 2011 roku dominującym źródłem finansowania inwestycji w przedsiębior-
stwach w Polsce były środki własne (63,4%). na drugim miejscu znalazły się 
środki pochodzące z kredytów i pożyczek krajowych (17,5%), a na trzecim – 
środki pochodzące z zagranicy (9%). znacznie mniejsze znaczenie miały pozo-
stałe źródła, takie jak środki budżetowe (3,6%), inne źródła (5,3%) czy nakłady 
niesfinansowane (1,2%). im większe przedsiębiorstwo, tym zaangażowanie środ-
ków własnych na finansowanie inwestycji było większe (małe firmy – 59,44%, 
średnie – 65,58%, a duże – 73,72%). Decydował o tym ich potencjał ekono-
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miczny. z krajowych środków budżetowych w największym stopniu korzystały 
duże firmy (4,72%), następnie średnie (3,68%) i małe (3,34%). oznacza to, że 
duże przedsiębiorstwa częściej korzystały ze środków publicznych niż małe, przy 
czym skala inwestycji w firmach dużych była większa. natomiast małe przedsię-
biorstwa były liderem w wykorzystaniu kredytów i pożyczek (małe – 19,26%, 
średnie – 16,63%, duże – 5,99%) oraz środków z zagranicy (małe – 10,81%, 
średnie – 7,98% i duże – 5,62%). w porównaniu z rokiem 2010 największe zmia-
ny w strukturze finansowania inwestycji można było zaobserwować w małych 
i dużych firmach. Małe firmy w 2011 roku w większym stopniu finansowały in-
westycje z kredytów i pożyczek, ale za to w mniejszym stopniu korzystały ze 
środków pochodzących z zagranicy. Jednocześnie wzrósł udział innych źródeł 
w ich strukturze finansowania. Duże firmy natomiast w większym stopniu niż 
w 2010 roku korzystały z własnych środków, rezygnując w zamian z finanso-
wania z kredytów i pożyczek krajowych oraz korzystając w większym stopniu 
z innych źródeł.

podsumowanie

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w gospodarce, stanowią 
źródło wzrostu gospodarczego i element ograniczenia bezrobocia. znaczna część 
małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce znajduje się w trudnej 
sytuacji finansowej. Finansowanie działalności wyłącznie kapitałem własnym co 
prawda zapewnia utrzymanie płynności finansowej, jednak ogranicza i spowalnia 
rozwój przedsiębiorstwa, który jest warunkiem walki z konkurencją. Przed sekto-
rem małych i średnich przedsiębiorstw stoi wiele możliwości korzystania z form 
finansowego wsparcia swojego rozwoju. należą do nich na przykład kredyty, 
pożyczki, gwarancje, poręczenia kredytowe, leasing, factoring, franchising, fun-
dusze wysokiego ryzyka, fundusze pomocowe, dotacje i granty inwestycyjne itd. 
wykorzystanie omówionych form kapitału w przedsiębiorstwie stwarza możli-
wość rozwoju oraz szansę poprawy wyników gospodarowania. każda jednostka 
gospodarcza działająca na rynku musi samodzielnie podjąć decyzję dotyczącą 
wyboru źródła finansowania. Dokonując wyboru, powinna zwrócić uwagę za-
równo na korzyści, jak i na niebezpieczeństwa wynikające z danej formy finan-
sowania.
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business finanCing options of small  
and medium-sized enterprises

keywords: finance companies, small and medium enterpreises

summary

the small and medium-sized enterprises play an important role in the national econ-
omy due to the fact that it produces a large share of GDP and generates numerous jobs. 
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the main source of funding for a large number of small and medium-sized companies 
is equity, amounting to more than half of the necessary funds, which hardly enough for 
its ongoing business operations. all businesses, regardless of the nature of the business 
must address its funding. Undoubtedly, the most significant barrier to the development 
of this sector is the shortage of equity and the difficulty in obtaining external financing. 
it is necessary to increase the level of literacy funding opportunities. the paper presents 
an example of the possibilities of financing of small and medium-sized enterprises of 
foreign capital.


