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ARGUMENT

Maria GRAPINI,
ministru delegat pentru IMM, mediu de afaceri
øi turism

PENTRU UN AN în care efectele prelungite ale crizei financiare globale nu anunﬂæ
modificæri substanﬂiale în evoluﬂia performanﬂelor economice øi, implicit, sociale, 2013
aduce pentru întreprinderile mici øi mijlocii provocæri noi de naturæ existenﬂialæ, deopotrivæ, vizând crearea, reconfigurarea sau menﬂinerea pe piaﬂæ.
Este cunoscut, pe de altæ parte, cæ reglementærile europene în materie de creditare
sau de consolidare a bazelor de capital devin mai restrictive, nivelul de creditare al
micilor companii va scædea. La fel øi apetitul pentru creditare al acestora, øi aøa redus,
se va diminua, cu efecte greu de evaluat.
În atare condiﬂii, stimularea dezvoltærii
øi menﬂinerii legæturilor de afaceri, creøterea încrederii antreprenorilor într-un climat
investiﬂional coerent øi predictibil, asigurarea finanﬂærilor necesare relansærii economice, mæsurile luate øi facilitæﬂile acordate pentru crearea locurilor de muncæ,
implementarea politicilor guvernamentale
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dedicate creøterii competitivitæﬂii, consolidarea instrumentelor publice de facilitare
a accesului la finanﬂare pentru IMM constituie cel puﬂin tot atâtea motive øi provocæri
pentru a putea susﬂine leit-motivul “IMM –
piatræ de temelie a economiei”, care creeazæ valoare adæugatæ, favorizând inovarea øi
generând venituri.
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Facilitarea accesului la credite pentru
IMM, prin preluarea unei pærﬂi din riscul
asumat de fondurile de garantare la acordarea de garanﬂii pentru IMM, atribuﬂia
esenﬂialæ a Fondului Român de Contragarantare, constituie, totodatæ, una dintre politicile publice asumate de cætre Guvernul
României, pentru a contracara presiunile
øi riscurile determinate de evoluﬂiile economice interne øi externe la care sunt supuse IMM-urile, în contextul necesitæﬂii susﬂinerii creøterii economice, menﬂinerii locurilor de muncæ øi a creærii altora noi, precum øi pentru adoptarea unor mæsuri eficiente de creøtere a gradului de absorbﬂie
a fondurilor structurale.
Dezvoltarea capitalizærii øi diversificarea
obiectului de activitate øi a capacitæﬂii de
operare a instituﬂiei prin øi pentru asumarea unor mecanisme de contragarantare în
condiﬂii de piaﬂæ, accesul la scheme øi finanﬂæri europene øi participarea la capitalul unor instituﬂii de finanﬂare a IMM reprezintæ obiective asumate de Fondul Român
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de Contragarantare øi care se regæsesc ex plicit în Programul de guvernare.
Bunele practici europene dovedesc cu prisosinﬂæ faptul cæ diversificarea mecanisme lor øi modalitæﬂilor de operare ale instituﬂiilor de garantare øi contragarantare reprezintæ
o cale consacratæ în procesul de perfecﬂionare, eficientizare øi creøtere a performanﬂei
acestora în reﬂeaua operatorilor de pe piaﬂa
creditului øi în arhitectura sistemului instituﬂional al garantærii, contragarantærii øi finanﬂærii mediului de afaceri, în general.
Implicarea Fondului Român de Contragarantare în acest proces, cu deosebire vizând
dezvoltarea facilitæﬂilor oferite IMM-urilor
prin diversificarea mecanismelor specifice
contragarantærii, afirmarea contragaranﬂiei
ca instrument diminuator de risc de credit
sunt cel puﬂin tot atâtea motive de creøtere
øi dezvoltare calitativæ a în viitor, corespunzætoare prioritæﬂilor øi politicilor publice sectoriale coerente, pentru domeniul IMM øi al
mediul de afaceri pentru anul 2013.
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ÎMBUNÆTÆﬁIREA ACCESULUI LA FINANﬁARE AL IMM –
un plan de acﬂiune propus de Comisia Europeanæ
øi inclus în Programul de guvernare

Cristian SOCOL ,
membru al Consiliului de Supraveghere al FRC

PREOCUPAREA continuæ privind dezvoltarea sectorului IMM atât la nivel mondial,
cât øi la nivel european øi naﬂional, reflectæ recunoaøterea rolului acestuia în structura
economicæ a unei ﬂæri, a contribuﬂiei lui în asigurarea unei dezvoltæri economice øi sociale echilibrate.
Sectorul IMM reprezintæ cel mai activ sector al unei economii moderne, un factor de
progres tehnologic øi inovare.

■

Principalele efecte pozitive generate de sectorul IMM într-o econo-

mie sunt:
■ generarea de schimbæri structurale øi
redefinirea politicilor economice; în contextul actual, sectorul IMM este cel mai afectat
de criza economico-financiaræ, dar în acelaøi
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timp constituie sectorul care poate contribui substanﬂial la revirimentul economiei în
ansamblul ei;
■ crearea de noi locuri de muncæ, reprezentând cea mai eficientæ modalitate de
combatere a øomajului;
■ îmbunætæﬂirea mediului concurenﬂial,
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niu de interes strategic în ﬂara noastræ. În
acest sens, în perspectiva anilor viitori, sectorul IMM trebuie sæ treacæ de la etapa de consolidare la cea de dezvoltare competitivæ,
prin orientarea întreprinderilor cætre activitæﬂi inovative øi domenii cu valoare adæugatæ
sporitæ.
Atingerea acestui deziderat necesitæ continuarea eforturilor Guvernului pentru îmbunætæﬂirea mediului de afaceri, prin coordonarea mæsurilor implementate de structurile în domeniu care au ca scop încurajarea
iniﬂiativei antreprenoriale øi valorificarea potenﬂialului competitiv al IMM. Consolidarea
unui cadru instituﬂional, fiscal øi de reglementare stabil va permite întreprinderilor sæ
opereze øi sæ creascæ într-un mediu bazat pe
o competiﬂie corectæ øi va asigura dezvoltarea sustenabilæ a sectorului IMM.

care conduce la creøterea calitæﬂii produselor øi serviciilor oferite pe piaﬂæ, stimuleazæ
inovarea øi transferul tehnologic øi optimizeazæ utilizarea resurselor;
■ stimularea dezvoltærii regionale øi rurale; IMM-urile reprezintæ o soluﬂie pentru
reducerea decalajelor economice regionale
prin valorificarea resurselor locale, prin abilitatea de a ræspunde cerinﬂelor locale pe baza
informaﬂiilor detaliate pe care le deﬂin privind pieﬂele respective;
■ creøterea investiﬂiilor, având ca sursæ economiile populaﬂiei øi antrenarea unui efect
multiplicator al acestora; atragerea de investiﬂii stræine prin oferirea de servicii conexe
de calitate necesare dezvoltærii acestora;
■ dezvoltarea componentelor infrastructurii de afaceri, IMM-urile acﬂionând ca furnizori specializaﬂi de piese, pærﬂi componente
øi servicii pentru întreprinderile mari;
■ accentuarea caracterului de atomicitate
a pieﬂei; prin dimensiunile lor reduse øi prin
numærul mare, IMM-urile accentueazæ caracterul de atomicitate a pieﬂei. Prin stimularea concurenﬂei, se reduc posibilitæﬂile de
creare a unor poziﬂii de monopol care ar conduce la creøterea preﬂurilor øi ineficienﬂe în
combinarea factorilor de producﬂie;
■ adaptabilitatea ofertei la cerinﬂele clienﬂilor; IMM-urile dovedesc un grad înalt de flexibilitate, capacitate de inovare, reacﬂie rapidæ la schimbærile mediului economic; pot
ocupa niøe de piaﬂæ care nu sunt profitabile
pentru întreprinderile mari;
■ contribuie nemijlocit la creøterea bunæstærii øi îmbunætæﬂirea standardelor de viaﬂæ.

■

*

■

Astfel, pornind de la realitatea cæ întreprinderile mici øi mijlocii sunt
principalul factor de dezvoltare economicæ
øi creare de locuri de muncæ, Guvernul României recunoaøte sectorul IMM ca dome1)
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Potrivit Comunicærii Comisiei Europene cætre Consiliul European, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor øi
cætre Comitetul Economic øi Social European, constând în Planul de acﬂiune pentru
îmbunætæﬂirea accesului la finanﬂare al IMMurilor, succesul pe plan economic al Europei depinde în mare mæsuræ de atingerea potenﬂialului maxim de dezvoltare al întreprinderilor mici øi mijlocii. Contribuﬂia IMM-urilor
depæøeøte jumætate din totalul valorii adæugate în sectorul întreprinderilor nefinanciare
øi, în ultimii cinci ani, acestea au oferit 80%
din totalul noilor locuri de muncæ din Eu ropa1).
Una dintre prioritæﬂile-cheie stabilite în
Strategia Europa 2020, strategia de creøtere
a UE pentru urmætorul deceniu, precum øi
în Actul privind piaﬂa unicæ al Comisiei øi în
Small Business Act este de a facilita accesul

Statisticile structurale privind întreprinderile (Eurostat).

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

IMM-urilor la finanﬂare. Analiza anualæ a creøterii a subliniat rolul esenﬂial al unui sistem
financiar sænætos în sprijinirea creøterii economice øi în stabilirea prioritæﬂilor de acﬂiune pe termen scurt.
În acest context, programul de reforme
în domeniul serviciilor financiare, pus în aplicare ca ræspuns la criza financiaræ, poate
genera facilitæﬂi normative pentru IMM-uri.
Mai mult, Comisia îøi propune sæ lanseze
noi activitæﬂi specifice de finanﬂare la nivelul
Uniunii pentru a soluﬂiona principalele deficienﬂe ale pieﬂei care limiteazæ dezvoltarea
IMM-urilor.
Comisia Europeanæ prezintæ în cadrul acestui plan de acﬂiune diversele politici pe
care le urmæreøte cu scopul de a facilita accesul la finanﬂare pentru cele 23 de milioane
de IMM-uri din Europa øi de a contribui semnificativ la creøterea economicæ.

■

Dificultæﬂile în ceea ce priveøte accesul la finanﬂare reprezintæ unul
dintre principalele obstacole care împiedicæ
dezvoltarea IMM-urilor, acestea având cauze
multiple, unele de naturæ ciclicæ, altele de
naturæ structuralæ. Asimetriile de informare
dintre furnizori øi solicitanﬂii fondurilor
joacæ un rol major în acest context. IMMurile sunt într-o foarte mare mæsuræ dependente de creditele bancare ca surse de finanﬂare externæ, prin urmare, ar trebui sæ le fie
puse la dispoziﬂie alternative adecvate.
Comisia va utiliza reglementarea pentru a
face IMM-urile mai vizibile pentru investitori
øi pieﬂele mai atractive øi accesibile pentru
IMM-uri. Modificærile de reglementare vor
pæstra echilibrul corect între reglementarea
prudenﬂialæ øi finanﬂarea IMM-urilor øi între

protecﬂia investitorilor øi mæsurile specifice
pentru IMM-uri.
Pe de altæ parte, Comisia intenﬂioneazæ sæ
continue sæ utilizeze bugetul UE pentru a
facilita accesul la finanﬂare al IMM-urilor cu
scopul de a soluﬂiona principalele deficienﬂe
ale pieﬂei (cum ar fi asimetria la nivel de informaﬂii øi fragmentarea pieﬂei capitalului de
risc) care limiteazæ dezvoltarea IMM-urilor.
Intervenﬂia UE trebuie sæ aibæ o valoare adæugatæ claræ, în completarea resurselor financiare disponibile la nivel naﬂional øi sæ
mobilizeze finanﬂare suplimentaræ (prezenﬂa
unui “efect financiar de multiplicare”)2).
În al treilea rând, Comisia va utiliza rolul
sæu de organism coordonator, în special în
colaborarea cu statele membre, pentru a
facilita schimbul de bune practici øi pentru a
dezvolta sinergii între acﬂiunile întreprinse
la nivel naﬂional øi la nivelul UE.
În timp ce majoritatea mæsurilor vor avea
o perspectivæ pe termen mediu øi lung, este,
de asemenea, important sæ se sublinieze faptul cæ Europa a întreprins deja o serie de acﬂiuni pentru a ræspunde dificultæﬂilor imediate.
În cadrul perioadei curente de programare (2007 – 2013), Europa oferæ în mod
special IMM-urilor o combinaﬂie echilibratæ
de instrumente financiare flexibile, care sunt
esenﬂiale pentru a ræspunde necesitæﬂilor diverse de finanﬂare ale acestora.
Instrumentele financiare ale Programuluicadru pentru competitivitate øi inovare (CIP),
cu un buget de 1,1 miliarde euro, ar permite
instituﬂiilor financiare sæ ofere finanﬂæri noi
în valoare de aproximativ 30 de miliarde
euro3) pentru peste 315.000 de IMM-uri. În
perioada 2008 – 2011, Banca Europeanæ de

2) Acﬂiunile sunt compatibile cu prezentul øi viitorul cadru financiar. Toate mæsurile prevæzute în acest plan de
acﬂiune sunt în concordanﬂæ cu propunerea pentru Programul pentru competitivitatea întreprinderilor øi IMM-uri øi pentru programul “Orizont 2020”. Costurile pentru agenﬂii øi pentru Reﬂeaua întreprinderilor europene vor fi acoperite
prin alocæri prevæzute deja în programarea oficialæ a Comisiei.
3) Adicæ pentru fiecare 1 euro investit prin intermediul CIP, beneficiarul obﬂine în final aproximativ 30 euro.
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Investiﬂii (BEI) a acordat împrumuturi pentru IMM-uri de aproximativ 40 de miliarde
euro, de care au beneficiat peste 210.000 de
IMM-uri.
În domeniul politicii de coeziune, Comisia a adoptat deja mæsuri care sæ asigure
investiﬂii pentru IMM-uri în 15 state membre, prin intermediul instrumentelor de inginerie financiaræ proiectate în cadrul fondurilor structurale. Aceste mæsuri au fost
consolidate ulterior pentru a permite ca, în
toate statele membre, IMM-urile sæ beneficieze de investiﬂii în oricare etapæ a activitæﬂii
lor economice obiønuite, oferind astfel o
sursæ financiaræ alternativæ importantæ de
obﬂinere a accesului la finanﬂare.
Asistenﬂa acordatæ întreprinderilor prin
intermediul investiﬂiilor de capital, prin garanﬂii øi prin credite este estimatæ la cel
puﬂin 3 miliarde euro în perioada financiaræ
actualæ.
În cele din urmæ, pentru a oferi un acces
mai bun la finanﬂarea prin credit, un instrument specific de partajare a riscurilor (Risk
Sharing Instrument – RSI) este în curs de
proiectare în contextul celui de-al 7-lea Program-cadru al UE pentru cercetare (PC7) –
(mecanismul de finanﬂare cu partajarea riscurilor) din 2012. RSI va oferi garanﬂii parﬂiale
intermediarilor financiari printr-un meca nism de partajare a riscurilor, reducând astfel riscurile lor financiare øi încurajându-i sæ
furnizeze credite între 25.000 øi 7,5 milioane
euro pentru IMM-urile care realizeazæ activitæﬂi de cercetare, de dezvoltare sau de inovare.

■

Fondurile cu capital de risc sunt operatori care oferæ mai ales finanﬂare prin capitaluri proprii unor societæﬂi în
general foarte mici øi care se aflæ în fazele
iniﬂiale ale dezvoltærii lor corporative. În UE,
fondurile cu capital de risc au un potenﬂial
considerabil, deøi insuficient exploatat, pentru dezvoltarea IMM-urilor. În ciuda dimen-
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siunii mari a sectorului administrærii activelor în UE, nu au fost concepute dispoziﬂii
specifice în actuala legislaﬂie a Uniunii care
sæ direcﬂioneze fondurile de plasamente în
acﬂiuni cætre IMM-uri.
Administratorii fondurilor cu capital de
risc pot beneficia rar de paøaportul care a
fost introdus în Directiva privind administratorii fondurilor de investiﬂii alternative (AFIA),
deoarece pragul de 500 de milioane euro este
mai mare decât majoritatea portofoliilor fondurilor cu capital de risc din UE. Prin urmare, Comisia propune dezvoltarea unui nou
regim european al capitalului de risc, care
sæ permitæ fondurilor cu capital de risc din
UE sæ îøi comercializeze fondurile øi sæ mobilizeze capitaluri la nivel paneuropean în
cadrul pieﬂei unice. Noul regim va reduce fragmentarea pieﬂelor de capital de risc la nivel
naﬂional care împiedicæ operaﬂiunile transfrontaliere øi limiteazæ oferta de capital de
risc. Noul cadru va fi simplu øi eficient, funcﬂionând pe principiul înregistrærii unice în
statul membru de origine, al obligaﬂiilor de
raportare simplificate øi al normelor de organizare øi de conduitæ profesionalæ adaptate.
Dupæ ce devine operaﬂional, acest cadru
ar trebui sæ sporeascæ amploarea pieﬂei de
capital de risc øi sæ conducæ la: ■ fonduri cu
capital de risc mai mari, mai eficiente øi cu
mai multe posibilitæﬂi de a se specializa în
funcﬂie de tipul de investiﬂie; ■ o creøtere a
concurenﬂei dintre fonduri øi o mai bunæ diversificare a investiﬂiilor acestora; øi la ■ mai
multæ finanﬂare transfrontalieræ disponibilæ
pentru IMM-uri.

■

Actualul cadru de capital pentru
bænci elaborat de Comitetul de supraveghere bancaræ de la Basel, transpus în
legislaﬂia UE prin intermediul a douæ adaptæri ale Directivei privind cerinﬂele de capital
(CRD III øi propunerea de CRD IV øi CRR), vi-
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zeazæ consolidarea normelor prudenﬂiale bancare. Acest cadru nu numai cæ prevede obligaﬂia bæncilor de a deﬂine capital mai mult øi
de mai bunæ calitate, dar el impune øi cerinﬂe de capital mai stricte pentru activitæﬂile
de piaﬂæ øi consolideazæ normele privind gestionarea riscului de lichiditate. Acest lucru va
asigura stabilitate financiaræ sporitæ, modele
economice mai solide pentru bænci øi bilanﬂuri mai bune.
În baza CRD IV, tratamentul prudenﬂial actual al creditelor pentru IMM-uri va continua sæ beneficieze de dispoziﬂiile Acordului
Basel II (o pondere de risc preferenﬂialæ pentru expunerile faﬂæ de IMM-uri de 75% în cadrul abordærii standardizate). Un sistem chiar
mai avantajos din punct de vedere al expunerii faﬂæ de IMM-uri ar necesita revizuirea
cadrului internaﬂional Basel øi, în special, sæ
se demonstreze cæ abordarea actualæ este
prea strictæ. Acesta este motivul pentru care
ponderea de risc pentru expunerea faﬂæ de
IMM-uri este supusæ unei clauze de revizuire
în propunerea Comisiei.
Dupæ consultarea Autoritæﬂii Bancare Europene (ABE) øi în termen de 24 de luni de
la intrarea în vigoare a noului regulament –
Basel III, Comisia va elabora un raport cu
privire la creditele acordate IMM-urilor øi persoanelor fizice, pe care îl va prezenta Parlamentului European øi Consiliului, împreunæ
cu orice propunere adecvatæ privind reexaminarea ponderii de risc pentru expunerile
faﬂæ de IMM-uri. În acest context, ABE urmeazæ sæ analizeze ponderile de risc actuale
øi sæ întocmeascæ un raport de evaluare a
posibilitæﬂilor de reducere, plecând de la un
scenariu cu o reducere de o treime în raport
cu situaﬂia actualæ. Pe baza raportului întocmit de ABE øi a recomandærilor incluse în acesta, Comisia va avea în vedere luarea unor
mæsuri adecvate care sæ soluﬂioneze problema ponderærii riscului în cazul IMM-urilor,
în contextul cadrelor CRD IV øi CRR.
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■

În cadrul tranzacﬂiilor comerciale
între întreprinderi sau între întreprinderi øi autoritæﬂile publice, foarte multe
plæﬂi sunt efectuate mult mai târziu decât
s-a convenit. Aceastæ situaﬂie este costisitoare
pentru întreprinderile europene, ajungându-se la o sumæ de aproape 1,1 mii de mi liarde euro, reprezentând încasæri întârziate.
În cazul IMM-urilor, se preconizeazæ cæ fluxul de lichiditæﬂi se va îmbunætæﬂi prin reducerea duratei de efectuare a plæﬂilor ca urmare a dispoziﬂiilor Directivei revizuite privind
întârzierea efectuærii plæﬂilor. Aceasta ar putea duce la reducerea nevoilor de finanﬂare
externæ pe termen scurt.

■

Comisia a propus o serie de noi instrumente financiare pentru a facilita accesul IMM-urilor la finanﬂare øi în viitor
(2014 – 2020). Este important sæ se asigure
simplificarea diferitelor programe de finanﬂare ale UE øi o mai bunæ coerenﬂæ între acestea. Comisia a introdus principiile de platformæ de datorie øi platformæ de capital propriu, care vor standardiza mecanismele comune ale instrumentelor financiare, vor simplifica relaﬂiile cu partenerii de finanﬂare øi vor
promova eficienﬂa administrativæ. În cadrul
politicii de coeziune 2014 – 2020, sfera de
aplicare a instrumentelor financiare va fi îmbunætæﬂitæ prin extinderea domeniului lor
de aplicare øi prin flexibilizarea øi eficientizarea cadrelor lor de punere în aplicare.
Comisia a propus un instrument financiar al UE pentru finanﬂarea prin credite a
creøterii, cercetærii øi inoværii din cadrul întreprinderilor, care va oferi garanﬂii øi alte
forme de partajare a riscurilor cu scopul de a
îmbunætæﬂi acordarea de credite IMM-urilor,
inclusiv IMM-urilor orientate spre cercetare
øi inovare. Acest instrument financiar va fi o
structuræ integratæ care va cuprinde diferite
mecanisme cu obiective de politicæ specifice,
în conformitate cu comunicarea Comisiei
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privind “Un cadru pentru noua generaﬂie de
instrumente financiare inovatoare – platformele de capital propriu øi platformele de
datorie ale UE”, øi va fi finanﬂat prin Programul pentru competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici øi mijlocii (2014 – 2020) (COSME), prin Programul Orizont 2020 øi prin Programul “Europa creativæ”.
Prin COSME4), Comisia va pune la dispoziﬂia întreprinderilor øi în special a IMM-urilor
un mecanism de garantare a creditelor, care
va oferi garanﬂii pentru:
■ finanﬂarea datoriei prin intermediul creditelor, al creditelor subordonate øi participative sau al leasing-ului, pentru a reduce
dificultæﬂile specifice cu care se confruntæ
IMM-urile în ceea ce priveøte obﬂinerea finanﬂærii necesare pentru a se dezvolta;
■ securitizarea portofoliilor de credite acordate IMM-urilor, care are ca scop mobilizarea de finanﬂare suplimentaræ a datoriei
pentru IMM-uri.
Mecanismul de garantare a creditelor, cu
excepﬂia celor din cadrul portofoliului securitizat, va acoperi împrumuturile de pânæ la
150.000 euro øi cu o scadenﬂæ de minim 12
luni.
De asemenea, prin intermediul Programului Orizont 20205), Comisia va furniza un
mecanism de credit cu o componentæ pentru IMM-uri cu scopul de a sprijini IMM-urile
orientate spre cercetare øi inovare. Aceastæ
componentæ pentru IMM-uri se va adresa
IMM-urilor orientate spre cercetare øi inovare øi va oferi credite care sæ completeze finanﬂarea IMM-urilor prin mecanismul de garantare a creditelor din cadrul Programului
COSME.
În plus, Comisia propune, de asemenea,

crearea unui mecanism de garantare care sæ
vizeze în special acele IMM-uri care opereazæ în sectoarele culturii øi ale creaﬂiei. Mecanismul va fi pus în aplicare øi în cadrul instrumentului financiar al UE pentru finanﬂarea prin credit.
În cele din urmæ, în cadrul programului
Uniunii Europene pentru schimbæri sociale
øi inovare, Comisia propune sprijin financiar pentru microfinanﬂarea microîntreprin derilor øi finanﬂarea întreprinderilor sociale.
Comisia øi pærﬂile interesate vor organiza
ateliere de lucru cu statele membre care, în
prezent, continuæ sæ fie în urmæ în privinﬂa
utilizærii instrumentelor financiare ale UE,
pentru a facilita consolidarea instituﬂiilor øi
a promova utilizarea garanﬂiilor UE øi a capitalului de risc.
Comisia va continua îmbunætæﬂirea acordærii de credite pentru microîntreprinderi øi
va promova adoptarea Codului european de
bunæ conduitæ pentru furnizorii de microcredite.
Banca Europeanæ de Investiﬂii îøi va menﬂine activitatea de creditare a IMM-urilor la
un ritm susﬂinut, în funcﬂie de condiﬂiile de
pe piaﬂæ øi în conformitate cu capacitæﬂile
sale de finanﬂare. BEI va continua sæ contribuie la îmbunætæﬂirea condiﬂiilor de creditare, la creøterea flexibilitæﬂii øi la asigurarea
unei alocæri rapide. BEI øi FEI, cu cooperarea parﬂialæ a Comisiei, vor continua dezvoltarea de sinergii prin intermediul operaﬂiunilor de partajare a riscurilor, inclusiv pentru
securitizarea portofoliilor de credite acordate IMM-urilor.

■

Comisia a propus un instrument
financiar de capitaluri proprii al UE
pentru creøterea, cercetarea øi inovarea din

4) Bugetul orientativ pentru mecanismele de împrumut øi de capitaluri proprii în cadrul programului COSME este
de 1,4 miliarde euro.
5) Bugetul orientativ pentru mecanismele de împrumut øi de capitaluri proprii în cadrul programului Orizont
2020 este de 3,8 miliarde euro.
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cadrul întreprinderilor europene, care va furniza întreprinderilor capital de risc øi finanﬂare de tip mezanin din etapele timpurii de
dezvoltare ale acestora (inclusiv etapa iniﬂialæ) øi pânæ la etapele de creøtere.
Instrumentul financiar va fi o structuræ
integratæ care va cuprinde diferite mecanisme cu obiective de politicæ specifice, în conformitate cu cadrul pentru noua generaﬂie
de instrumente financiare inovatoare. Acest
instrument va fi finanﬂat prin Programul
pentru competitivitatea întreprinderilor øi
IMM-uri (COSME) øi prin Programul Orizont 2020.
COSME va include un mecanism de capitaluri proprii pentru întreprinderile aflate în
etapele de expansiune øi de creøtere. Mecanismul va cuprinde, de asemenea, posibilitatea de a face investiﬂii în faza de început
împreunæ cu Programul Orizont 2020.
Programul Orizont 2020 va include un
mecanism de capitaluri proprii care vizeazæ
întreprinderile în etapele lor de început. De
asemenea, mecanismul va cuprinde posibilitatea de a face investiﬂii în etapele de expansiune øi de creøtere, împreunæ cu Programul
COSME.
Grupul BEI va continua sæ sprijine creøterea IMM-urilor prin intermediul gamei sale
largi de instrumente de capitaluri proprii øi
în special prin mandatul BEI privind capitalul de risc. Colaborarea dintre Grupul BEI
øi Comisia Europeanæ, inclusiv prin intermediul acordurilor de împærﬂire a riscurilor,
va fi dezvoltatæ în continuare în scopul de a
facilita mobilizarea unor resurse publice øi
private suplimentare.

■

Accesul mai uøor la informaﬂii la nivel local øi regional ar aduce beneficii considerabile IMM-urilor. Autoritæﬂile
din statele membre sunt încurajate sæ îmbunætæﬂeascæ accesul IMM-urilor la diferite
surse de finanﬂare naﬂionale øi regionale øi,
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în acest context, sæ evalueze posibilitatea înfiinﬂærii unei baze de date naﬂionale online
unice, care sæ cuprindæ sursele de finanﬂare
bazate pe bune practici. În acest sens, Comisia va consolida capacitatea de consiliere
financiaræ a Reﬂelei Întreprinderilor Europene (Enterprise Europe Network) pentru a
oferi IMM-urilor o mai bunæ informare cu
privire la diversele surse de finanﬂare prin
completarea structurilor naﬂionale de informare existente.

■

Comisia Europeanæ øi Grupul BEI,
în colaborare cu intermediari financiari, vor extinde accesul IMM-urilor la informaﬂii privind diferitele instrumente financiare ale UE øi mecanismul de credite pentru IMM-uri. De asemenea, informarea intermediarilor, inclusiv a bæncilor mai mici, va fi
îmbunætæﬂitæ. Se vor face eforturi pentru a
simplifica sarcinile administrative øi pentru
a extinde gama limbilor propuse. Comisia va
garanta cæ toate informaﬂiile privind finanﬂarea UE vor fi reunite øi vor fi disponibile
prin intermediul unui portal online unic,
multilingv, care va cuprinde diferitele surse
de finanﬂare europeanæ disponibilæ pentru
IMM-uri.
Bæncile øi celelalte instituﬂii financiare sunt
încurajate sæ furnizeze clienﬂilor informaﬂii
cu privire la instrumente financiare alternative øi sæ sprijine în mod activ reﬂelele de
mentori, consilieri øi investitori providenﬂiali
(business angels).

■

Îmbunætæﬂirea monitorizærii pieﬂei
creditelor pentru IMM-uri ar permite o mai bunæ elaborare a politicilor, realizatæ pe baza unor date concrete. De asemenea, aceasta ar contribui la evaluarea impactului mæsurilor de susﬂinere a finanﬂærii IMMurilor, precum øi noile cerinﬂe de capital aplicabile instituﬂiilor de credit. Comisia va
lucra împreunæ cu federaﬂiile bancare øi va
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consulta alte instituﬂii implicate (BCE, ABE)
pentru a consolida cadrul analitic de acordare a creditelor cætre IMM-uri, în încercarea de a facilita comparaﬂia øi de a utiliza o
metodologie mai coerentæ.

■

Indicatorii calitativi de performanﬂæ – experienﬂa antreprenorului,
competitivitatea întreprinderii pe piaﬂæ sau
alte imobilizæri necorporale – sunt esenﬂiali
pentru a completa evaluarea standard a IMMurilor. Trimiterea de chestionare privind calitatea este deja o practicæ comunæ la nivelul
bæncilor europene. Cu toate acestea, procesul de modelare din punct de vedere statistic a acestor informaﬂii nu este imediat, iar
cele mai multe dintre modele se confruntæ
cu problema pierderii de informaﬂii în momentul transformærii datelor calitative în modele cantitative.
Mai mult, existæ deja dispoziﬂii în vigoare
care permit IMM-urilor sæ solicite din partea
bæncilor informaﬂii cu privire la ratingul øi
punctajele primite6). Este important ca, în
practicæ, aceste dispoziﬂii sæ fie puse pe deplin în aplicare. Comisia va susﬂine schimbul
de bune practici øi încurajeazæ sectorul bancar øi federaﬂiile IMM-urilor sæ promoveze
utilizarea evaluærilor calitative ca un instrument pentru completarea evaluærii cantitative standard a bonitæﬂii IMM-urilor.
Investitorii providenﬂiali (business angels)
furnizeazæ atât finanﬂare, cât øi experienﬂæ de
conducere, ceea ce sporeøte øansele de supravieﬂuire ale întreprinderilor aflate în faza
de pornire. Aceøtia constituie adesea sursa
cea mai importantæ de finanﬂare externæ, dupæ
familie øi prieteni, pentru întreprinderile recent înfiinﬂate. Din cauza naturii informale a
activitæﬂii lor, aceasta este greu de mæsurat.

Comisia va studia piaﬂa europeanæ a investitorilor providenﬂiali øi alte pieﬂe informate øi
va explora idei de stimulare a acestei activitæﬂi
prin sprijinirea investiﬂiilor øi a programelor
care vizeazæ disponibilitatea investitorilor, prin
încurajarea grupurilor de investitori potenﬂiale sæ devinæ grupuri de investitori providenﬂiali øi prin consolidarea capacitæﬂii gestionarilor reﬂelelor de investitori providenﬂiali.
În 2011, Grupul BEI øi-a extins mandatul
privind capitalul de risc la 5 miliarde euro øi
a lærgit domeniul de aplicare al acestuia pentru a include co-investiﬂiile împreunæ cu investitorii providenﬂiali.
Comisia va continua sæ încurajeze co-in vestiﬂiile realizate împreunæ cu investitorii
providenﬂiali sub diferite forme, în colaborare cu FEI øi statele membre øi în limita posibilitæﬂilor din cadrul fondurilor structurale.
Sunt necesare mæsuri semnificative care
sæ creeze un mediu favorabil pentru IMMurile în cæutare de capital de creøtere, concentrându-se pe modalitæﬂile de atragere a
unui numær mai mare de investitori øi contribuind la diminuarea costului capitalului
pentru IMM-uri.
De asemenea, este necesaræ o mai bunæ
informare a întreprinderilor mijlocii cu privire la avantajele øi costurile asociate cotærii
la bursæ. Comisia va examina øi modalitæﬂi
de promovare a accesului IMM-urilor la pieﬂele de obligaﬂiuni øi la securitizare. Comisia,
împreunæ cu pærﬂile interesate din cadrul
Forumului privind finanﬂarea IMM-urilor, va
continua7) sæ contribuie la campaniile de informare øi va elabora un ghid european de
informare pentru societæﬂile care doresc sæ
îøi deschidæ capitalul.
În acest sens, pærﬂile interesate øi, în special, bursele sunt încurajate sæ informeze

6) Art. 145 alin. (4) din Directiva privind cerinﬂele de capital øi art. 418 alin. (4) din propunerea de Regulament
privind cerinﬂele de capital.
7) “Zilele UE privind finanﬂarea pentru IMM-uri” având ca temæ oportunitæﬂile de finanﬂare pentru IMM-uri au fost
organizate în 2008 – 2010 în toate capitalele UE.
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mai bine IMM-urile cu privire la avantajele
cotærii la bursæ øi la modalitæﬂile de a-øi deschide capitalul. Comisia va susﬂine înfiinﬂarea unui institut independent de promovare
a analizei øi cercetærii privind întreprinderile
mijlocii cotate la bursæ, sporind astfel interesul investitorilor pentru acest segment.

■

Comisia va continua sæ lucreze cu
Forumul privind finanﬂarea IMMurilor pentru a examina noi strategii de facilitare a accesului la finanﬂare pentru IMMuri. Învæﬂarea reciprocæ în domeniul politicilor este esenﬂialæ pentru a îmbunætæﬂi funcﬂionarea sistemului financiar european. Mai
multe state membre au înfiinﬂat deja forumuri naﬂionale privind finanﬂarea IMM-urilor,
împreunæ cu organizaﬂii patronale, bænci øi
alte instituﬂii financiare, cu scopul de a oferi
soluﬂii practice de îmbunætæﬂire a accesului
la finanﬂare.
Experienﬂele acumulate la nivel naﬂional
sunt deosebit de relevante în contextul procedurilor øi practicilor de creditare. În diferite state membre, au fost întreprinse o serie
de acﬂiuni în vederea sporirii transparenﬂei
procedurii de creditare, inclusiv feed-back
pentru IMM-uri în cazul în care cererile lor
de credit sunt respinse.
În unele state membre, au fost create coduri naﬂionale de creditare sau mediatori de
credite în vederea soluﬂionærii problemei asimetriei informaﬂiilor din cadrul procesului
de evaluare a profilului de risc al IMM-urilor
øi în vederea îmbunætæﬂirii procedurii de creditare. De asemenea, în unele state membre,
Directiva privind creditul de consum a fost
extinsæ la întreprinderile mici. Deøi aceste
modele diverse pot sæ reflecte diferite circumstanﬂe naﬂionale, existæ loc pentru o îmbunætæﬂire generalæ a funcﬂionærii acestora.

■

IMM-urile vor putea reprezenta o
sursæ de creøtere economicæ øi de
locuri de muncæ în Europa numai dacæ acce-
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sul acestora la finanﬂare este îmbunætæﬂit. Pe
termen scurt, aceasta implicæ stabilizarea pieﬂelor financiare øi consolidarea bæncilor, asigurând, în acelaøi timp, un flux neîntrerupt
de credit cætre IMM-uri. Pe termen mediu,
Comisia intenﬂioneazæ sæ amelioreze în mod
semnificativ cadrul de reglementare pentru
IMM-uri, prin promovarea unei pieﬂe unice
pentru capitalul de risc, prin îmbunætæﬂirea
pieﬂelor de capital øi prin reducerea costurilor øi a sarcinilor pentru IMM-uri. Comisia
intenﬂioneazæ sæ îøi consolideze garanﬂiile øi
mecanismele de capital de risc, în completarea eforturilor depuse de BEI øi de statele
membre. În cele din urmæ, Comisia intenﬂioneazæ sæ promoveze transmiterea de informaﬂii cætre, pentru øi despre IMM-uri cu scopul de a îmbunætæﬂi accesul la instrumentele
financiare, de a reduce carenﬂele de informare cu care se confruntæ IMM-urile în ceea
ce priveøte obﬂinerea finanﬂærii øi de a le
facilita accesul la pieﬂele de capital.
*
Potrivit Programului de guvernare
pentru perioada 2013 – 2016, România are nevoie de o politicæ industrialæ
coerentæ. Lansarea de cætre Uniunea Europeanæ a Strategiei Europa 2020, a consacrat
domeniul politicii industriale ca una dintre
cele øapte iniﬂiative emblematice ale acesteia
prin documentul “O politicæ industrialæ pentru era globalizærii”. În acest cadru, se va sprijini schimbarea modului de abordare utilizat în prezent – de la concepﬂia tradiﬂionalistæ a restructurærii în funcﬂie de resurse øi,
deci, în raport cu avantajul comparativ, la
identificarea soluﬂiilor care sæ stimuleze activitæﬂile bazate pe cunoaøtere øi informaﬂii,
astfel încât acestea sæ permitæ accentuarea
avantajelor competitive.

■

■

Ca obiective strategice ale Programului de guvernare, îmbunætæﬂi-
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rea competitivitæﬂii øi mai ales a flexibilitæﬂii
va urmæri o creøtere susﬂinutæ a productivitæﬂii bazatæ pe diversificarea øi inovarea bazei
industriale interne în context european øi se
va realiza prin:
■ îmbunætæﬂirea mediului concurenﬂial øi
a climatului de afaceri în principal prin întærirea politicii din domeniul ajutorului de
stat øi a mæsurilor pentru mai buna reglementare care sæ ducæ la reducerea poverii
administrative asupra companiilor, creøterea transparenﬂei decizionale øi consultarea
publicæ;
■ dezvoltarea sectorului serviciilor cu accent pe industriile de reﬂea øi mai ales prin
promovarea societæﬂii informaﬂionale øi a comunicaﬂiilor de mare vitezæ ca suport orizontal în concordanﬂæ cu politica comunitaræ;
■ dezvoltarea parcurilor tehnologice øi
øtiinﬂifice în care sæ fie dezvoltate clustere
inovative al cæror ciclu de viaﬂæ sæ aibæ ca finalitate furnizarea de produse øi servicii pentru export;
■ promovarea øi dezvoltarea colaborærii
între industrie øi cercetare în care pentru
domeniile tehnologiilor înalte se vor cæuta
soluﬂii pentru finanﬂare rapidæ øi sprijin dincolo de mecanismele pieﬂei în concordanﬂæ
cu recomandærile Uniunii Europene;
■ promovarea mai accentuatæ a antreprenoriatului în scopul dezvoltærii sectorului
întreprinderilor mici øi mijlocii, astfel încât
acesta sæ devinæ semnificativ în configuraﬂia
structurii de proprietate a economiei naﬂionale;
■ creøterea capacitæﬂii administrative referitoare la evaluarea ex-post a politicilor cu
impact asupra competitivitæﬂii, la îmbunætæﬂirea procesului de absorbﬂie a fondurilor
europene, precum øi pentru creøterea calitæﬂii procesului de reglementare;
■ întærirea øi extinderea politicilor din
domeniul eficienﬂei energetice cætre toate
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companiile în scopul creøterii sustenabilitæﬂii acestora;
■ creøterea exporturilor româneøti prin
promovarea unei abordæri complementare
între mæsurile de sprijin intern øi promovare
externæ.

■

Ca direcﬂii de acﬂiune specifice sunt
prevæzute:
■ dezvoltarea pieﬂei concurenﬂiale, concomitent cu stimularea activitæﬂii operatorilor economici;
■ stabilirea unui cadru structurat de monitorizare øi evaluarea trimestrialæ a mæsurilor pentru îmbunætæﬂirea mediului de afaceri;
■ evaluarea anualæ a competitivitæﬂii ramurilor industriale relevante øi iniﬂierea de
mæsuri orizontale pentru creøterea competitivitæﬂii acestora, prin crearea unui “Grup la
nivel înalt pentru probleme de competitivitate, energie øi mediu”;
■ promovarea de noi programe de cercetare în domenii care prezintæ potenﬂial tehnologic, valoare adæugatæ ridicatæ sau resurse
interne (industria alimentaræ);
■ îmbunætæﬂirea cadrului calificærilor pentru noile tipuri de produse øi servicii;
■ sprijinirea firmelor inovative, precum øi
concentrarea acestora;
■ promovarea serviciilor de cercetare independentæ; este necesaræ participarea României la grupurile de lucru sectoriale create
la nivelul Comisiei Europene (pentru industria farmaceuticæ, electrotehnicæ, inginerie
mecanicæ, industrie alimentaræ, tehnologia
informaﬂiei øi comunicaﬂii, industria chimicæ
øi apærare, programul spaﬂial european, øtiinﬂele vieﬂii øi biotehnologii pentru modæ øi
design) øi pregætirea din timp a modalitæﬂilor de ræspuns la provocærile ridicate de
evoluﬂia acestor domenii – pe acelaøi model, România trebuie sæ îøi dezvolte dialogul
øi pentru alte industrii cu impact (de exemplu, industria textilæ sau construcﬂiile);
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■ efectuarea de analize de impact asupra
competitivitæﬂii industriale de tip ex-post øi
bilanﬂuri de calitate în scopul promoværii reglementærii inteligente; monitorizarea a patru indicatori – competitivitatea în cadrul
UE øi la nivel mondial, numærul de locuri de
muncæ create, ponderea produselor industriale finite provenite din industrii ecologice
în total produse industriale finite, ponderea
valorii adæugate øi a ocupærii în sectoarele industriale care aplicæ tehnologii înalte øi medii în total sectoare industriale;
■ reducerea barierelor administrative asupra companiilor øi îmbunætæﬂirea calitæﬂii
legislaﬂiei;
■ implementarea Actului de piaﬂæ unicæ
prin aplicarea celor 50 de mæsuri din raportul Monti în scopul optimizærii pieﬂii muncii,
activitæﬂilor comerciale øi schimburilor reciproce – mæsuri cu caracter legislativ;
■ continuarea înfiinﬂærii de parcuri industriale, în special pentru domeniile industriale de vârf (electronicæ, IT, mecanicæ finæ
etc.);
■ utilizarea mai eficientæ a tehnologiilor
informatice în sectoarele industriale;
■ impunerea în contractele de infrastructuræ cu contractori externi a unor clauze de
offset prin care construcﬂiile metalice aferente sæ fie realizate de furnizori români;
■ dezvoltarea cooperærii în producﬂie øi
integrarea în reﬂelele regionale øi globale de
producﬂie øi comercializare;
■ întærirea legæturii între industrie øi mediul universitar/academic, accelerarea procesului de transfer øi aplicare în societæﬂile
industriale a rezultatelor activitæﬂii de cercetare-dezvoltare-inovare;
■ promovarea strategiilor de finanﬂare prin
parteneriatul public privat – PPP;
■ promovarea unei politici industriale
durabile prin aplicarea Directivei referitoare
la ecodesign;
■ susﬂinerea regiunilor de dezvoltare prin
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politica de coeziune în scopul diversificærii
industriilor existente, modernizarea capacitæﬂilor de producﬂie øi pentru inovare;
■ sprijinirea øi promovarea politicilor în
domeniul protecﬂiei proprietæﬂii industriale
øi a standardizærii;
■ sprijinirea industriilor creative.
Obiectivul general al strategiei guvernamentale în domeniul IMM øi mediului de
afaceri constæ în implementarea de politici
privind sporirea competitivitæﬂii economice
øi refacerea încrederii investitorilor øi, în general, a clasei antreprenoriale în mediul de
afaceri românesc. Sunt avute în vedere o serie
de facilitæﬂi fiscale pentru crearea de locuri
de muncæ, stimularea øi dezvoltarea sectorului IMM øi consolidarea instrumentelor de
garantare øi contragarantare pentru stimularea sectorului IMM.
Consolidarea instrumentelor de garantare
øi contragarantare pentru stimularea investiﬂiilor în sectoarele strategice (inclusiv creditarea ruralæ) sunt propuse a fi realizate prin
mæsuri corespunzætoare, care se referæ în primul rând la capitalizarea Fondului de garantare a creditelor pentru IMM øi a Fondului
Român de Contragarantare.
Totodatæ, sunt necesare direcﬂionarea cu
prioritate a sprijinului pentru IMM prin garanﬂii øi contragaranﬂii cætre sectoarele economice cu valoare adæugatæ mare øi a polilor de competitivitate, dezvoltarea sistemului de fonduri regionale de garantare øi încurajarea sistemului de asociere (mutualist)
øi instituirea unui mecanism unitar øi corelat
de alocare a fondurilor publice cætre sistemul
de garantare-contragarantare în vederea eficientizærii utilizærii resursei publice, direcﬂionærii acesteia spre activitæﬂile cu impact mai
ridicat în ceea ce priveøte gradul de multiplicare øi respectarea principiului cæ cheltuielile din bugetul de stat trebuie sæ aducæ beneficii clare øi vizibile pentru sectorul IMM.
Este prevæzutæ extinderea sistemului de
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garanﬂii pentru investiﬂii în domeniile con siderate strategice, urmând a fi stimulate investiﬂiile in energie, agriculturæ si industria
alimentaræ, turism, IT, IMM, consolidarea polilor industriali de competitivitate ø.a.
În acelaøi context este urmæritæ promovarea øi implementarea modificærilor legislative necesare recunoaøterii contragaranﬂiilor
ca instrumente diminuatoare de risc de cre dit, în mod similar contragaranﬂiilor acordate de instituﬂii similare din Uniunea Europeanæ (Portugalia, Spania etc.).

■

Conform Comunicærii Comisiei Europene, se impun operaﬂionalizarea øi susﬂinerea de cætre Guvern a unor programe în concordanﬂæ cu noua generaﬂie de
instrumente financiare inovatoare – platformele de capital propriu øi platformele de
datorie ale UE – respectiv Programul-cadru
pentru cercetare øi inovare – Orizont 2020,
Programul pentru competitivitatea întreprinderilor øi în special a IMM – COSME, Programul Uniunii Europene pentru schimbæri
sociale øi inovare socialæ – Europa Creativæ.
Sunt prevæzute, de asemenea, înfiinﬂarea
unui fond de investiﬂii cu capital de risc, prin
participarea statului într-un parteneriat deschis øi a unor bænci øi/sau instituﬂii financiare
interesate, care sæ permitæ sectoarelor generatoare de creøtere sæ acceadæ la surse alternative de finanﬂare, în condiﬂiile în care sectorul bancar este deosebit de rezervat în a-øi
asuma riscurile pe care le implicæ aceastæ categorie de clienﬂi, respectiv, activitæﬂi.
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Este necesaræ direcﬂionarea strategiilor CEC
Bank øi Eximbank cætre sprijinirea absorbﬂiei fondurilor europene øi a investiﬂiilor øi
crearea unor parteneriate cu bæncile (CEC,
Eximbank etc.), în vederea acordærii de credite cu dobândæ redusæ pentru cofinanﬂarea
proiectelor finanﬂate din fonduri europene,
inclusiv a unui parteneriat cu Asociaﬂia Românæ a Bæncilor din perspectiva identificærii
soluﬂiilor de asigurare a accesibilitæﬂii creditelor pentru IMM din perspectiva criteriilor
Basel III.

■

Tot ca transpunere a Planul de acﬂiune pentru îmbunætæﬂirea accesului la finanﬂare al IMM-urilor al Comisiei
Europene, sunt necesare reglementarea cadrului juridic necesar implementærii de “business angels”, ca alternativæ, la nivel micro,
a bursei de valori, atrægând capital dinspre
investitori înspre firme mici, necotate pe piaﬂa
specificæ øi reglementarea instituﬂiei “mediatorului de credite” pentru gæsirea soluﬂiilor
de creditare în cazul în care apar dificultæﬂi
în dialogul cu bæncile øi accesul la finanﬂare.
De asemenea, iniﬂierea øi implementarea
de programe tip long life learning destinate
sectorului privat øi elaborarea unui cadru normativ specific pentru categoria IMM-urilor
care activeazæ în domeniul cercetærii-dezvoltærii øi inoværii ori care iniﬂiazæ proiecte în
acest domeniu, sunt prevæzute ca prioritæﬂi
ale Programului de guvernare pentru perioada 2013 – 2016.
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RECALIBRAREA MECANISMELOR ØI INSTRUMENTELOR
DE CONTRAGARANTARE –
opﬂiuni øi provocæri strategice actuale øi de perspectivæ

Ioan HIDEGCUTI,
preøedintele Directoratului Fondului Român de
Contragarantare

CONTEXT GENERAL
SUSﬁINEREA IMM øi facilitarea accesului
acestora la finanﬂare constituie una dintre
prioritæﬂile-cheie stabilite în Strategia Europa 2020, strategia de creøtere a UE pentru urmætorul deceniu, precum øi în Actul
Comisiei privind piaﬂa unicæ øi Small Business Act. Analizele economice periodice
subliniazæ rolul esenﬂial al existenﬂei unui
sistem financiar sænætos în scopul sprijinirii creøterii economice øi pentru stabilirea
de acﬂiunilor prioritare pe termen scurt.
În acest context, prin Programul euro-
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pean de reforme în domeniul serviciilor
financiare , pus în aplicare ca ræspuns la
criza financiaræ, se aøteaptæ generarea unor facilitæﬂi normative suplimentare pentru IMM.
Mai mult, în noul cadru financiar 2014 –
2017, Comisia Europeanæ îøi propune sæ
lanseze noi activitæﬂi specifice de finanﬂare
la nivelul Uniunii pentru a soluﬂiona principalele deficienﬂe ale pieﬂei care limiteazæ
dezvoltarea IMM.

❑

În momentul de faﬂæ, principalul
risc la adresa economiei româ neøti provine din mediul extern øi este re-
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prezentat de probabilitatea unei volatilitæﬂi
mai ridicate pe termen mediu a fluxurilor
de capital, cu impact negativ asupra capacitæﬂii de finanﬂare a economiei øi asupra
monedei naﬂionale. În acest context, pentru anul 2013, Guvernul României are în
vedere continuarea consolidærii fiscale, aøa
cum rezultæ din filosofia construcﬂiei bugetului de stat pe anul 2013, deficitul bugetar fiind proiectat la un nivel de 2,1%
din PIB.

❑

În condiﬂiile enunﬂate øi având în
vedere necesitatea armonizærii cu
iniﬂiativele europene, politicile publice guvernamentale, care se manifestæ începând
cu anul 2013, au în vedere acﬂiuni øi intervenﬂii menite sæ dinamizeze activitatea sis te mului financiar-bancar prin instituﬂii, mecanisme øi instrumente-suport ale proceselor care asiguræ facilitarea accesului la finanﬂare a IMM.

❑

La rândul lui, Fondul Român de
Contragarantare (FRC), ca instituﬂie financiaræ specializatæ, menitæ sæ faciliteze accesul la finanﬂare a IMM øi sæ sprijine acest sector mai ales în perioada de
crizæ economico-financiaræ, va continua sæ
promoveze o atitudine anti-ciclicæ în pro blema creditærii IMM, prin consolidarea øi
utilizarea cu un randament maxim a instrumentelor specifice care opereazæ în prezent.

❑

Acﬂiunile avute în vedere pe termen scurt vor fi în concordanﬂæ
cu obiectivele, activitæﬂile øi soluﬂiile structurale pe termen mai lung, propuse prin
Strategia FRC pentru perioada 2011 – 2013,
precum øi cu proiecﬂiile strategice pânæ în
2015.
Pe aceastæ linie, corelarea øi colaborarea
cu autoritæﬂile statului în vederea includerii, promoværii øi sprijinirii instrumentelor
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de garantare øi contragarantare în cadrul
strategiilor øi politicilor publice guvernamentale, trebuie sæ reprezinte o direcﬂie
de acﬂiune majoræ în vederea consolidærii
øi dezvoltærii mediului de afaceri din România.
De fapt, va trebui conøtientizat faptul cæ
o implicare mai intensæ a FRC este de naturæ sæ impulsioneze procesul de creditare,
contribuind decisiv pe trei paliere – dimi nuarea costului creditærii, amplificarea ca pacitæﬂii de garantare a fondurilor de ga rantare øi dispersarea eficientæ a riscurilor
în sistemul bancar.

❑

Prin urmare, fondurile de garantare, în general, øi FRC, în special,
îøi propun sæ dezvolte mecanisme øi instru mente adaptare nevoilor øi specificitæﬂilor
diferitelor tipuri de IMM, vizând trei arii
principale – microfinanﬂarea, creditarea cl asicæ øi finanﬂarea proiectelor inovatoare.

❑

Altfel spus, garanﬂiile øi contraga ranﬂiile vor reprezenta un factor
favorabil pentru obﬂinerea de performanﬂe
economice sporite, sprijinind substanﬂial dezvoltarea IMM ca motor de relansare øi creøtere economicæ.

❑

În esenﬂæ øi în scopul susﬂinerii
celor anterior enunﬂate, pot fi evidenﬂiate urmætoarele caracteristici fun damentale ale instituﬂiei garantærii øi contragarantærii din fonduri publice:
❑ spre deosebire de instituﬂiile ban care, care prin definiﬂie sunt entitæﬂi
private care îøi fundamenteazæ deciziile la nivel microeconomic, fiind în
mare parte pro-ciclice, fondurile de garantare øi fondul de contragarantare
realizeazæ un mix între viziunea mi croeconomicæ øi cea macroeconomicæ,
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prin caracterul public al fondurilor
utilizate, strategia acestor fonduri ﬂinând seama inclusiv de promovarea
unor politici publice cu caracter anticiclic;
❑ Fondul Român de Contragarantare
este o entitate de importanﬂæ sistemi cæ pentru sistemul financiar din Ro mânia. Dispersia riscurilor, precum øi
încurajarea bæncilor în a credita întreprinderile (în special sectorul IMM),
reprezintæ baza pentru relansarea procesului investiﬂional øi reintrarea pe
un ciclu de creøtere economicæ cât mai
aproape de potenﬂial;
❑ prin instituﬂia contragarantærii, este
potenﬂatæ în mod semnificativ capa citatea fondurilor de garantare, asigurând-se un efect de multiplicare consistent;
❑ reducerea costurilor finanﬂærii se
re alizeazæ în mod sustenabil, færæ a
interveni administrativ (asupra reglementærilor de prudenﬂialitate aferente
sistemului bancar) øi færæ a interfera
în procesul decizional al bæncilor. Astfel, se evitæ atât inducerea unor riscuri
sistemice, cât øi apariﬂia hazardului
moral;
❑ prin mecanismele øi instrumentele
de garantare øi contragarantare se amelioreazæ nu doar componenta de
cost a unui credit, dar øi cea aferentæ
condiﬂiilor de eligibilitate.

❑

Aøadar, diminuarea costului creditærii pe termen lung (în mod sustenabil) se poate realiza prin politici fiscale øi monetare adecvate øi credibile, iar
pe termen mediu øi scurt, obiectivul poate
fi realizat prin preluarea unei pærﬂi din riscul asociat, respectiv, prin intermediul instrumentelor de garantare øi contragarantare.
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REPERELE GENERALE DE ACﬁIUNE
ALE FRC PENTRU PERIOADA
IMEDIAT URMÆTOARE

❑

Dezvoltarea de mecanisme øi instrumente adaptate nevoilor øi specificitæﬂilor diferitelor tipuri de IMM, vizând trei arii principale: microfinanﬂarea,
creditarea clasicæ øi finanﬂarea proiectelor
inovatoare (capital de risc).

❑

Sprijinirea cu prioritate a IMM nou
înfiinﬂate øi a celor care activeazæ
în ramuri de activitate ca industria, construcﬂiile, cercetare-dezvoltare, inovarea øi
serviciile.

❑

Sprijinirea domeniilor emergente
ca o direcﬂie de acﬂiune strategicæ
– agricultura clasicæ øi agricultura bio, energia regenerabilæ, industria prelucrætoare, industria IT&C, turismul, serviciile de piaﬂæ,
precum øi sectorul economiei sociale.

❑

Reducerea sustenabilæ a costurilor
implicate de acordarea garanﬂiilor
pânæ la nivele competitive øi atractive pentru IMM.

❑

Integrarea celor mai bune practici
privind activitæﬂile de garantare øi
contragarantare øi racordarea la standardele europene de performanﬂæ.

❑

Colaborarea intensæ cu organizaﬂiile reprezentative de IMM, precum øi cu celelalte patronate, în vederea
dezvoltærii øi promoværii produselor øi serviciilor oferite de cætre instituﬂiile de garantare øi Fondul Român de Contragarantare.

❑

Corelarea øi colaborarea cu autoritæﬂile statului în vederea inclu-
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derii, promoværii øi sprijinirii instrumentelor de garantare øi contragarantare în cadrul strategiilor øi politicilor publice guvernamentale, ca direcﬂie de acﬂiune majoræ în vederea consolidærii øi dezvoltærii
mediului de afaceri din România.

❑

Instituirea împreunæ cu Ministerul Finanﬂelor Publice, Ministerul
Economiei, Ministerul Fondurilor Europene,
fondurile de garantare, bæncile øi alte instituﬂii financiare a unui organism de monitorizare a mecanismelor de creditare pentru cofinanﬂarea proiectelor europene.

REPERE SPECIFICE STRATEGICE
PENTRU FRC ÎN PERSPECTIVA
URMÆTOARE
REPERELE generale menﬂionate anterior
constituie elemente luate în considerare de
Programul de Acﬂiuni pentru implementarea Strategiei FRC în anul 2013, care a fost
elaborat în funcﬂie de comportamentul øi
activitatea instituﬂionalæ proprie în anul
2012, situaﬂia economicæ øi socialæ în care
se aflæ România, precum øi contextul inter naﬂional care continuæ sæ fie dominat de
i n c e r t it u d i n e ø i i n s t a b i l i t a t e e c o n o m i c æ ø i
financiaræ.

❑

Un aspect determinant în stabilirea acﬂiunilor pentru anul 2013
a fost cel al concordanﬂei cu obiectivele asumate prin Strategia FRC, fiind relaﬂionat
cu politici, reglementæri, mecanisme øi instrumente de facilitare a accesului la finanﬂare pentru IMM în plan intern øi european.

❑

Selectarea obiectivelor øi acﬂiunilor propuse pentru orizontul de
timp 2013 a fost realizatæ cu respectarea
criteriilor øi principiilor de transparenﬂæ,
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responsabilitate, continuitate, coerenﬂæ øi
consecvenﬂæ ce guverneazæ activitatea FRC,
luând în considerare:
❑ evaluarea obiectivæ a acﬂiunilor, experienﬂelor øi recomandærilor pe parcursul implementærii Strategiei FRC
în anul 2012;
❑ adaptarea øi recalibrarea eforturi lor la nivelul conducerii FRC în scopul gæsirii øi promoværii de soluﬂii
concrete pentru dezvoltarea capitalizærii FRC øi asigurarea capacitæﬂii de
expunere necesaræ continuærii øi dezvoltærii activitæﬂii în anul 2013;
❑ consolidarea øi creøterea calitativæ
a instituﬂiei contragarantærii în procesul de dezvoltare a accesului la finanﬂare a IMM din perspectiva perfecﬂionærii politicilor de risc øi prudenﬂialitate în actuala conjuncturæ economicofinanciaræ;
❑ modernizarea øi profesionalizarea
managementului FRC din perspectiva eficienﬂei øi eficacitæﬂii, în consens
cu principiile øi standardele europene.

❑

În acord cu principiile øi prioritæﬂile avute în vedere în Strategia
FRC, sub aspect calitativ, se apreciazæ cæ
acﬂiunile øi mæsurile propuse pentru anul
2013 vor contribui la sporirea încrederii
bæncilor øi a altor categorii de finanﬂatori
în soliditatea øi solvabilitatea fondurilor de
garantare, precum øi în general a pieﬂei financiare în procesul de dezvoltare a sectorului IMM øi a mediului de afaceri, având
implicaﬂii directe asupra pæstrærii locurilor
de muncæ, creøterii producﬂiei øi serviciilor, atenuærii øi eliminærii efectelor crizei
asupra IMM øi reluarea procesului de creøtere economicæ.

❑

Acﬂiunile propuse în actualul Program pentru implementarea Strategiei FRC în anul 2013 sunt centrate pe
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cele 10 obiective strategice definite øi asu mate în cadrul Strategiei FRC, pentru fiecare acﬂiune fiind evidenﬂiate mæsuri øi responsabilitæﬂi concrete în vederea implementærii.

❑

În ansamblul sæu, programul pentru 2013, ca instrument de implementare pe termen scurt a obiectivelor strategice, prevede modalitæﬂi de soluﬂionare
distincte pentru fiecare acﬂiune, fiind asiguratæ însæ convergenﬂa pentru îndeplinirea obiectivului strategic general, respectiv
“perfecﬂionarea, dezvoltarea inovativæ øi modernizarea mecanismelor øi instrumentelor de contragarantare, în scopul creøterii
rolului FRC în procesul de facilitare a accesului la finanﬂare a IMM”. În acest sens,
pentru anul în curs, FRC va continua în primul rând activitatea pentru susﬂinerea acelor finanﬂæri care asiguræ realizarea obiectivelor strategice, respectiv finanﬂærile pentru investiﬂii, microfinanﬂærile pentru microîntreprinderi, proiectele cu cofinanﬂare
din fonduri europene, proiectele inovative,
proiectele în domeniul agricol øi, în limita
resurselor care pot fi alocate în condiﬂiile
menﬂionate, pentru alte finanﬂæri specifice
(capital circulant).

❑

Pr incipalele repere cuprinse în Programul de activitate al Fondului
Român de Contragarantare pe anul 2013
vizeazæ:
❑ consolidarea øi diversificarea instrumentelor øi mecanismelor FRC în
scopul perfecﬂionærii mijloacelor de
sprijinire a accesului la finanﬂare a
IMM, menﬂinerii comportamentului
anti-ciclic al FRC, pæstrarea øi înfiinﬂarea de noi locuri de muncæ, reducerea costului finanﬂærii, sprijinirea
absorbﬂiei fondurilor europene øi
menﬂinerea unei calitæﬂi corespunzætoare a portofoliului de contragaranﬂii;
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❑ continuarea procesului de consolidare sustenabilæ a gestiunii proprii a
FRC, în concordanﬂæ cu noile reglementæri privind contragarantarea øi
procedurile de aprobare a bugetului
FRC, cu luarea în considerare a necesitæﬂii reducerii costului finanﬂærii pentru IMM, facilitarea proiectelor investiﬂionale øi inovative în corelaﬂie cu
calitatea portofoliilor øi a expunerii
fondurilor de garantare;
❑ îmbunætæﬂirea cadrului normativ øi
de reglementare a activitæﬂii FRC având în vedere modernizarea øi diversificarea domeniului de activitate,
adaptarea cât mai fidelæ a mecanismelor contragarantærii la cerinﬂele pieﬂei, mediului de afaceri, precum øi la
noile condiﬂii care vizeazæ politicile
de risc øi prudenﬂialitate în sistemul
financiar bancar;
❑ continuarea demersurilor iniﬂiate
de FRC pentru capitalizarea continuæ
a FRC potrivit necesitæﬂilor ce decurg
din misiunea strategicæ øi obiectivele
prevæzute în Strategia FRC;
❑ recalibrarea procedurilor, normelor øi convenﬂiilor încheiate cu partenerii în scopul menﬂinerii la un nivel
corespunzætor a cotei pe care trebuie
sæ o deﬂinæ instituﬂia contragarantærii
în portofoliile acestora øi asigurarea
unei concordanﬂe depline între strategia de piaﬂæ a FRC øi cea a fondurilor de garantare;
❑ acordarea unui numær de aproximativ 4.200 de contragaranﬂii cu o valoare de aproximativ 720 milioane lei
care vor susﬂine în termeni agregaﬂi,
un volum de credite în valoare de
circa 2 miliarde lei øi vor contribui la
menﬂinerea øi dezvoltarea de aproximativ 70.000 de locuri de muncæ;
❑ dezvoltarea instrumentelor øi sistemelor de servicii informatice în ve-
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derea creøterii aportului acestora la
îmbunætæﬂirea activitæﬂilor operaﬂionale øi configurarea acestora în scopul securizærii datelor cu caracter confidenﬂial, monitorizarea øi auditarea
accesului partenerilor la unele baze de
date ale instituﬂiei;
❑ implementarea setului de reguli necesare modulelor aplicaﬂiei Data Loss
Prevention. Acestea vor sta la baza formalizærii politicilor øi procedurilor necesare certificærii Sistemului de Management al Securitæﬂii Informaﬂiilor
din cadrul FRC.
❑ menﬂinerea øi consolidarea bunelor relaﬂii parteneriale cu integratori
de comunicare øi organizatori de evenimente pentru promovarea în cele
mai bune condiﬂii a mesajelor øi preocupærilor instituﬂionale, în scopul reclædirii imaginii øi credibilitæﬂii øi pentru poziﬂionarea FRC în locul cuvenit
în cadrul arhitecturii sistemului financiar-bancar din România. Perfecﬂionarea
modalitæﬂilor de promovare a mecanismelor øi instrumentelor de operare
pentru consolidarea comportamentului anti-ciclic øi conøtientizarea de cæ-
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tre mediul bancar øi de afaceri reprezentat de IMM, asupra facilitæﬂilor øi
avantajelor oferite de FRC în procesul accesului la finanﬂare;
❑ continuarea promoværii instituﬂionale prin intermediul instrumentelor
de comunicare specifice prevæzute de
Strategia FRC øi menﬂinerea unei abordæri profesioniste øi de interes comun pentru creøterea apetitului de
informaﬂie financiaræ de calitate, atât
în rândul publicului ﬂintæ al FRC –
finanﬂatori, fonduri de garantare, IMM,
cât øi al specialiøtilor din mass-media
de specialitate, în limitele prevederilor bugetare pentru anul 2013;
❑ aplicarea mæsurilor din perspectiva
reorganizærii funcﬂionale øi operaﬂionale a FRC aøa cum vor rezulta acestea din modificærile ce urmeazæ a fi
aduse actelor normative ce reglementeazæ activitatea instituﬂionalæ (O.U.G.
nr. 23/2009 øi O.U.G. nr. 96/2012, aprobatæ prin Lesgea nr. 71/2013);
❑ definitivarea obiectivelor, acﬂiunilor øi mæsurilor pentru perioada 2014
– 2015, pe linia direcﬂiilor strategice
conturate în Strategia FRC.
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ÎNTRE REGLEMENTÆRI ØI NECESITATEA
REVIRIMENTULUI ECONOMIEI

Radu Graﬂian GHEﬁEA,
preøedintele Consiliului Director al Asociaﬂiei
Române a Bæncilor, preøedinte CEC Bank

DEFINITORIU pentru reacﬂia bæncilor la nivel european va fi modul în care va fi finalmente conturat proiectul uniunii bancare. O provocare o reprezintæ øi adaptarea grupurilor
financiar-bancare la cerinﬂele de solvabilitate øi lichiditate impuse de prevederile Basel III,
care ar putea conduce la restrângerea expunerilor øi schimbarea modelului de business. Este
foarte important sæ nu se ajungæ la o supra-reglementare care sæ limiteze bæncile în activitatea lor de creditare a economiilor naﬂionale. Probabil cæ vom asista la inversarea procesului
de globalizare, cu revenirea capitalului cætre ﬂærile de origine. Grupurile financiare internaﬂionale øi-ar putea restrânge operaﬂiunile pe anumite pieﬂe pentru a se adapta noilor cerinﬂe.
Reglementærile Basel III trebuie privite ca o parte dintr-un întreg – uniunea bancaræ.
Liderii europeni øi-au propus sæ adopte un sistem unic de supraveghere a bæncilor care va
permite, în caz de nevoie, recapitalizarea bæncilor europene

■

Acordul la care s-a ajuns în decembrie 2012 prevede cæ Banca Centralæ Europeanæ (BCE) ar putea sæ supravegheze direct bæncile din zona euro, începând
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din ianuarie 2014, amânând termenul preconizat iniﬂial, de 1 ianuarie 2013, din cauza
diferendelor între marile puteri europene. Autoritæﬂile naﬂionale de supraveghere vor avea
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în continuare un rol important în activitæﬂile
cotidiene de supraveghere øi în pregætirea øi
punerea în aplicare a deciziilor BCE. Între
timp, sunt aøteptate acorduri concrete privind capitalizarea bæncilor, uniformizarea sistemelor de soluﬂionare a situaﬂiilor de crizæ
bancaræ øi de garantare a depozitelor.

■

Fie cæ vorbim de reglementarea Basel III, de contextul internaﬂional
dificil, de restrângerea expunerilor, de riscul de credit sau de impactul regulamentului privind creditarea în valutæ a IMM-urilor,
toate vor conduce la constrângeri øi mai ample pentru mediul de business din România.
Provocærile sistemului bancar sunt preluate
de mediul de afaceri. Asigurarea creøterii factorului de capital va restrânge, practic, capacitatea de creditare a economiilor reale.
Cu cât reglementærile europene în materie de creditare sau de consolidare a bazelor
de capital sunt mai restrictive, impactul asupra revirimentului economiilor naﬂionale este
mai vizibil, cele mai afectate fiind statele în
care sistemul bancar finanﬂeazæ preponderent economia, cum este de altfel situaﬂia
României.

■

Sistemul bancar este principalul finanﬂator al economiei româneøti,
asigurând aproximativ 91% din finanﬂarea
economiei reale, în condiﬂiile în care la nivel
european finanﬂarea economiei prin credite
bancare este de circa 75%, iar în SUA dependenﬂa de creditare este de doar 25%. O economie care se finanﬂeazæ preponderent prin
credite bancare, cum este cea a României, va
avea mai mult de suferit ca urmare a implementærii Basel III decât alte economii dependente de finanﬂarea prin pieﬂele de capital.

■

Reglementærile Basel III – Noul acord privind cerinﬂele de capital
pentru instituﬂiile de credit CRD IV – sunt
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restrictive øi ar putea determina scæderea interesului instituﬂiilor de credit privind finanﬂarea IMM-urilor, reprezentând o provocare
inclusiv în ceea ce priveøte capacitatea industriei bancare de a realiza profit.
Noul scadenﬂar de implementare a prevederilor Basel III urmeazæ a fi stabilit. În acest
moment, introducerea noilor norme de capital pentru sectorul bancar este amânatæ pe
o perioadæ între øase luni øi un an. Progresele înregistrate de membrii Comitetului de
la Basel în implementarea reformelor de adecvare a capitalului sunt diferite. Uniunea
Europeanæ se aflæ în rândul celor care au emis proiecte de reglementæri øi øi-au asumat
publicarea versiunii finale cât mai repede
posibil. Într-o situaﬂie similaræ se aflæ Argentina, Brazilia, Indonezia, Coreea, Rusia øi Statele Unite.
de capital Basel III intro■ Acordul
duce cerinﬂe de capital cantitative

øi calitative extinse, noi cerinﬂe de lichiditate
øi o revizuire a riscului de credit pentru bæncile din ﬂærile membre ale Comitetului de la
Basel. Este de importanﬂæ majoræ ca Basel III
sæ fie implementat la nivel global øi simultan, cu scopul de a menﬂine competitivitatea
sectorului financiar european. Poziﬂia exprimatæ de Federaﬂia Bancaræ Europeanæ, din
care face parte øi Asociaﬂia Românæ a Bæncilor, vizeazæ stabilirea unei perioade rezonabile de timp între publicarea textului final øi
punerea în aplicare “în scopul de a permite
bæncilor sæ implementeze procedurile necesare pentru a se conforma cu noile norme”.
Regulamentul privind cerinﬂele de capital (CRR)
va fi implementat direct øi unitar de cætre
toate bæncile din ﬂærile UE, în timp ce Directiva va fi transpusæ în reglementare naﬂionalæ.
luat de a pune în a■ Angajamentul
plicare reformele Basel III convenite

vizeazæ întærirea rezilienﬂei sistemului ban -
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car la nivel mondial, dar conduce øi la efecte
potenﬂial adverse. Reversul medaliei face ca
noile reglementæri sæ încetineascæ revenirea
economiilor afectate de criza datoriilor.
Comunitatea bancaræ ræmâne preocupatæ
de consecinﬂele neintenﬂionate ale creøterii
semnificative a costului capitalului necesar.
Aplicarea mæsurilor în materie de adec vare a capitalului se poate face fie prin atragerea de capital de la banca “mamæ” sau de
la investitori noi, fie prin diminuarea activelor ponderate la risc, ceea ce va putea duce
în timp la reducerea activelor.
Øi cerinﬂele în materie de lichiditate ar
putea conduce bæncile spre adæugarea în portofoliul de active uøor de transformat în lichiditæﬂi, cum ar fi titlurile de stat sau obligaﬂiunile, pentru a se asigura cæ ar putea face
faﬂæ unui scenariu de criza severæ. Acest
lucru va impune adaptarea sistemelor informatice øi produselor bancare, ceea ce înseamnæ costuri suplimentare. Se va exercita
presiune pe acordarea de credite pe termen
lung, în sensul diminuærii perioadei de acordare. Vor avea de suferit companiile care au
nevoie de finanﬂare. O eventualæ restrângere
a capacitæﬂii de împrumut a IMM-urilor va exercita presiune pe revirimentul economiei.
În situaﬂia unor restricﬂii ample, companiile
care vor sæ-øi finanﬂeze extinderea prin creditare vor avea de suferit, în condiﬂiile în
care, în prezent, doar 21% din IMM-uri au
obﬂinut finanﬂare prin credite.
intræm în sfera IMM-urilor, tre■ Dacæ
buie luate în calcul øi recomandæ-

rile Comitetului European de Risc Sistemic
privind restricﬂionarea creditærii în valutæ pe
zona IMM-urilor. Bæncile pot da credite în
valutæ IMM-urilor care nu au venituri în valutæ, doar dacæ acestea demonstreazæ cæ dispun de capacitate de rambursare øi în condiﬂii de øocuri ale cursului de schimb øi ale
ratei dobânzii.
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Acord de capital Basel III este
■ Noul
foarte restrictiv în ceea ce priveøte

asumarea de riscuri de cætre bænci øi existæ
pericolul sæ scadæ foarte mult apetitul bæncilor pentru creditarea IMM-urilor. Asociaﬂia
Românæ a Bæncilor, alæturi de alte asociaﬂii
bancare europene øi de grupuri bancare, au
efectuat demersuri la Parlamentul European
øi Comisia Europeanæ privind modificarea formei propunerii de reglementare.
Datoritæ calendarului de introducere treptatæ a noilor cerinﬂe Basel III, efectele vor fi
resimﬂite pe termen mediu øi lung. Se consideræ cæ nu ar trebui sæ existe întârzieri în
programul bæncilor de majorare a capitalului pânæ în anul 2019. La nivelul proiectului
de regulament Basel III se solicita bæncilor
sæ aibæ un nivel minim al rezervei de capital
comun de 4,5% (faﬂæ de 2% în cazul Basel II)
øi un nivel minim al capitalului de rangul 1
de 6% (faﬂæ de 4% în cazul Basel II) pentru
activele ponderate la risc, iar rata capitalului
total 8%.
III mai introduce øi rezerve
■ Basel
suplimentare de capital, adicæ o re-

zervæ obligatorie de conservare a capitalului
de 2,5% øi o rezervæ de capital anticiclicæ facultativæ. Aceasta permite autoritæﬂilor naﬂionale de reglementare sæ solicite un capital
suplimentar de 2,5% în perioade de mare
creøtere a creditului.
Noile ajustæri prudenﬂiale ar urma sæ fie
introduse treptat, într-un ritm de 20% pe an
începând din 2014, pentru a atinge 100% în
anul 2018.
n plan local, angajamentul acﬂio■ Înarilor
instituﬂiilor de credit a asi-

gurat menﬂinerea adecværii capitalului la niveluri confortabile, indicatorul de solvabilitate înregistrat fiind de 14,67% în luna septembrie 2012, în condiﬂiile în care, în prezent, la nivel european minimul reglementat este de 8%.
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Chiar dacæ data de start nu a fost aceeaøi
cu cea planificatæ iniﬂial de 1 ianuarie 2013,
autoritæﬂile naﬂionale de supraveghere trebuie
sæ se asigure cæ instituﬂiile de credit active în
plan internaﬂional fac progrese constante în
consolidarea bazei de capital, în conformitate cu cadrul Basel III.
chiar øi pe termen foarte scurt,
■ Astfel,
impactul va fi resimﬂit în sistemul

bancar românesc, în condiﬂiile în care 81,3%
din activele sistemului bancar românesc sunt
deﬂinute de instituﬂii cu capital stræin. De altfel, mânate de efectele crizei, mai toate instituﬂiile bancare la nivel mondial trec prin tr- un proces de eficientizare în termeni de
business, reﬂea øi personal.
Øi în plan intern, restructurarea sistemului bancar va continua cel puﬂin cu aceeaøi intensitate cu care s-a realizat øi în anul 2012,
inclusiv prin redimensionarea numærului de
angajaﬂi øi de unitæﬂi bancare la nevoile curente, pe fondul noilor reglementæri, dar øi
a stærii de facto.
de crizæ, avansul creditului
■ Înainte
neguvernamental era de 60% în ritm

anual, în timp ce, în prezent, asistæm la un
ritm de creøtere de cel puﬂin zece ori mai
redus. În aceste condiﬂii, instituﬂiile de credit øi-au adaptat strategia, planurile de expansiune teritorialæ øi au trecut la un control mai atent al costurilor operaﬂionale. Numærul unitæﬂilor bancare era de aproximativ
5.800 la finele lunii septembrie 2012, în
timp ce numærul de angajaﬂi în sistem a fost
ajustat la 62.700.
efectelor dependenﬂei
■ Corelarea
economiei României de economiile

europene øi interdependenﬂei mediului de
business autohton de sistemul bancar determinæ ca analiza perspectivelor pentru anul
2013 sæ indice menﬂinerea unui optimism
moderat.
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Absenﬂa revirimentului economiei zonei
euro face imposibilæ soluﬂionarea crizei datoriilor suverane din Uniunea Europeanæ. Constrângerile sunt cu atât mai ample, cu cât
sunt voci care se opun mæsurilor de austeritate adoptate de statele cu datorii suverane
excedentare, iar rata øomajului este deja
foarte ridicatæ în anumite ﬂæri. Este de dorit
ca oficialii europeni sæ facæ front comun în
soluﬂionarea crizei datoriilor suverane, exacerbarea efectelor crizei sau posibilitatea existenﬂei unei noi crize, prelungind starea
de neîncredere øi, evident, creøterea nemulﬂumirilor în plan social.
Reculul economiei din zona euro în trimestrul trei øi menﬂinerea unei creøteri economice modeste în Uniunea Europeanæ alæturi de producﬂia agricolæ foarte slabæ din
anul 2012, sunt principalii factori ai scæderii
Produsului Intern Brut al României în trimestrul al treilea din 2012, de 0,4% faﬂæ de
trimestrul doi al aceluiaøi an.

■ Cinutecrnâtømi iendteirunlaeﬂicoonnaol mesitce gmeaniesrtaal-

bil øi mai sænætos, cu atât bæncile vor putea
performa øi oferi creditarea necesaræ economiei. Probabil cæ rezultatele finale ale anului
2012 vor aræta cæ economia României a stagnat sau a înregistrat o creøtere realæ de maxim 0,5% – 0,7%, ﬂinând cont de contextul
economic internaﬂional dificil øi de rezultatele unui an agricol slab.
Proiecﬂia creøterii PIB-ului României pentru anul 2013 este de 1 – 2%. Ponderea
exporturilor cætre Uniunea Europeanæ este
de 70%, iar în condiﬂiile în care se mizeazæ
pe cererea externæ ca motor de creøtere economicæ, trebuie sæ ne orientæm øi cætre pieﬂe
extracomunitare pentru a contracara efectele unei cereri mai reduse din partea statelor din zona euro.
atragerea fondurilor eu■ Mroipzaenees.teTrebuie
fluidizat mecanis-
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mul de atragere a fondurilor europene, sectorul bancar fiind interesat sæ participe la acest proces.
sistemului bancar, una
■ Ladintrenivelul
provocæri este riscul de cre-

dit, în condiﬂiile în care se preconizeazæ continuarea creøterii creditelor neperformante.
Dacæ economia României nu merge bine, cele
care vor suferi în primul rând vor fi IMMurile øi bæncile, prin rata înaltæ a creditelor
neperformante. Aceasta era pe sectorul IMM,
în iulie 2012 de 23,2%, în timp ce la nivelul
corporaﬂiilor era de 4,3%. Rata creditelor neperformante era de 17,92% în luna noiembrie 2012.
tuielile cu provizionarea ocupæ
■ Cceahelmai
importantæ pondere în to-

talul cheltuielilor efectuate de bænci, provizioanele constituite de bænci cifrându-se la
aproximativ 8,4 miliarde de euro la finele
lunii noiembrie 2012.
Împærtæøesc ideea comparaﬂiei creditelor
neperformante la nivel european, doar în
situaﬂia în care includem în analizæ øi gradul
de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante, care în România este de 98%,
iar în alte state este mult mai redus.
Sectorul bancar ar putea înregistra, pentru cel de-al treilea an consecutiv, un rezultat net negativ la nivel de sistem în anul 2012.
La nivelul lunii septembrie 2012, rentabilitatea activelor (ROA) este de minus 0,04%,
în timp ce rentabilitatea capitalurilor (ROE)
este de minus 0,34%, aratæ datele oficiale
publicate de Banca Naﬂionalæ a României.
În aceste condiﬂii, este dificil de previzionat dacæ 2013 va fi un an profitabil pentru
sistemul bancar românesc, fiind vorba de interdependenﬂa cu mediul de business. Impactul crizei asupra rezultatelor financiare,
creditele neperformante înregistrate atât pe
segmentul clienﬂilor persoane fizice, cât øi juridice øi intrarea în insolvenﬂæ a unui numær
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important de companii, impun menﬂinerea
unei atitudini prudente în ceea ce priveøte
creditarea. Numærul firmelor intrate sub incidenﬂa Legii insolvenﬂei nr. 85/2006 în primele 11 luni din 2012 se ridicæ la 15.148, cu
1,7% mai redus comparativ cu perioada similaræ din 2011.
va ræmâne ancoratæ în
■ Creditarea
constrângeri economice, de regle-

mentare øi de cost. Pentru anul 2013, se pre conizeazæ o creøtere a creditului neguverna mental cu o singuræ cifræ. Avansul creditærii
este dependent de cererea de creditare, de
eligibilitatea clienﬂilor øi de reglementærile
care au impact asupra acestei activitæﬂi, mai
ales cæ este vizatæ limitarea expunerii debitorilor la creditarea în valutæ. Creditul neguvernamental a avansat, în luna decembrie
2012, cu 1,3% faﬂæ de decembrie 2011, fiind
cifrat la 51 miliarde de euro. Raportul credite/depozite este de 120,7%, în condiﬂiile
în care depozitele se ridicæ la 43 miliarde de
euro. Piaﬂa financiar-bancaræ din România ræmâne atractivæ pentru investitori. Gradul de
intermediere financiaræ, calculat ca pondere
a creditului neguvernamental în PIB este de
aproximativ 40%, faﬂæ de media europeanæ
de 121%. În contextul internaﬂional extern
øi a reglementærilor care se iniﬂiazæ, finanﬂarea activitæﬂii de creditare ræmâne o preocupare continuæ a bæncilor. Comunitatea bancaræ din România solicitæ alinierea cadrului
legislativ øi instituﬂional, astfel încât sæ permitæ emiterea de obligaﬂiuni ipotecare, atrægând astfel resurse noi cu maturitæﬂi mai lungi
øi costuri mai mici, ceea ce ar putea conduce
la diminuarea costurilor creditærii ipotecare
pentru consumatori. România înregistreazæ
o situaﬂie atipicæ, fiind singura ﬂaræ din UE
care nu are încæ o astfel de emisiune, deøi
soldul creditelor ipotecare de aproximativ 8
miliarde de euro este suficient pentru a trece la
emisiuni de obligaﬂiuni ipotecare.
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SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR
NU-ØI MAI POATE AMÂNA RESTRUCTURAREA

Florin CÎﬁU ,
analist economic

Sistemul financiar-bancar din România ar trebui restructurat cât mai rapid, øi trebuie
sæ îøi asume acest lucru. Pe termen scurt ai nevoie sæ refaci încrederea în sistemul financiarbancar. Acesta este un obiectiv care ar trebui sæ fie al întregului sistem. Nu putem sæ avem
etapa urmætoare de creøtere economicæ, færæ sæ avem încredere în sistemul financiar-bancar, pentru cæ finanﬂarea nu o sæ vinæ din banii noøtri, ci tot prin intermediere financiaræ.
În România nu avem un sistem bancar competitiv. Ar fi competitiv dacæ preﬂurile ar fi dictate de consumator, øi nu de sistemul bancar.

❑

Consumatorul român este unul deosebit de interesant. Dacæ ne uitæm
la dobânda pentru creditele noi în lei, din intervalul ianuarie 2007 – ianuarie 2009, observæm cæ a crescut. Dar, în ciuda acestui obstacol evident, cererea pentru împrumuturile în
monedæ naﬂionalæ s-a majorat øi ea. Cam la fel
s-a væzut øi la nivelul creditelor în euro. Do-
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bânzile s-au dus în sus, s-au dus în jos, dar cererea a continuat sæ avanseze. De aici, se observæ cæ nu costul creditului a avut rol determinant asupra consumatorului, ci faptul cæ a
putut obﬂine un împrumut dupæ o lungæ perioadæ în care finanﬂarea bancaræ a fost prohibitæ.
Am ajuns într-un punct, în care atât
cererea, cât øi oferta au fost supradi-

❑
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mensionate pentru cæ am înﬂeles greøit ce se
întâmplæ în jurul nostru. Reducerea øomajului, creøterea economiei, mærirea veniturilor
øi aprecierea leului le-am perceput ca pe niøte
schimbæri structurale permanente. Iar la asta
a contribuit foarte mult faptul cæ se spunea cæ
vom adopta moneda euro în 2012. Cu alte
cuvinte, în psihicul consumatorului român au
fost “aruncate” câteva informaﬂii øi toatæ lumea a crezut cæ are loc o schimbare de structuræ, o creøtere de productivitate. Este exact
cum s-a întâmplat în Statele Unite în anii 2000;
øi acolo s-a încercat sæ se “scurtcircuiteze” ciclul economic.

CARE ESTE SITUAﬁIA SISTEMULUI
BANCAR
A VENIT însæ momentul sæ plætim pentru
abuzurile din acea perioadæ. Am ajuns la scadenﬂæ. Sistemul bancar românesc se confruntæ cu pierderi færæ precedent. Cele 40 de instituﬂii de credit au acumulat pierderi totale de
2,12 miliarde de lei, aproape jumætate de miliard de euro. Asta ar însemna cæ pierderile
s-au triplat în 2012 faﬂæ de 2011 (777 milioane),

sunt de patru ori mai mari ca în 2010 (516),
sistemul ajungând, practic, sæ aibæ o pierdere
de douæ miliarde de la un profit de patru în
2008 (vezi graficul nr. 1).
Cauzele pierderilor sunt fireøte creditele neperformante, care au avansat de la 6,46% øi 7,89% în septembrie øi decembrie 2009, la 11,85% în 2010, 14,33% în
2011, 18,23% în 2012 øi 18,66% în ianuarie
2013 (vezi tabelul din pagina urmætoare).
Bæncile au provizionat pierderi de peste 35
de miliarde din activitatea de împrumut în 2012,
cu un sfert mai mult decât la finele lui 2011.
Creditele îndoielnice reprezentau trei miliarde de lei, cele sub-standard 6 miliarde de lei,
acelea în observaﬂie aproape 9 miliarde de lei.
Este foarte limpede cæ o ratæ mare a
creditelor neperformante poate duce
la instabilitate în sistemul financiar-bancar,
dacæ se materializeazæ în costuri foarte mari
pentru acesta. Dar existæ øi un doilea risc, cel
exercitat asupra creøterii economice. Cele douæ
sunt corelate. Scæderea sau stagnarea economiei duce la majorarea ratei creditelor neperformante, dar existæ øi un efect invers. De la
un anumit nivel încolo, rata mare a creditelor
neperformante influenﬂeazæ negativ creditarea.

❑

❑

Graficul nr. 1. Rentabilitatea sistemului bancar
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Evoluﬂia creditelor neperformante
Sep.
2009
Rata riscului
de credit
Rata creditelor
neperformante

Dec.
2009

Dec.
2011

Ian.
2012

Dec. Ian.
2012 2013

14,18 15,29 17,81 20,82 21,89 23,28

26,1

29,91 30,16

6,46

16,8

18,23 18,66

7,89

Ian.
2010

10,2

Lipsitæ de finanﬂare, economia scade în continuare, ceea ce amplificæ øi mai mult rata creditelor neperformante, øi astfel se intræ într-o
spiralæ negativæ din care nu se mai poate ieøi.

ÎN CÆUTAREA PUNCTULUI CRITIC
DUPÆ UN anumit prag, efectul creditelor
neperformante este neliniar: îﬂi afecteazæ creditarea øi bineînﬂeles creøterea economicæ. Nimeni nu øtie însæ exact care e nivelul acela de
la care trebuie sæ te îngrijorezi (vezi graficul
nr. 2).
Pe scala din dreapta sunt prezentate
cele mai importante crize financiare,

❑

Dec.
2010

Ian.
2011

11,85 13,35 14,33

unde se observæ care a fost nivelul critic al creditelor neperformante în alte ﬂæri øi regiuni. În
Finlanda, de exemplu, nivelul neperformanﬂei de la care s-a produs un efect negativ asupra economiei a fost estimat la 13%, în Suedia
tot la fel, în Norvegia la 16%, în Turcia la 27%,
în Asia – în timpul crizei din 1997 – la peste
31%. Dar nivelul critic al neperformanﬂelor –
de la care economia se “stricæ” – diferæ de la
un sistem bancar la altul.
Economistul-øef al Bæncii Naﬂionale a României, Valentin Lazea, apreciazæ cæ o comparaﬂie pe ﬂæri a creditelor neperformante trebuie pusæ într-un context în care ne uitæm la
raportul credit total/PIB. În Spania creditul ne-

Graficul nr. 2. CESEE and Previous Crises Countries: Peak NPL Ratios
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Graficul nr. 3. Intermedierea financiaræ – stoc
performant se situeazæ sub 10% din împrumuturi, în condiﬂiile unui credit total de 200%
din PIB, ceea ce însemnæ cæ genereazæ un efect cvasifiscal de 16%. La noi tinde spre 20%,
în condiﬂiile unei intermedieri financiare de
40% din PIB, de unde rezultæ un efect cvasifiscal de 8%. Valentin Lazea consideræ cæ, dacæ
privim lucrurile din aceastæ perspectivæ, se observæ cæ România are o problemæ mult mai
micæ decât alﬂii, chiar dacæ cifra de 18% este
mult mai mare (vezi graficul nr. 3).
Într-adevær, cred cæ Valentin Lazea
are un punct de vedere valid, øi acest
fapt explicæ de ce putem supravieﬂui cu peste
18% credite neperformante. Problema este, însæ,
repet, unde se poziﬂioneazæ acel prag critic. În
Statele Unite, de exemplu, credite neperformante de peste 1% reprezintæ acel prag critic.
În România e mult mai mare øi din nou “trec”
prin spusele lui Valentin Lazea. Însæ, referitor
la finanﬂæri, mæ despart de punctul sæu de vedere. Spania are finanﬂæri pentru toate tipurile
de credite øi acceseazæ linii de la Banca Centralæ Europeanæ (BCE). România nu se gæseøte în aceeaøi situaﬂie. Chiar dacæ are un raport mai redus credite/PIB, împrumuturile în
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euro vor trebui finanﬂate prin intermediul pieﬂei internaﬂionale. Or, România nu are acces la
finanﬂare de la BCE precum Spania, ceea ce
înseamnæ o diferenﬂæ semnificativæ în planul
cost-risc.

RESTRUCTURAREA SISTEMULUI
BANCAR PENTRU ELIMINAREA
RISCULUI SISTEMIC
O RECAPITULARE preliminaræ aratæ cæ frica
de insolvenﬂæ, capitalizarea în scædere, intermedierea insuficientæ, prea mult risc în bilanﬂ
sau încrederea scæzutæ în sistemul bancar pot
fi indicatorii care sæ-ﬂi indice când sistemul
bancar trebuie restructurat. România, deøi a
ajuns aproape de pragul critic, nu este încæ la
cel maxim al creditelor neperformante. Dacæ
ne uitæm la rentabilitatea sistemului bancar,
este clar cæ restructurarea nu mai poate sæ fie
amânatæ. Un sistem bancar neprofitabil nu
este sænætos, dar mai ales nu poate sæ ajute economia. Ca obiectiv pe termen scurt, restructurarea este necesaræ pentru a elimina riscul
sistemic sau de contagiune. Pe termen lung e
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nevoie de un model nou de guvernanﬂæ. Nu
putem avea o nouæ etapæ de creøtere economicæ, færæ sæ fi redresat încrederea în sistemul
financiar-bancar.
Sistemul financiar autohton este în
mijlocul unui proces foarte periculos
pentru propria stabilitate: creditele neperformante cresc în acelaøi timp cu ieøirile masive
de capital. Asta înseamnæ cæ pentru provizionare bæncile trebuie sæ se împrumute de pe
piaﬂa localæ. Dar pe piaﬂa localæ nu existæ finanﬂare nici în lei, nici în euro. Cea în lei este
strict controlatæ de BNR pentru a influenﬂa
cursul valutar, iar cea în euro trebuie sæ vinæ
de pe pieﬂele internaﬂionale, care în acest moment au propriile probleme de finanﬂare.
Astæzi ne aflæm în faﬂa unei probleme
similare, cu aceleaøi atitudini “relaxate” din partea oficialilor øi “analiøtilor”: creditele neperformante au crescut alarmant. Mai
mult, deoarece valoarea activelor folosite pentru colateral a scæzut, bæncilor li se cer mai
multe provizioane.
Consider cæ suntem aproape de o corecﬂie
de proporﬂii pe piaﬂa financiaræ. Aøa cum deficitul de cont curent, în 2007, de 12%, era
mare din orice punct de vedere, tot aøa øi o
ratæ a creditelor neperformante, de aproape
20%, este terifiantæ.

❑

❑

LEGIFERAREA FALIMENTULUI
PERSONAL – UN IMPERATIV ETIC
ØI ECONOMIC
bancar are nevoie de restruc❑ Sistemul
turare radicalæ, adicæ de recunoaøte-

rea øi lichidarea activelor toxice, pentru a se
reînsænætoøi øi a putea reîncepe sæ îøi exercite
funcﬂia de bazæ, aceea de finanﬂator al economiei reale. Funcﬂie imposibil de exercitat de
bænci neprofitabile, marcate de acumularea
de credite neperformante øi de provizioanele
pentru acoperirea acestora. Pe de altæ parte,
persoanele fizice supra-îndatorate au dreptul
la un nou început, prin declararea falimentu-
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lui individual, la fel ca øi firmele, faﬂæ de care,
în momentul de faﬂæ, sunt discriminate. Cele
douæ aspecte sunt intim corelate.
Puﬂine subiecte sunt mai tabu în rândul elitelor financiare, tehnocrate øi
politice din România decât cel al legiferærii falimentului personal al debitorilor supra-îndatoraﬂi ai bæncilor, care nu îøi mai pot plæti ratele la creditele contractate. În ultimii ani, de
la declanøarea crizei, au fost elaborate mai multe
proiecte de lege în acest sens, toate îngropate.
De fiecare datæ, argumentul suprem (dacæ poate
fi numit argument) a fost acela cæ Fondul Monetar Internaﬂional (FMI) se opune mæsurii,
færæ sæ fie foarte clar de ce øi cu ce ar avea de
suferit România din punct de vedere macroeconomic, în ipoteza cæ o astfel de mæsuræ ar
fi adoptatæ.

❑

FMI E DOAR UN PARAVAN COMOD
LUCRURILE nu stau deloc aøa, dar, ca de
obicei, FMI øi judecæﬂile sale “infailibile” sunt
utilizate pentru a justifica perpetuarea legislativæ a unor interese de grup, de altfel foarte
transparente. Dovada este aceea cæ, în alte ﬂæri,
unele dintre ele aflate în acorduri de finanﬂare
de tip stand-by cu Fondul, instituﬂia financiaræ internaﬂionalæ nu doar cæ a acceptat legiferarea insolvenﬂei øi falimentului persoanelor
fizice, ba chiar a încurajat-o. Sæ dæm doar câteva exemple:
❑ actualul øef al FMI, Christine Lagarde, a
susﬂinut, în calitate de ministru de Finanﬂe, o
reformæ legislativæ pe piaﬂa creditului de consum din Franﬂa în 2010, care viza øi îmbunætæﬂirea procedurilor pentru falimentul personal;
❑ în cazul Ungariei, FMI scria în raportul
de ﬂaræ din ianuarie 2009 cæ “încurajeazæ autoritæﬂile sæ accelereze introducerea unei legi
a falimentului personal”, pentru a proteja persoanele care au contractat credite în valutæ.
Mai mult, în ultimul raport de ﬂaræ din 29 martie 2009, FMI a revenit cu propunerea unei
legi a falimentului personal;
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❑ în cazul Italiei, FMI, în raportul de ﬂaræ
din februarie 2009 preciza cæ “introducerea
unei legi a falimentului personal este importantæ, având în vedere perspectivele reduse de
creøtere economicæ”;
❑ în cazul Lituaniei, raportul misiunii FMI
din mai 2010 semnala cæ “introducerea legii
falimentului personal este binevenitæ”;
❑ în cazul Irlandei, FMI nota în raportul de
ﬂaræ din noiembrie 2011 cæ “sunt necesare eforturi pentru reformarea legii falimentului
personal”;
❑ în Grecia, în 2011, în plinæ crizæ a datoriilor suverane øi în condiﬂiile în care ﬂara era
monitorizatæ sever de troika formatæ din FMI,
Comisia Europeanæ (CE) øi Banca Centralæ Europeanæ (BCE), s-a introdus o lege a falimentului personal.

ADEVÆRUL E CÆ SISTEMUL BANCAR
ØI GUVERNUL SE OPUN
ÎN MARTIE 2010, consilierul guvernatorului Bæncii Naﬂionale a României, Adrian Vasilescu, declara cæ adoptarea legii falimentului
personal ar putea forﬂa bæncile sæ caute garanﬂii suplimentare pentru finanﬂare øi va restricﬂiona accesul la credite, arætând cæ banca centralæ a transmis Parlamentului un punct de vedere defavorabil proiectului.
“Proiectul legii falimentului personal în aparenﬂæ este generos. În esenﬂa lui, însæ, este
posibil sæ ne trezim în faﬂa unor prevederi legale care sæ provoace o presiune puternicæ
asupra unui sistem, mæ refer la sistemul bancar, care øi aøa suportæ un proces de încetinire
a creditærii. Într-un moment în care aøteptæm
zorii încrederii în economia noastræ, care sæ
stimuleze bæncile sæ relanseze creditarea, un
astfel de act normativ ar putea sæ descurajeze
procesul øi sæ vedem bæncile în cæutare de garanﬂii peste garanﬂii ca sæ dea un credit”, a declarat Vasilescu.
El a adæugat cæ a fost solicitatæ o opinie de
la Banca Naﬂionalæ a României, în calitate de
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reglementator øi supraveghetor al sistemului
bancar, iar punctul de vedere al bæncii cen trale a fost defavorabil proiectului. “Cei care
într-o primæ fazæ s-ar bucura cæ li se face o favoare, într-o a doua fazæ s-ar putea sæ vadæ cæ
ajung foarte greu la creditele pe care øi le doresc. De altfel, BNR nu s-a pronunﬂat în favoarea acestui proiect de act normativ prin opiniile
transmise Parlamentului”, a afirmat Vasilescu.
Problema legiferærii falimentului personal s-a pus ultima oaræ în România
în octombrie anul trecut. Atunci, pe circuitul
parlamentar se aflau douæ proiecte de lege
care vizau acest lucru, unul dintre ele iniﬂiat
de cætre 13 senatori PDL, iar celælalt – de deputatul PNL Eugen Nicolæescu, iar purtætorul
de cuvânt al Guvernului, Andrei Zaharescu, a
declarat cæ Executivul nu le susﬂine pe nici
unul dintre ele. “Existæ mai multe observaﬂii
de fond. Guvernul nu susﬂine adoptarea acestor propuneri legislative”, a declarat Andrei
Zaharescu.
Ambele proiecte precizau cæ procedura insolvenﬂei persoanelor fizice
are ca scop acoperirea creanﬂelor contra debitorului, iar în caz de faliment personal, bunurile debitorului vor fi lichidate în vederea
acoperirii datoriilor sale. De asemenea, se
stipula cæ debitorul de bunæ credinﬂæ, care fie
prin plan, fie prin platæ anticipatæ, a acoperit
un minimum de 75% din valoarea totalæ a creanﬂelor acceptate în lista creditorilor, va beneficia de închiderea anticipatæ a procedurii øi de
øtergerea din toate registrele de publicitate øi
evidenﬂele publice a consecinﬂelor juridice ale
insolvenﬂei.

❑

❑

TREBUIE STOPATÆ DISCRIMINAREA
SÆ LÆSÆM deocamdatæ la o parte argumentele economice øi sæ ne concentræm pe cele
de naturæ eticæ øi juridicæ. Iar aici lucrurile
sunt extrem de simple. În momentul de faﬂæ,
persoanele juridice, respectiv companiile, pot
beneficia de procedura insolvenﬂei øi de cea a
falimentului pentru a se proteja faﬂæ de credi-
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tori (inclusiv bænci), atunci când se confruntæ
cu probleme financiare øi ar putea sæ o ia, eventual, de la capæt în business, în urma unor
procese de restructurare. Mai mult, legile insolvenﬂei, cel puﬂin în cazul SRL-urilor, sunt
extrem de laxe în România øi nedrept de avantajoase pentru debitorii persoane juridice, fiind
utilizate de multe ori ca adeværate manuale de
înøelat creditorii, furnizorii øi partenerii de afaceri.
În schimb, persoanele fizice nu pot
apela la insolvenﬂæ øi faliment, ceea
ce, oricum am lua-o, constituie un caz de crasæ
discriminare.
De fiecare datæ când vorbim de capitalism, creøtere, recesiune sau faliment, avem în minte sectorul corporatist. Dar
mai existæ o parte a economiei care a fost ignoratæ, mai ales când vine vorba de faliment:
consumatorul individual. Atât timp cât li se
permite corporaﬂiilor sæ dea faliment, aceastæ
noﬂiune trebuie extinsæ øi la nivelul consumatorului român. Acest lucru se poate face prin
adoptarea legii falimentului personal.
Atunci când discutæm de corporaﬂii,
aproape toatæ lumea este de acord
cæ, în unele cazuri, este mult mai bine ca acestea sæ intre în faliment. Øi, în general, patronii
firmelor care dau faliment nu se confruntæ cu
nici un fel de stigmat, social sau de altæ naturæ. Aceøtia pot oricând sæ porneascæ o altæ
afacere. Mai mult, nu existæ presiuni din partea bæncilor, de multe ori foarte aproape de
hærﬂuire, øi de la agenﬂiile de recuperare a
creanﬂelor sau de la biroul de credit. Cu alte
cuvinte, aceøti patroni nu se confruntæ cu sentimentul cæ sunt trataﬂi ca niøte “criminali”. Ei
bine, dacæ firmele meritæ o a doua øansæ, acelaøi lucru îl meritæ øi persoanele fizice.

❑
❑

❑

BÆNCILE REFUZÆ
SÆ SE RESTRUCTUREZE
O EXPLICAﬁIE pentru care sistemul bancar
refuzæ sæ accepte ideea legiferærii falimentului

36

personal este aceea cæ bæncile nu vor sæ se restructureze cu adeværat, deøi aceastæ restructurare ar fi beneficæ øi pentru ele, øi pentru
economie øi pentru societate în ansamblu.
Acesta este principalul argument folosit de FMI
pentru a convinge autoritæﬂile maghiare sæ adopte legea falimentului personal. Un punct
de vedere care nu susﬂine teama BNR sau a
sistemului bancar cæ aceastæ lege va restricﬂiona creditarea. Nu existæ nici o dovadæ empiricæ care sæ susﬂinæ ideea cæ falimentul personal va restricﬂiona øi mai mult creditarea,
prin aceea cæ bæncile vor înæspri exigenﬂele
pentru acordarea împrumuturilor øi vor cere
garanﬂii suplimentare.
În realitate lucrurile stau exact invers,
aøa cum o aratæ toate studiile empirice. Creditarea nu se va relua, iar economia
realæ, adicæ agenﬂii economici øi consumatorii vor ræmâne nefinanﬂaﬂi, pânæ când bæncile
nu îøi vor curæﬂa bilanﬂurile de toate activele
toxice øi de toate creditele neperformante care
le împiedicæ sæ facæ profit. Sistemul bancar
trebuie sæ accepte cæ un volum important
de împrumuturi nu se va rambursa, sæ execute garanﬂiile, acolo unde existæ, aøa devalorizate cum sunt, øi sæ accepte pierderile
rezultate, ca premisæ a însænætoøirii lor. Acﬂionarii trebuie sæ se obiønuiascæ cu ideea cæ
o bunæ parte din resursele financiare mobilizate sub formæ de provizioane nu vor fi
recuperate niciodatæ.
Iar pentru a græbi acest proces de curæﬂare a sistemului bancar, în vederea reluærii activitæﬂii sale pe baze sænætoase øi
profitabile, legiferarea falimentului personal
ar fi cel mai bun impuls. Bæncile ar fi puse în
faﬂa faptului împlinit øi ar fi obligate sæ acﬂioneze în sensul limpezirii bilanﬂurilor: asumare
a pierderilor, executare a garanﬂiilor øi lichidare a activelor øi bunurilor debitorilor øi evaluarea corectæ a necesitæﬂilor de recapitalizare.
S-ar evita situaﬂia din momentul din faﬂæ, care
înseamnæ boalæ lungæ øi moarte siguræ.

❑

❑
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ARGUMENTELE ECONOMICE
NE READUC LA CELE ETICE
ATUNCI CÂND examineazæ problema legiferærii falimentului persoanelor fizice, autoritæﬂile de stat trebuie sæ îøi aminteascæ de faptul cæ cei mai mari datornici la bugetele publice sunt chiar întreprinderile de stat øi cæ,
practic, este limpede cæ aceste datorii nu vor
mai fi recuperate niciodatæ. Sunt foarte bine
cunoscute artificiile juridice folosite pentru a
øterge datorii ale unor societæﬂi precum Compania Naﬂionalæ a Huilei sau CFR. Øi, cel mai
recent øi mai ilustru exemplu, intrarea în insolvenﬂæ a Hidroelectrica.
Pe de altæ parte, în ultimii ani, sectorul privat a oferit numeroase exemple de companii de renume care au considerat, deseori la unison cu creditorii, cæ este o
soluﬂie mai avantajoasæ intrarea în proceduræ
de insolvenﬂæ. În plus, acﬂionarii principali sau
proprietarii acestor companii nu au suferit personal de pe urma acestor falimente. Sunt în
continuare persoane publice, iar sfatul lor despre economie øi oportunitæﬂi de investiﬂii este
solicitat în continuare de cætre mass media.
În aceste condiﬂii, de ce sæ beneficieze
doar companiile de dreptul de a da faliment øi sæ nu se acorde acest drept øi cetæﬂenilor simpli? Dacæ este o soluﬂie bunæ øi chiar
recomandatæ pentru corporaﬂii øi pentru cetæﬂenii unguri, de ce sæ nu li se ofere øi persoanelor fizice române cu credite o cale de ieøire,
pentru a-øi pune finanﬂele øi viaﬂa în ordine?
În concluzie, nu existæ nici un motiv
de interzicere a falimentului persoanelor fizice. În cazul corporaﬂiilor, ideea care
stæ la bazæ este cæ, prin faliment, se elibereazæ
resurse, respectiv capital øi forﬂæ de muncæ,
care astfel pot fi angajate în alte proiecte. Øi în
cazul statelor, falimentul reprezintæ modalitatea prin care piaﬂa pune frânæ risipei banului
public. În România, în momentul de faﬂæ, funcﬂioneazæ un dublu standard: corporaﬂiile sunt
tratate mult mai bine decât indivizii. Chiar øi

❑
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în condiﬂiile în care venitul real scade, e mult
mai uøor pentru o companie sæ-øi restructureze
o datorie decât pentru o persoanæ privatæ.
Motivul pentru care în România nu
este încæ legiferat falimentul personal este unul simplu: o astfel de lege contravine unor interese pe termen scurt. În acelaøi
fel în care nu a fost în interesul bæncilor sæ
ofere instrumente financiare de acoperire a
riscului de dobândæ sau de curs valutar pentru persoanele fizice. Dar faptul cæ nu e în interesul sistemului bancar sæ existe aceastæ lege a
falimentului personal nu explicæ de ce reglementatorul sau legiuitorul nu au cerut introducerea ei. Cel puﬂin pentru a elimina discriminarea persoanelor fizice faﬂæ de corporaﬂii.
Ca øi în cazul datoriilor suverane, trebuie gæsitæ o soluﬂie care sæ îl ajute
atât pe cetæﬂeanul român supra-îndatorat, cât
øi sistemul bancar. Introducerea posibilitæﬂii
declarærii falimentului personal, laolaltæ cu elaborarea de proceduri øi modalitæﬂi mai uøoare de restructurare a datoriilor, ar ajuta la
relansarea pieﬂei creditærii în România. Chiar
dacæ autoritæﬂile ezitæ sæ creeze un cadru legislativ pentru falimentul personal, acest fenomen
existæ øi nu poate fi ignorat. Iar în absenﬂa
unei legi în acest sens, costurile financiare øi
de imagine ale sistemului bancar, inclusiv în
justiﬂie, vor greva mult timp asupra capacitæﬂii
acestuia de a-øi exercita funcﬂia de bazæ, aceea
de finanﬂator al economiei.

❑

❑
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IMPACTUL ACCESÆRII GARANﬁIILOR
CONTRAGARANTATE
asupra obligaﬂiei bæncilor de contabilizare a pierderilor
din deprecierea activelor financiare

Alexandru VLASE,
director Direcﬂia Contragarantare FRC

PROPUNERILE PENTRU NOUL
MODEL DE PROVIZIONARE
A CREDITELOR SE BAZEAZÆ
PE PIERDERILE PRECONIZATE
CONSILIUL pentru Standarde Internaﬂionale de Contabilitate (IASB) a publicat, la
sfârøitul sæptæmânii trecute, noile propuneri
privind contabilizarea pierderilor din deprecierea activelor financiare, îndelung aøteptate, în special, de cætre instituﬂiile financiare.
Noile propuneri vin sæ ræspundæ îngrijorærilor legate de provizionarea insuficientæ øi
cu întârziere a pierderilor din deprecierea
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creditelor øi sunt de naturæ sæ accelereze recunoaøterea acestor pierderi. Astfel, provizioanele constituite vor acoperi atât pierderile
deja suportate, cum este cazul în prezent, cât
øi o parte a pierderilor aøteptate în viitor.
“Noile propuneri aduc o modificare semnificativæ a modelului de provizionare øi este
de aøteptat sæ producæ un impact semnificativ la nivelul bæncilor øi altor instituﬂii financiare”, spune Øerban Toader, senior partner
al KPMG în România.

■

Contabilizarea pierderilor din depreciere a fost un subiect intens
dezbætut de organismele de reglementare de
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ambele pærﬂi ale Atlanticului. În mod regretabil, IASB øi FASB (Consiliul pentru Standarde de Contabilitate Financiaræ din Statele Unite) au renunﬂat anul trecut la angajamentul iniﬂial de a elabora propuneri comune cu privire la contabilizarea pierderilor
din deprecierea activelor financiare. În decembrie 2012, FASB a publicat propriile propuneri, care diferæ în anumite aspecte esenﬂiale de cele emise de IASB.

■

Propunerile formulate de IASB introduc o nouæ metodologie de recunoaøtere a pierderilor din depreciere, bazatæ pe pierderile aøteptate, pentru a reflecta
deteriorarea calitæﬂii activelor financiare precum portofoliile de credite. Modelul propus
presupune înregistrarea de provizioane pentru acoperirea pierderilor aøteptate pânæ la
scadenﬂa finalæ pentru activele financiare al
cæror risc de credit a crescut semnificativ faﬂæ
de momentul iniﬂial, precum øi a pierderilor
aøteptate în urmætoarele 12 luni pentru celelalte active financiare.
“Evaluarea pierderilor din depreciere presupune formularea unor raﬂionamente dificile pentru a stabili dacæ sumele împrumutate vor fi rambursate conform scadenﬂarului, øi dacæ nu – cât din valoarea acestora va
fi recuperatæ øi la ce moment. Noul model
propus de IASB extinde aria acestor raﬂionamente. Astfel, este introdus un nou prag pentru a stabili dacæ a avut loc o deteriorare semnificativæ în calitatea creditului, iar în funcﬂie de asta se înregistreazæ un provizion fie
pentru pierderile aøteptate în urmætoarele
12 luni, fie pentru pierderile aøteptate pânæ
la maturitatea creditului. Aplicarea acestor
reguli va reprezenta o provocare pentru bænci,
fiind necesaræ formularea unor noi raﬂionamente care trebuie revizuite de cætre auditori øi înﬂelese de utilizatorii situaﬂiilor financiare, inclusiv de cætre autoritæﬂile de supraveghere”, declaræ Cezar Furtunæ, partener
Servicii Financiare în cadrul KPMG România.
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Noul model ar urma sæ se aplice tuturor
activelor financiare evaluate la cost amortizat sau la valoarea justæ prin capitalurile
proprii, cum sunt creditele sau titlurile de
stat, precum øi anumitor angajamente de
creditare øi garanﬂii financiare. Propunerile
introduc øi cerinﬂe suplimentare de prezentare a informaﬂiilor cu privire la deprecierea
activelor financiare în notele la situaﬂiile financiare.

■

Este de aøteptat ca noile propuneri
sæ aibæ un impact semnificativ asupra bæncilor româneøti, care aplicæ IFRS (Standardele Internaﬂionale de Raportare Financiaræ) ca bazæ a contabilitæﬂii de la 1 ianuarie
2012. Pe lângæ impactul financiar, cel mai
probabil va fi necesaræ modificarea sistemelor existente sau dezvoltarea unor funcﬂionalitæﬂi suplimentare pentru a colecta øi procesa informaﬂiile necesare aplicærii noii metodologii.
Angela Manolache, director în cadrul Departamentului de Consultanﬂæ al KPMG în
România, recomandæ entitæﬂilor care aplicæ
IFRS, øi în special bæncilor, sæ demareze analiza impactului noilor propuneri asupra
activitæﬂilor lor: “Riscul de credit este elementul central al activitæﬂilor bancare øi se
aøteaptæ ca modelul propus sæ aibæ implicaﬂii vaste asupra sistemelor øi proceselor de
creditare. Astfel, procesul de implementare
s-ar putea dovedi dificil pentru instituﬂiile
bancare. Societæﬂile comerciale vor fi øi ele
afectate, dar impactul asupra creanﬂelor comerciale pe termen scurt va fi cel mai probabil redus”.

■

Propunerile sunt supuse dezbate rilor pânæ la începutul lunii iulie
2013. Data de intrare în vigoare a noilor prevederi va fi stabilitæ de IASB dupæ finalizarea
procesului de consultare publicæ. Pentru a fi
aplicabile entitæﬂilor din România care au o
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cerinﬂa legalæ de întocmire a situaﬂiilor financiare conforme cu IFRS, prevederile trebuie
sæ fie mai întâi adoptate de cætre Comisia Europeanæ.

IMPACTUL ACCESÆRII GARANﬁIILOR
CONTRAGARANTATE
ASUPRA OBLIGAﬁIEI BÆNCILOR
DE CONTABILIZARE A PIERDERILOR
DIN DEPRECIEREA ACTIVELOR
FINANCIARE
PRINCIPALUL scop al contragarantærii este
sprijinirea funcﬂionærii sustenabile a pieﬂei
financiare øi bancare, a fondurilor de garantare øi dezvoltarea pe aceastæ bazæ a accesului IMM la finanﬂare, prin mecanismele specifice ale garantærii øi contragarantærii.
Instrumentul contragarantærii reprezintæ
angajamentul expres, irevocabil øi necondiﬂionat prin care Fondul Român de Contragarantare (FRC) preia o parte din riscul de
credit asumat de fondurile de garantare la
acordarea de garanﬂii în favoarea IMM.
Din punct de vedere financiar, contragaranﬂiile pe care le acordæ FRC sunt instrumente de transfer/preluare a riscului, iar din
punct de vedere legal sunt angajamente sub
semnæturæ.

■

Analiza impactului pe care l-ar avea
pentru bænci accesarea într-o pondere mai mare a garanﬂiilor emise de fondurile de garantare, în special cele contragarantate, din perspectiva obligaﬂiei acestora
începând cu anul 2012 de a contabiliza pierderile din deprecierea activelor financiare,
prevæzutæ de IAS 39, actuala formæ, se cuvine a fi fæcutæ, în special, din perspectiva
noilor propuneri ale IASB de modificare a
acestui Standard, aflate în prezent, dupæ cum
arætam anterior, în dezbatere publicæ.
Cum ar putea FRC øi fondurile de garan-
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tare sæ ajute bæncile sæ diminueze acest impact?
Dacæ bæncile vor creøte considerabil ponderea în structura colateralului a garanﬂiilor
emise de fondurile de garantare øi contragarantate de FRC, va avea acest demers un
impact pozitiv în stabilirea unei valori nete
la care activele financiare reprezentate de
credite – în special cele acordate IMM, vor
îmbunætæﬂi valorile indicatorilor prudenﬂiali?
Vor putea astfel bæncile sæ-øi îmbunætæﬂeascæ
nivelul indicatorilor de performanﬂæ?

■

Am plecat în cercetarea acestei teme,
de la o øtire de presæ apærutæ spre
sfârøitul lunii februarie 2013, având la bazæ
date furnizate de Banca Naﬂionalæ a României, cu referire la impactul garanﬂiilor asupra necesarului de provizioane. Øtirea semnala o “performanﬂæ” aproape unicæ în istoria sistemului bancar din Romania, înregistratæ spre finele anului 2012, când, din cauza
“volatilitæﬂii” foarte mari a garanﬂiilor reale
clasice aflate în prezent în structura colateralului asociat stocului de credite angajat,
volatilitate determinatæ de actualul context
economic øi de piaﬂæ, în urma reevaluærii lor,
a fost necesaræ suplimentarea volumului de
provizioane pentru acoperirea riscului de
credit, de la 1 miliard lei, determinat pentru
primele 9 luni ale anului trecut, la peste 7
miliarde de lei, în noiembrie 2012.
Garanﬂiile emise de fondurile de garantare, din care peste 65% sunt øi contragarantate, acoperæ doar puﬂin peste 2% din structura colateralului care a determinat aceastæ
mæsuræ.
Dacæ ponderea acestor garanﬂii era mult
mai mare, ar fi avut o influenﬂæ favorabilæ în
acest demers? Noi susﬂinem cæ da.
Articolul arætat menﬂioneazæ faptul cæ Banca
Transilvania a fost foarte puﬂin afectatæ de aceastæ mæsuræ, fiind una dintre puﬂinele bænci
care au înregistrat rezultate pozitive. Din e-
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videnﬂele avute de FRC, rezultæ faptul cæ Banca
Transilvania este una dintre bæncile care au
în structura de garanﬂii un volum important
de garanﬂii emise de fondurile de garantare,
garanﬂii care în mod covârøitor sunt øi contragarantate.

■

Importanﬂa garanﬂiilor emise de fondurile de garantare øi, în special, a
celor contragarantate, este mult sporitæ, odatæ
cu obligaﬂia bæncilor, instituitæ începând cu
ianuarie 2012, de aplicare a IFRS, inclusiv a
Standardului IAS 39, potrivit cæruia, aøa cum
detaliam anterior, acestea trebuie sæ-øi evalueze permanent activele financiare, operaﬂiune în urma cæreia, în caz de depreciere, trebuie sæ determine nivelul pierderii pe care trebuie sæ o suporte øi sæ calculeze provizioane
corespunzætoare acoperirii acestor pierderi.
Un impact major îl au rezultatele înregistrate din evaluarea împrumuturilor acordate,
riscul de credit fiind elementul central al activitæﬂii bancare, activ care va genera cel mai
mare volum al provizioanelor din depreciere.
Un rol important în reducerea efectului negativ al impactului în caz de depreciere îl au
garanﬂiile colaterale. Metodologia prevæzutæ
de IAS 39 stabileøte faptul cæ, în caz de depreciere, pierderea se determinæ comparând
valoarea contabilæ a activului (împrumutului de exemplu) øi valoarea prezentæ a fluxurilor de numerar viitoare estimate.

■

Elementele care se iau în calcul pentru determinarea fluxurilor viitoare
au în vedere plæﬂile viitoare estimate ale clientului din activitatea desfæøuratæ, valoarea viitoare estimatæ a garanﬂiilor existente minus
costurile de vânzare øi orice alte intræri de
numerar viitoare estimate.
Valoarea contribuﬂiei garanﬂiilor în determinarea fluxurilor viitoare este stabilitæ în
conformitate cu principiul prudenﬂialitæﬂii,
având în vedere limitærile ce pot apærea în
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gradul de lichidate al activului constituit în
garanﬂie sau din uzura acestuia, factorii de
piaﬂæ care ar putea afecta cererea pentru activul respectiv, preﬂul mic rezultat în general
în urma executærii garanﬂiei, costurile de lichidare, timpul necesare lichidærii etc. Standardul prevede, de asemenea, faptul cæ va
trebui foarte bine documentatæ valoarea recuperatæ din garanﬂii.

■

Care sunt garanﬂiile ideale, cele cu
cea mai mare lichidate øi cel mai mic
risc de depreciere: cash-ul colateral, garanﬂiile emise de alte bænci sau garanﬂiile emise
de fondurile de garantare?
Cât de uøor se pot obﬂine acestea? Primele
douæ aproape deloc. De ce? Care agent economic din România dispune de suficient
cash sæ îl indisponibilizeze pe durata creditului pentru a obﬂine un împrumut?
Care bancæ ar fi dispusæ, în baza unei
scrisori de garanﬂie, sæ preia riscul clientului
altei bænci, pentru împrumutul acordat de
aceasta?
Dar obﬂinerea unei scrisori de garanﬂie emise de un fond de garantare, care, odatæ cu
apariﬂia FRC pe piaﬂa financiaræ este øi contragarantatæ? Noi apreciem cæ acest tip de
garanﬂii sunt cele mai accesibile, au un mecanism operaﬂional bine armonizat cu fluxul
operaﬂional bancar, au costuri mult reduse
faﬂæ de garanﬂiile reale clasice øi, cel mai important, în cazul în care activul financiar,
respectiv împrumutul acordat unui client agent economic încadrat în categoria IMM se
depreciazæ, în reevaluarea acestei garanﬂii
pentru determinarea contribuﬂiei la fluxurile viitoare, nu-øi modifica valoarea, putând
fi preluat la valoarea iniﬂialæ.

■

În ceea ce priveøte creøterea contribuﬂiei benefice a garanﬂiilor emise de fondurile de garantare, care în proporﬂie de peste 90% sunt øi contragarantate,
aceasta se poate realiza pentru mecanismul
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prevæzut de aplicarea IAS 39 doar prin voinﬂa bæncilor, neavând limitæri sau constrângeri impuse de Banca Naﬂionalæ a României.
Aceastæ atenﬂie sporitæ, va trebui avutæ în
vedere mai ales din perspectiva propunerilor de modificare a prevederilor standardului IAS 39. Noile propuneri, aøa cum arætam anterior, vin sæ ræspundæ îngrijorærilor
legate de provizionarea insuficientæ øi cu întârziere a pierderilor din deprecierea creditelor øi sunt de naturæ sæ accelereze recunoaøterea acestor pierderi.

■

Deøi FRC a fæcut numeroase demersuri pentru a spori contribuﬂia garanﬂiilor emise de fondurile de garantare care
sunt øi contragarantate øi în cazul metodologiei pentru determinarea øi utilizarea ajustærilor de valoare, banca centralæ acordæ în
continuare garanﬂiilor emise de fondurile de
garantare un coeficient de deducere de doar
de 0,5%, indiferent dacæ acestea sunt sau nu
contragarantate, deøi FRC asiguræ în prezent
o protecﬂie a riscului preluat de fondurile de
garantare de 60%, dacæ este vorba de capital
circulant, øi de 80%, dacæ sunt susﬂinute investiﬂiile.
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Ne punem, evident în mod retoric, întrebarea – de ce unei protecﬂii la risc oferite de
cætre o societate de asiguræri printr-o poliﬂæ
de asigurare, care are ca obiect garantarea/
preluarea riscului de neplatæ, i se poate asocia un coeficient de deducere de pânæ la maximum 0,8%, iar o garanﬂie emisæ de fondurile de garantare, care este øi contragarantatæ, ræmâne tot la maximum 0,5%, færæ sæ
conteze protecﬂia la risc oferitæ de FRC în procentele menﬂionate?

■

Dar chiar øi aøa, ajustatæ cu un coeficient de 0,5, o garanﬂie oferitæ de
un fond de garantare ræmâne, ca øi în cazul
mecanismului de determinare a provizioanelor pentru acoperirea pierderii pentru deprecierea creditului, mai solidæ decât o garanﬂie
realæ, din acelaøi motive expuse anterior.

■

Faﬂæ de importanﬂa garanﬂiilor emise de fondurile de garantare øi
contragarantate de FRC, apreciem cæ acestea
îøi vor primi în cele din urmæ recunoaøterea
care li se cuvine, mai ales dacæ actualele
condiﬂii economice vor continua sæ ræmânæ
ostile mediului de afaceri.
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AJUTORUL DE MINIMIS – SUPORT
AL MECANISMULUI DE CONTRAGARANTARE

Angela DUMITRESCU,
director Direcﬂia Juridicæ, FRC

CADRUL LEGAL NAﬁIONAL
ØI EUROPEAN APLICABIL
Scopul FRC, prevæzut la art. 2 din Ordonanﬂa de urgenﬂæ a Guvernului nr. 23/2009,
este de a îmbunætæﬂi accesul întreprinderilor
mici øi mijlocii la finanﬂare, prin preluarea
unei pærﬂi din riscul asumat de fondurile de
garantare. În conformitate cu art. 4 din actul
normativ citat, condiﬂiile în care se acordæ
contragaranﬂiile se stabilesc cu respectarea
legislaﬂiei în domeniul ajutorului de stat.
Includerea acestei prevederi în actul norma-

tiv a fost necesaræ ﬂinând cont de calitatea
României de stat membru al Uniunii Europene, care astfel øi-a asumat obligaﬂia de a
respecta regulile comunitare, inclusiv în domeniul ajutorului de stat.

❑1) Afurtn.c1ﬂi0o7naarlien.a(U1)ndiuinniiTrEautarotuplednee

(TFUE) prevede cæ orice ajutoare financiare
acordate de un stat membru agenﬂilor economici, indiferent de forma acestora, care distorsioneazæ sau ameninﬂæ sæ distorsioneze
concurenﬂa, favorizând anumiﬂi beneficiari
sau producﬂia anumitor bunuri (afectând co-

1) Începând cu data de 1 decembrie 2009, art. 87 øi 88 din Tratatul CE au devenit art. 107, respectiv, 108 din Tratatul privind funcﬂionarea Uniunii Europene (TFUE). Cele douæ seturi de dispoziﬂii sunt, în esenﬂæ, identice. În sensul prezentului material, trimiterile la art. 107 øi 108 din TFUE ar trebui înﬂelese ca trimiteri la art. 87, respectiv, 88
din Tratatul CE, atunci când este cazul.

Numærul 4 ■ Iunie 2013

43

merﬂul dintre statele membre), sunt incompatibile cu piaﬂa comunæ.

❑

Potrivit jurisprudenﬂei comunitare2),
acordarea de garanﬂii/contragaranﬂii de cætre instituﬂiile financiare deﬂinute de
stat sau care acﬂioneazæ sub controlul unei
autoritæﬂi publice poate fi consideratæ ajutor
de stat în sensul art. 107 alin. (1) al Tratatului de funcﬂionare a Uniunii Europene, întrucât statul, prin exercitarea influenﬂei dominante asupra întreprinderilor sale, ar putea
sæ direcﬂioneze fondurile acestora pentru a
satisface alte obiective, decât cele pur comerciale (ca de exemplu, finanﬂarea/garantarea unor agenﬂi economici în condiﬂii mai
favorabile decât cele normale de piaﬂæ).

❑

O normæ comunitaræ respectatæ de
FRC în desfæøurarea activitæﬂii sale
de contragarantare este Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formæ
de garanﬂii3) (denumitæ în continuare Comunicare), întrucât în aceasta sunt statuate
condiﬂiile care trebuie respectate de sistemele de contragaranﬂii în favoarea IMM, pentru a nu include elemente de ajutor de stat,
respectiv:
a) persoana creditatæ sæ nu se afle în dificultate financiaræ în sensul Liniilor directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea øi
restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate4);
b) gradul de acoperire oferit de contra garanﬂie sæ poatæ fi determinat în mod cores-

punzætor la momentul acordærii contragaranﬂiei. În acest sens, contragaranﬂia trebuie
sæ fie legatæ de operaﬂiuni financiare specifice, sæ aibæ o sumæ maximæ stabilitæ øi o duratæ limitatæ, pentru a se îndeplini cerinﬂele
de transparenﬂæ ale schemei;
c) contragaranﬂia sæ acopere maxim 80%
din obligaﬂia financiaræ datoratæ (garanﬂia);
d) primele de contragarantare plætite de
beneficiari sæ asigure autofinanﬂarea siste mului; Comunicarea prezintæ douæ moda litæﬂi posibile de abordare în ceea ce priveøte
calculul/cuantificarea primei de contragarantare de piaﬂæ, dupæ cum urmeazæ:
d1) raportarea la o grilæ cu prime “safeharbour”, stabilite în funcﬂie de ratingul beneficiarului în urma evaluærii unei agenﬂii de rating recunoscute øi considerate convenﬂional a asigura autofinanﬂarea sistemului;
d2) calcularea unei prime unice de contragarantare pe sistem atunci când suma contragarantatæ nu depæøeøte 2,5
milioane euro per IMM, primæ care sæ
asigure autofinanﬂarea sistemului. Conform Comunicærii, aceastæ primæ unicæ
trebuie sæ acopere riscurile normale ce
rezultæ din acordarea contragaranﬂiei,
costurile administrative5) ale sistemului, precum øi finanﬂarea anualæ6) a u nui capital adecvat7). Aceastæ metodologie este utilizatæ în prezent de FRC
pentru calcularea primei de contragarantare teoretice în cadrul schemelor
de minimis implementate prin Normele
nr. 1/2012, nr. 2/2012 øi nr. 4/2011;

2)
3)

Cazurile C-329/99 si C-399/00, Italy and SIM 2 Multimedia/CE, [2003].
Publicatæ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 155/2008, modificatæ prin Corrigendumul publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2008.
4) Publicate în Jurnalul Oficial al Comunitæﬂii Europene seria C, nr. 244/2004, prelungite prin Comunicarea CE
2012/C 296/02, publicatæ în Jurnalul Oficial al Comunitæﬂii Europene seria C, nr. 296/2012.
5) Includ evaluarea iniﬂialæ a riscului, costurile de monitorizare øi de gestionare a riscului legate de acordarea øi
administrarea garanﬂiilor.
6) În principiu, aceastæ finanﬂare trebuie sæ includæ o primæ de risc aferentæ capitalului investit, care se ridicæ la
cel puﬂin 400 de puncte de bazæ (4%) øi trebuie inclusæ în prima de contragarantare plætitæ de beneficiari.
7) Acest nivel este stabilit la 8% din contragaranﬂiile acordate.
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e) sistemul trebuie sæ prevadæ reexamina rea periodicæ a primelor, pe baza ratei efective de pierderi în cadrul sistemului pe o perioada de timp rezonabilæ. Primele se ajusteazæ atunci când existæ riscul ca sistemul sæ
nu se mai poatæ autofinanﬂa;
f) sistemul trebuie sæ prevadæ condiﬂiile
în care se vor acorda contragaranﬂiile viitoare
(de exemplu, cele referitoare la eligibilitatea
companiilor, cuantumul maxim øi durata contragaranﬂiilor).
Având în vedere cæ, pentru a servi scopului pentru care a fost înfiinﬂatæ – de a sprijini
IMM –, FRC nu percepe o primæ de contragarantare, care sæ îi acopere în totalitate costurile (aferente riscurilor ce rezultæ din acordarea de contragaranﬂii, øi finanﬂarea adecvatæ a capitalului), acesta e mite contra garanﬂii în condiﬂii de ajutor.

❑

FRC a optat pentru acordarea de
contragaranﬂii în condiﬂii de ajutor
de minimis datoritæ flexibilitæﬂii acestui tip
de ajutor. Acesta este øi motivul pentru care
sistemele de garantare øi contragarantare din
UE care trebuie sæ fie compatibile cu reglementærile comunitare în domeniul ajutorului de stat utilizeazæ preponderent Regula mentul de minimis8).

❑

Acesta este un instrument care le
permite statelor membre sæ acorde
subvenﬂii cu valoare limitatæ întreprinderilor, øi în special IMM-urilor, foarte rapid,
færæ sæ notifice Comisia Europeanæ øi færæ sæ
demareze nici o proceduræ administrativæ. Regula se bazeazæ pe premisa cæ, în marea ma-

joritate a cazurilor, subvenﬂiile cu valoare micæ
nu au efect asupra comerﬂului øi concurenﬂei între statele membre øi, prin urmare, nu
constituie ajutoare de stat în temeiul art. 107
alin. (1) din TFUE.

❑

Regulamentul de minimis specificæ faptul cæ mæsurile de ajutor de
pânæ la 200.000 de euro per întreprindere,
în decursul oricærei perioade de 3 ani fiscali,
nu constituie un ajutor de stat în sensul tratatului, ceea ce înseamnæ cæ statele membre
pot acorda aceste sume care reprezintæ ajutoare færæ nici o formalitate proceduralæ.

❑

Plafonul de minimis este de 200.000
euro pentru orice perioadæ de trei
ani fiscali consecutivi øi se aplicæ la ajutoarele de orice tip, indiferent de forma pe care
o iau sau de scopul urmærit. Singurul tip de
ajutor care nu beneficiazæ de regula de minimis este ajutorul pentru export.

❑

Regulamentul se aplicæ ajutoarelor acordate întreprinderilor din
toate sectoarele, cu excepﬂia urmætoarelor:
a) ajutoare acordate întreprinderilor care
îøi desfæøoaræ activitatea în domeniile pescuitului øi acvaculturii9), producﬂiei primare
de produse agricole10) øi în sectorul cærbunelui;
b) ajutoare acordate întreprinderilor care
îøi desfæøoaræ activitatea în domeniul procesærii øi comercializærii produselor agricole
(în anumite cazuri);
c) ajutoare pentru activitæﬂi legate de exporturi cætre ﬂæri terﬂe sau state membre;

8) Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 øi 88 din Tratat
ajutoarelor de minimis (Jurnalul Oficial nr. L 379, 28.12.2006, p. 5).
9) În acest sector se aplicæ Regulamentul (CE) nr. 875/2007 al Comisiei din 24 iulie 2007 privind aplicarea art. 87
øi 88 din Tratatul CE în cazul ajutorului de minimis în sectorul pescuitului øi de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1860/2004. (Jurnalul Oficial nr. L 193, 25.07.2007, p. 6)
10) În acest sector se aplicæ Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producﬂiei de produse agricole (JO L 3337,
21.12.2007)
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rea art. 87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor
de minimis;
❑ schema de ajutor de minimis pentru
IMM ce activeazæ în producﬂia primaræ de
produse agricole, transpusæ prin Norma nr.
3/2011. Schema este elaboratæ øi se implementeazæ cu respectarea prevederilor Regulamentului CE nr. 1535/2007 privind aplicarea art.
87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producﬂiei agricole.

d) ajutoare condiﬂionate de utilizarea preferenﬂialæ a produselor naﬂionale faﬂæ de produsele importate;
e) ajutoare pentru achiziﬂionarea de vehicule pentru transportul rutier de mærfuri,
acordate întreprinderilor care efectueazæ transporturi rutiere de mærfuri în numele unor
terﬂi sau contra cost;
f) ajutoare acordate întreprinderilor aflate
în dificultate.

❑

❑

Beneficiarii celor douæ scheme de
minimis sunt IMM-urile nou înfiinﬂate (start-up) øi cele cu istoric de activitate,
localizate în oricare dintre regiunile de dezvoltare ale României.

Regulamentul se aplicæ doar formelor “transparente” de ajutor, adicæ
acelor ajutoare pentru care este posibil calculul echivalentului subvenﬂie brutæ în prealabil, færæ a fi necesaræ o evaluare a riscului.

❑

Ajutoarele individuale acordate unei IMM, furnizate în cadrul unei
scheme de garantare/contragarantare pentru întreprinderi care nu se aflæ în dificultate,
sunt considerate ca fiind ajutoare de minimis transparente, în cazul în care partea garantatæ din împrumutul subiacent furnizat
în cadrul unei astfel de scheme nu depæøeøte
1.500.000 euro pentru fiecare întreprindere
(750.000 euro pentru întreprinderile care
îøi desfæøoaræ activitatea în sectorul transportului rutier).

AJUTOARELE DE MINIMIS
DIN PERSPECTIVA FRC

Valoarea maximæ a contragaranﬂiei
pentru o IMM este limitatæ de reglementærile comunitare aplicabile în domeniul ajutorului de stat øi nu poate depæøi
45.000 euro pentru IMM care activeazæ în
producﬂia agricolæ primaræ, 600.000 euro
pentru IMM care activeazæ în sectorul transportului rutier øi 1.200.000 euro pentru celelalte categorii de IMM.

❑

Procentul maxim de contragaran tare în cadrul sistemului este de
80% din fiecare garanﬂie contragarantatæ.

❑

ACORDAREA contragaranﬂiilor de cætre
FRC se realizeazæ pe baza a douæ scheme de
ajutor de minimis:
❑ schema de ajutor de minimis pentru
IMM ce activeazæ în toate sectoarele economice, cu excepﬂia agriculturii, transpusæ prin
Normele nr. 1 øi 2/2010, înlocuite de la 1 iulie 2012 cu Normele nr. 1 øi 2/2012. Schema
este elaboratæ øi se deruleazæ conform Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplica-
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❑

Pot fi contragarantate atât garanﬂiile
destinate finanﬂærii investiﬂiilor, cât
øi cele destinate finanﬂærii capitalului circulant.

❑

În vederea creøterii impactului contragaranﬂiilor asupra accesului IMM
la finanﬂare, prin reducerea costului total al
finanﬂærii øi pentru a se alinia la practica recentæ de determinare a echivalentului subvenﬂie brutæ conﬂinut de schemele de garanﬂii/contragaranﬂii autorizate de Comisia
Europeanæ, FRC a modificat cadrul de regle-
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mentare a activitæﬂii de contragarantare11),
începând cu 1 iulie 2012.
Astfel:
a) a fost schimbatæ metoda de calcul a
echivalentului subvenﬂie brutæ al contraga ranﬂiei øi s-a reglementat efectul contraga ranﬂiei asupra nivelului comisioanelor de
garantare.
Echivalentul subvenﬂie brutæ se determinæ ca diferenﬂæ între prima teoreticæ de contragarantare12) øi prima efectivæ de contragarantare13) (zero), cu sau færæ actualizarea
valorii rezultate, în funcﬂie de durata contragaranﬂiei, dupæ formulele:
❑ pentru contragaranﬂii mai mici de
13 luni:
Echivalent subvenﬂie brutæ =
SG0 * c * (p – p') * d
= –––––––––––––––– ,
12
unde:
SG0 – valoarea garanﬂiei la momentul acordærii;
c – procentul de contragarantare (%);
p – prima teoreticæ de contragarantare (%);
p' – prima de contragarantare efectivæ;
d – durata contragaranﬂiei (numærul de
luni de contragarantare14));
❑ pentru contragaranﬂii care depæøesc
13 luni:
Echivalent subvenﬂie brutæ =
SGi * c * (p – p')
––––––––––––
,
=
(1 + r)i

Σ

i = 0, n

unde:
SGi – soldul garanﬂiei în anul i, convenﬂional determinat considerând cæ rambursa-

rea creditului se realizeazæ în tranøe lunare
egale;
r – rata de referinﬂæ (%);
n – durata contragaranﬂiei (ani).
Dat fiind faptul cæ valoarea maximæ a contragaranﬂiei de 1,2 milioane euro/IMM se încadreazæ în plafonul de 2,5 milioane euro/
întreprindere prevæzut în Comunicare, iar perioada relativ scurtæ de când FRC a început
sæ activeze nu a permis acumularea unor date
istorice suficiente øi relevante pe baza cærora
sæ se dezvolte un model matematic mai nuanﬂat, FRC a implementat o metodologie de determinare a primei de contragarantare unicæ
per schemæ, respectiv prima teoreticæ de contragarantare. Nivelul acestei prime se revizuieøte anual în funcﬂie de rata efectivæ de
pierderi în cadrul sistemului.
Ca urmare a aplicærii noii metodologii de
determinare a ajutorului de minimis, în convenﬂia de contragarantare a fost prevæzutæ ajustarea nivelului comisioanelor de garantare
(componenta aferentæ riscului preluat la acordarea garanﬂiei), practicate de fondurile
de garantare, proporﬂional cu riscul transferat FRC (reflectat de procentul de contragarantare);
b) s-a stabilit ca nivelul primei de contragarantare efective datoratæ de IMM sæ fie zero
pentru creøterea impactului contragaranﬂiilor asupra nivelului reducerii costului total
de finanﬂare suportat de IMM;
c) s-a reconsiderat încadrarea în categoria
“întreprinderi în dificultate” pe baza indicatorilor financiari, prin analiza evoluﬂiei cifrei
de afaceri, a datoriilor øi a pierderilor înregistrate în douæ exerciﬂii financiare consecutive;

11) Constând în: a) Normele de contragarantare nr. 1 øi nr. 2/2012 øi Norma nr. 4/2011 revizuitæ; b) Metodologia
de calcul a primei teoretice de contragarantare øi c) Convenﬂiile de contragarantare încheiate cu fondurile de
garantare.
12) Prima calculatæ în condiﬂii de piaﬂæ pe care ar trebui sæ o plæteascæ IMM-ul pentru contragaranﬂia acordatæ
13) Prima redusæ pe care o plæteøte în fapt IMM-ul pentru contragaranﬂia acordatæ.
14) Exclusiv luna în care este scadenﬂa finalæ a contragaranﬂiei.
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mii lei

Graficul nr. 1. Volumul ajutoarelor de minimis acordate de FRC, repartizat pe norme
Sursa: date FRC

Graficul nr. 2. Evoluﬂia ajutoarelor de minimis acordate în perioada 2010 – 2012
Sursa: date FRC

d) s-a stabilit procentul maxim de contragarantare de 80% pentru microfinanﬂærile contractate de microîntreprinderi.

❑

De la momentul la care a devenit
operaﬂional, din aprilie 2010, FRC
a acordat ajutoare de minimis în valoare totalæ de 43,77 milioane lei, respectiv 9,9 milioane euro, unui numær de 9.720 IMM.
Dupæ cum se poate observa (graficele nr.
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1 øi 2), valoarea ajutoarelor de minimis a cunoscut un trend ascendent, creøterea semnificativæ înregistratæ în anul 2012 datorându-se atât creøterii numærului de contragaranﬂii acordate, cât øi modificærii metodei de
determinare a ajutorului de minimis începând cu iulie 2012. Cea mai mare parte a
ajutoarelor a fost acordatæ în baza Normei
nr. 1, care se adreseazæ IMM cu istoric de
funcﬂionare. Ponderea foarte redusæ a ajutoarelor acordate în sectorul producﬂiei primare, în conformitate cu Norma nr. 3/2011,
se datoreazæ pe de o parte limitærilor mult
mai stricte impuse prin reglementærile comunitare de ajutor de stat în acest sector economic (de exemplu, valoarea maximæ a ajutorului este de numai 7.500 euro), iar pe de
altæ parte faptului cæ implementarea Normei
nr. 3 a început în a doua jumætate a anului 2011.

❑

O analizæ a distribuﬂiei pe zonele
geografice a volumului de contragaranﬂii relevæ ponderea cea mai ridicatæ a
IMM-urilor beneficiare din Bucureøti øi Ilfov.
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Este øi o reflectare a stadiului dezvoltærii economico-geografice a României dominate de
zona Bucureøti øi judeﬂul Ilfov, care înregistreazæ cel mai mare numær de IMM la nivel
naﬂional, cel mai mare volum al investiﬂiilor
stræine directe din România, o structuræ economicæ în care dominæ sectorul serviciilor,
precum øi un important sector al industriei
prelucrætoare (graficul nr. 3).

TENDINﬁE PRECONIZATE
ÎN DOMENIUL AJUTORULUI
COMISIA Europeanæ este în plin proces de
revizuire a principalelor reglementæri privind
ajutorul de stat (de minimis, de notificare,
Regulamentul general de exceptare pe categorii etc.), urmærind ca acestea sæ fie definitivate pânæ la sfârøitului anului 2013, pentru
a fi aplicabile în noua perioadæ de programare financiaræ 2014 – 2020.

❑

Comisia Europeanæ a lansat o con sultare publicæ cu privire la revizuirea Regulamentului de minimis, invitând
statele membre sæ completeze un chestionar
în acest sens. Deoarece revizuirea Regulamentului de minimis este un element important al modernizærii ajutoarelor de stat,

cu implicaﬂii directe asupra activitæﬂii sale,
FRC a participat alæturi de ceilalﬂi membri ai
Asociaﬂiei Europene a Fondurilor Mutuale de
Garantare (AECM) la elaborarea unei poziﬂii
comune referitoare la modificarea regulamentului. Principalele aspecte susﬂinute au fost:
❑ majorarea plafonului de minimis (doar
pentru IMM) de la 200.000 euro la 500.000
euro, respectiv de la 7.500 euro la 15.000
euro pentru întreprinderile active în agricultura primaræ; acest plafon majorat ar fi echivalentul unui plafon al garanﬂiei de 3.750.000
euro (112.500 euro pentru sectorul agricol);
❑ exceptarea microîntreprinderilor de la
aplicarea regulilor de ajutor de stat, având în
vedere cæ acestea nu denatureazæ concurenﬂa pe piaﬂa internæ datoritæ dimensiunii lor
reduse, precum øi faptul cæ activitatea lor este
limitatæ la nivel regional; prin aceastæ mæsuræ s-ar simplifica procesul de aplicare pentru un credit øi s-ar facilita astfel accesul la
finanﬂare pentru microîntreprinderi, putând
chiar sæ susﬂinæ un nou boom în demararea
afacerilor;
❑ efectele pozitive ale sprijinului acordat
în baza regulamentului, rezultate din experienﬂa practicæ a organizaﬂiilor membre AECM,
au constat în îmbunætæﬂirea accesului la finanﬂare a IMM europene, ceea ce a dus la
creøterea ocupærii forﬂei de muncæ øi a PIB;
❑ menﬂinerea acestui instrument cât mai
simplu pentru a putea fi utilizat la fel de uøor, având în vedere cæ Regulamentul de minimis este singurul în baza cæruia se pot acorda garanﬂii/contragaranﬂii pentru finanﬂarea
capitalului de lucru.

❑

Graficul nr. 3. Distribuﬂia beneficiarilor de
ajutor pe regiuni de dezvoltare
Numærul 4 ■ Iunie 2013

În mæsura în care, în urma semnalelor primite din piaﬂæ, FRC constatæ cæ este nevoie de extinderea sprijinului
acordat IMM, poate opta pentru utilizarea
Regulamentului general de exceptare pe categorii.
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❑

În baza acestuia, IMM-urile “sænæ toase” din punct de vedere economico-financiar pot beneficia de urmætoarele
tipuri de ajutor de stat care, în anumite condiﬂii, sunt exceptate de la obligaﬂia notificærii
cætre Comisia Europeanæ:
❑ ajutor de stat regional pentru investiﬂii
øi pentru ocuparea forﬂei de muncæ;
❑ ajutor de stat pentru consultanﬂæ;
❑ ajutor de stat pentru formare profesionalæ;
❑ ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare øi inovare;
❑ ajutor de stat pentru participare la târguri øi expoziﬂii;
❑ ajutor de stat pentru protecﬂia mediului;
❑ ajutor de stat pentru întreprinderi nou
create;
❑ ajutor de stat pentru activitatea antreprenorialæ a femeilor;
❑ ajutor de stat sub formæ de capital de risc;
❑ ajutor pentru angajarea lucrætorilor defavorizaﬂi øi cu handicap.

❑

Pentru a fi la curent cu ultimele evoluﬂii în domeniu øi cu bunele practici în domeniu, experﬂii FRC monitorizeazæ
permanent site-ul Comisiei Europene, participæ la programe de training în domeniu øi
au un strâns dialog cu membrii AECM.
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❑

În cursul anului 2012, experﬂii FRC
au participat la diverse programe
de instruire øi ateliere de lucru referitoare la
reforma reglementærilor europene în materia ajutorului de stat, în special a noului Pachet privind ajutoarele pentru prestarea serviciilor de interes economic general øi a celui
pentru salvare øi restructurare. Cu aceste ocazii, au fost clarificate cu reprezentanﬂi ai
Comisiei Europene øi ai celorlalte state membre anumite aspecte privind prevederile comunitare care pot avea incidenﬂæ cu activitatea FRC.

❑

De asemenea, personalul specializat al FRC a luat parte la discuﬂiile
grupurilor de lucru ale AECM în cadrul cærora s-au stabilit, printre altele, indicatorii de
raportare privind activitatea de garantare øi
contragarantare. Pe baza datelor comunicate
de membrii Asociaﬂiei, în anul 2013 se va
redacta pentru prima datæ un raport AECM
privind activitatea de contragarantare a membrilor sæi, pentru a promova la nivel european, øi nu numai, instrumentul contragarantærii øi efectele pozitive pe care le are acesta atât la nivelul sectorului financiar-bancar, cât øi la nivel macroeconomic, prin creøterea gradului de ocupare a forﬂei de muncæ
øi a produsului intern brut.

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

ELEMENTE DE IMPACT
privind dezvoltarea accesului la finanﬂare
øi reducerea costului creditului ca urmare a noilor norme ale FRC,
aplicabile de la 1 iulie 2012

Olga CÆLIN,
øef Serviciu Risc, FRC

STRATEGIA de la Lisabona a subliniat cæ iniﬂiativele antreprenoriale øi inovarea trebuie stimulate øi încurajate. Ele reduc dificultæﬂile întâmpinate de IMM în obﬂinerea de credite, care apar fie ca urmare a riscului sporit perceput de sectorul bancar cu privire la acest
segment ori asociat investiﬂiilor în anumite activitæﬂi bazate pe cunoaøtere (dezvoltarea
tehnologicæ, inovaﬂia øi transferul de tehnologii), fie ca urmare a faptului cæ întreprinderile
nu dispun de garanﬂii reale suficiente/adecvate.
În aceste condiﬂii, facilitarea accesului la creditare prin scheme de garantare/contragarantare va îmbunætæﬂi condiﬂiile de creditare øi, implicit, accesul la finanﬂare al IMM-urilor,
ceea ce va permite acestora sæ parcurgæ mai uøor perioada actualæ de crizæ economicæ øi va
produce efecte agregate în economie în ceea ce priveøte menﬂinerea locurilor de muncæ øi
crearea altora noi, funcﬂionarea celorlalﬂi operatori economici cu care IMM-urile deruleazæ
relaﬂii de afaceri, bugetul de stat (creøterea încasærilor din impozite øi taxe, reducerea
plæﬂilor pe care statul le face persoanelor færæ loc de muncæ etc.), permiﬂând totodatæ atenuarea comportamentului pro-ciclic al sistemului bancar printr-o abordare anticiclicæ.
Numærul 4 ■ Iunie 2013
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■

Pentru creøterea contribuﬂiei contragaranﬂiei la imprimarea unui comportament anti-ciclic în procesul accesului la
finanﬂare, precum øi pentru reducerea costului creditærii, începând cu 1 iulie 2012, au fost
aduse modificæri substanﬂiale instrumentelor
de operare ale Fondul Român de Contragarantare, dupæ cum vor fi prezentate în continuare.

■

totale de finanﬂare ale acestora øi cu consecinﬂe favorabile asupra capacitæﬂii acestora de
adaptare la realitæﬂile pieﬂei, în special, în condiﬂiile crizei economico-financiare actuale.
Prin aplicarea noii metodologii de determinare a echivalentului subvenﬂie brutæ al contragaranﬂiei, valoarea sprijinului FRC acordat
IMM creøte semnificativ, în medie de aproximativ patru ori.

În cazul contragaranﬂiilor corespunzætoare cofinanﬂærii proiectelor realizate din fonduri structurale (pentru investiﬂii
øi capital circulant), finanﬂærii proiectelor de investiﬂii øi microfinanﬂærilor contractate de microîntreprinderi au fost acordate plafoane maxime de 80%, potrivit reglementærilor comunitare în materie.

■

Prima de contragarantare a fost stabilitæ la valoarea “zero”, aceasta fiind
corelatæ cu o nouæ modalitate de determinare
a echivalentului subvenﬂie brutæ al contragaranﬂiei, dupæ cum va fi explicitat în cele ce urmeazæ.
A fost stabilitæ, astfel, o nouæ dimensiune a
intensitæﬂii ajutorului de minimis; echivalentul subvenﬂie brutæ al contragaranﬂiei este determinat ca fiind diferenﬂa dintre prima teoreticæ de contragarantare1) øi prima efectivæ
de contragarantare2) (zero), în acord cu regulile prevæzute de Comunicarea CE cu privire
la aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat sub formæ de garanﬂii.

■

Pentru IMM beneficiare, efectul principal al modificærilor propuse se va
regæsi în reducerea costului total al finanﬂærii,
cu efecte directe asupra diminuærii costurilor

■

Pentru fondurile de garantare se vor
înregistra efecte pozitive asupra capacitæﬂii lor de garantare (în condiﬂiile unui nivel prudenﬂial al coeficientului de expunere),
încadrærii schemelor de garantare pe care le
deruleazæ în criteriile comunitare referitoare
la acordarea de garanﬂii în condiﬂii de piaﬂæ3),
nivelului comisioanelor de garantare øi lichiditæﬂii acestora.

■

Având în vedere obiectivul strategic
general al FRC – de perfecﬂionare,
dezvoltare, diversificare inovativæ øi modernizare a mecanismelor øi instrumentelor de contragarantare în scopul creøterii rolului instituﬂional în procesul de facilitare a accesului la
finanﬂare al IMM –, luând în considerare atât
calitatea profesionalæ oficial recunoscutæ, cât
øi expertiza dobânditæ de fondurile de garantare în acordarea de garanﬂii pentru IMM, în
contextul modalitæﬂii de acordare a contragaranﬂiilor de cætre FRC, activitate supusæ reglementærilor comunitare privind acordarea de
ajutoare de stat/minimis, FRC a convenit sæ aplice împreunæ cu fondurile de garantare cele
mai bune practici în domeniul garantærii øi al
contragarantærii, parafând în aceste condiﬂii
convenﬂii reprezentând, în esenﬂæ, programe
de sprijin pentru IMM.

1) Prima calculatæ în condiﬂii de piaﬂæ, pe care ar trebui sæ o plæteascæ IMM pentru contragaranﬂia acordatæ.
2) Prima redusæ pe care o plæteøte în fapt IMM pentru contragaranﬂia acordatæ.
3) În conformitate cu Comunicarea CE cu privire la aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat sub

formæ de garanﬂii, comisioanele de garantare în condiﬂii de piaﬂæ trebuie sæ asigure acoperirea riscurilor normale ce
rezultæ din acordarea garanﬂiilor, costurile administrative ale sistemului øi finanﬂarea anualæ a unui capital adecvat.
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Tabelul nr. 1
Comision de garantare
2010
2011
minim maxim
minim maxim

Tip garanﬂie
Garanﬂii pentru credite destinate finanﬂærii
unor proiecte færæ cofinanﬂare
din fonduri europene
Garanﬂii pentru credite destinate finanﬂærii
unor proiecte cofinanﬂate
din fonduri europene
Garanﬂii acordate în baza convenﬂiilor
plafon

■

Prin convenﬂiile încheiate cu fondurile de garantare, FRC preia o parte
din riscul suportat de acestea la acordarea de
garanﬂii pentru IMM, prin acordarea de contragaranﬂii în favoarea acestor întreprinderi,
în limita plafoanelor maxime stabilite pentru
contragarantare.
În vederea asigurærii celeritæﬂii activitæﬂii
de contragarantare în sprijinul IMM, FRC
mandateazæ fondurile de garantare sæ veri fice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate øi
a condiﬂiilor de contragarantare din normele
specifice øi sæ acorde contragaranﬂii IMM
care fac dovada îndeplinirii acestora. Fondul
de garantare acordæ, monitorizeazæ øi plæteøte garanﬂiile contragarantate cu diligenﬂa
pe care o practicæ în cazul garanﬂiilor pe
care le acordæ færæ aceastæ protecﬂie. FRC în
calitate de administrator al schemelor de
ajutor de minimis are obligaﬂia de a se asigura de respectarea de cætre fondurile de garantare a dispoziﬂiilor corespunzætoare normelor specifice øi ale convenﬂiilor încheiate,
în acest scop fondurile de garantare permiﬂând FRC sæ verifice modul de acordare a ajutoarelor de minimis sub formæ de contragaranﬂie.
4)

1,75%

4,80%

2,27%

5,17%

1,10%

4,15%

1,77%

5,17%

2,75%

2,85%

CONSIDERENTE PRIVIND NIVELUL
COMISIOANELOR DE GARANTARE
PRACTICATE DE FNGCIMM4)
ÎNAINTE DE 1 IULIE 2012

■

Dacæ pentru anul 2010 nivelul mediu al comisionului de garantare estimat de FNGCIMM a fost de aproximativ 3,15%,
creøterea importantæ a volumului de plæﬂi din
perioada 2010 – 2011 a determinat o creøtere
a procentelor aferente comisionului de garantare în anul 2011, aøa cum reiese din tabelul
nr. 1 (færæ luarea în considerare a contragarantærii).
Comisionul de garantare perceput pentru
o garanﬂie se determinæ pornind de la o ratæ
de bazæ la care se acumulau rate suplimentare,
în funcﬂie de mai multe criterii: categoria de
risc, nivelul procentului de garantare, maturitatea garanﬂiei, valoarea garanﬂiei.

■

Odatæ cu încheierea convenﬂiilor de
contragarantare, în anul 2010, au
intrat în aplicabilitate reducerile de comision
convenite cu FRC, care sunt redate în tabelul nr. 2.

Fondul Naﬂional de Garantare al Creditelor pentru IMM
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Tabelul nr. 2

Reducerea procentului
comisionului de garantare

– pentru întreprinderi
cu istoric de funcﬂionare
– pentru întreprinderi
nou înfiinﬂate (start-up)

Investiﬂii

Capital circulant

0,45%

0,35%

0,50%

0,40%
Tabelul nr. 3

Destinaﬂie

Garanﬂii
pentru investiﬂii
Garanﬂii
pentru investiﬂii,
cu fonduri europene
Garanﬂii pentru CC

Necontragarantat
IMM Start-up
cu istoric
3,80%

2,20%

3,30%

0,45%

0,50%

2,35%
2,80%

3,80%
3,80%

1,90%
2,45%

3,30%
3,40%

0,45%
0,35%

0,50%
0,40%

Începând cu a doua jumætate a anului 2011, dezvoltarea activitæﬂii de
garantare prin generalizarea aplicabilitæﬂii cu
prioritate a convenﬂiilor tip plafon în relaﬂiile
cu finanﬂatorii, acest tip de garanﬂii a crescut
constant ca pondere în portofoliul FNGCIMM,
aspect reflectat øi în evoluﬂia structurii portofoliului de contragaranﬂii al FRC.
În cadrul acestui tip de convenﬂii, nivelul
comisioanelor practicate a fost structurat conform celor prezentate în tabelul nr. 3 (cu evidenﬂierea reducerilor aferente ajutorului de
minimis).
Comparabilitatea comisioanelor (între cele practicate în anul 2011 prin
noile convenﬂii tip plafon øi cele utilizate anterior) este destul de dificilæ, întrucât, iniﬂial,
FNGCIMM nu practica diferenﬂierea în funcﬂie
de destinaﬂia finanﬂærilor øi tipul de IMM (cu
5)
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Reducere comision
IMM
Start-up
cu istoric

2,65%

■

■

Contragarantat
IMM Start-up
cu istoric

istoric de funcﬂionare/start-up); aceastæ diferenﬂiere a fost preluatæ odatæ cu apariﬂia contragarantærii øi se regæseøte øi în grila de comisioane adoptatæ începând cu 01.07.2012, pentru convenﬂiile plafon.

CONSIDERENTE PRIVIND
FORMULA DE CALCUL
AL COMISIOANELOR DE GARANTARE
ÎN CONDIﬁII DE CONTRAGARANTARE
ØI NIVELUL COMISIOANELOR
PRACTICATE DE FNGCIMM,
ÎNCEPÂND CU 1 IULIE 2012
Prin noile convenﬂii de contragaran■
tare încheiate cu fondurile de garan5)

tare , cu aplicabilitate din al doilea semestru
al anului 2012, se prevede cæ, pentru garanﬂiile

Sunt avute în vedere convenﬂiile încheiate cu FNGCIMM øi filialele sale.
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contragarantate acordate în favoarea IMM, nivelul comisionului de garantare practicat de
garant (Cg) are la bazæ urmætoarea formulæ de
calcul:
Cg= R * (1 – PC) + A + C,
unde:
R = rata normalæ a riscului care se finanﬂeazæ pe baza contractelor de garantare, care
urmeazæ a fi emise într-un an;
PC = procentul mediu de contragarantare
estimat al tuturor contractelor de garantare
care urmeazæ a fi emise într-un an;
A = costurile administrative;
C = remunerarea capitalului.
de calcul adoptatæ ﬂine cont
■ Formula
de preluarea riscurilor de cætre FRC,

prin mecanismul contragarantærii (reflectatæ
prin procentul mediu de contragarantare – PC)
øi semnificæ faptul cæ, drept urmare a acestei
diminuæri a riscului, la determinarea nivelului
mediu al comisionului pentru componenta
contragarantatæ, fondul de garantare va avea
în vedere doar riscul ræmas în sarcina sa.
amintit faptul cæ structura
■ Trebuie
prevæzutæ pentru determinarea co-

misionului de garantare este în deplinæ concordanﬂæ cu prevederile Comunicærii Comisiei
Europene cu privire la aplicarea art. 87 øi 88
din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub
formæ de garanﬂii6), care consideræ cæ, pentru
ca acordarea garanﬂiilor sæ nu intre sub incidenﬂa ajutorului de stat øi, implicit, sæ fie acordate în condiﬂii de piaﬂæ, comisioanele de garantare percepute beneficiarilor trebuie sæ asigure acoperirea unui nivel normal al riscului
asumat pe o perioada rezonabilæ de timp (uzual un an), precum øi costurile administra-

tive (A) øi remunerarea la un nivel adecvat a
capitalului investit de stat (C), pe aceeaøi perioadæ.
informærilor fæcute corespun■ Potrivit
zætor dispoziﬂiilor convenﬂiilor de con-

tragarantare agreate cu FNGCIMM, fondul de
garantare a comunicat FRC comisioanele de
garantare pe care le practicæ începând cu data
de 01.07.2012, în acest sens, având prevæzute
grile distincte pentru garanﬂii acordate în baza
convenﬂiilor standard øi a celor tip plafon, cu
øi færæ contragarantare.
rilelor de comisioane co■ Cmounnfiocarmte,grezultæ
cæ, în cazul garanﬂii-

lor contragarantate, nivelul comisionului este
cu 50 puncte de bazæ (0,50%) mai mic faﬂæ de
cel practicat în cazul garanﬂiilor necontragarantate, indiferent de tipul finanﬂærii, categoria de risc de credit, tipul convenﬂiei, componenﬂa de fonduri europene7). Sunt exceptate
garanﬂiile pentru S.R.L. – D. (în baza O.U.G.
nr. 6/20118)), în cazul cærora reducerea de comision este de 1,5% (acestea beneficiazæ de
un comision de 2,30% în condiﬂii de contragarantare, faﬂæ de 3,80% necontragarantat).
Comunicarea menﬂioneazæ faptul cæ schema de comisioane adoptatæ este setatæ în jurul unui comision mediu anual de 2,19%, estimat pentru întreg portofoliul de garanﬂii ce
urmeazæ a fi acordate de FNGCIMM într-un
orizont de timp de un an.
i are la bazæ
■ Eusrtmimætaoraeraelceomasiusimonæruil:ucomponenta

contragarantatæ va reprezenta aproximativ 87%
din întregul portofoliu, iar procentul mediu
de contragarantare (aferent componentei contragarantate) va înregistra un nivel de aproximativ 67%.

6)
7)

Publicatæ în Jurnalul Oficial al U.E. nr. C 155/2008.
În cazul garanﬂiilor accesorii finanﬂærilor cu componentæ de fonduri europene, nivelul comisionului de garantare este cu 0,2% mai mic faﬂæ de finanﬂærile care nu au componentæ de fonduri europene.
8) Pentru stimularea înfiinﬂærii øi dezvoltærii microîntreprinderilor de cætre întreprinzætorii tineri, aprobatæ cu
modificæri prin Legea nr. 301/2011
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■

elementele de calcul avute
■ Celelalte
în vedere sunt:
R = rata normalæ a riscului: 3,10%;
A = costurile administrative: 0,52%;
C = remunerarea capitalului: 0,32%.

■

În ceea ce priveøte nivelul mediu al
comisionului aferent garanﬂiilor contragarantate, acesta este estimat în jurul valorii de 2,05%. Faﬂæ de acest nivel, valorile adoptate pentru comisionul de garantare, în condiﬂii de contragarantare, diferæ în funcﬂie de
categoria de risc de credit9) a finanﬂærilor garantate øi sunt cuprinse în urmætoarele limite:
a) pentru garanﬂii acordate în baza convenﬂiilor standard (færæ plafon):
■ între 1,95% øi 2,6% pentru garanﬂiile
destinate capitalului de lucru, færæ componentæ de fonduri europene;
■ între 1,7% øi 2,35% pentru garanﬂiile
destinate capitalului de lucru, cu componentæ de fonduri europene;
■ între 1,6% øi 2,25% pentru garanﬂiile
destinate investiﬂiilor, færæ componentæ
de fonduri europene;
■ între 1,4% øi 2,05% pentru garanﬂiile
destinate investiﬂiilor, cu componentæ de
fonduri europene;
b) pentru garanﬂii acordate în baza convenﬂiilor tip plafon de garantare:
■ 2,15% pentru garanﬂiile destinate capitalului de lucru, færæ componentæ de
fonduri europene;
■ 1,9% pentru garanﬂiile destinate capitalului de lucru, cu componentæ de fonduri europene;
■ 1,8% pentru garanﬂiile destinate investiﬂiilor, færæ componentæ de fonduri
europene;
■ 1,6% pentru garanﬂiile destinate investiﬂiilor, cu componentæ de fonduri europene.

Gama de valori adoptatæ de FNGCIMM
pentru comisioanele de garantare reflectæ, în principiu, o distribuﬂie aøteptatæ a
portofoliului de garanﬂii pe produse øi categorii de risc de credit, analiza acordærilor de
garanﬂii contragarantate în perioada iulie-septembrie 2012, precum øi estimærile privind acordærile de garanﬂii pentru anul 2013, furnizând FRC o serie de informaﬂii privind structura probabilæ a acordærilor viitoare care au putut fi avute în vedere pentru o evaluare parﬂialæ
a impactului noilor comisioane ale FNGCIMM.

■

În ceea ce priveøte valorile adoptate
pentru comisionul de garantare, færæ
contragarantare, acestea sunt în mod uniform
mai mari cu 0,5% decât cele aferente garanﬂiilor contragarantate, valoarea cea mai mare
(pentru garanﬂii noi10)) fiind de 3,10% (pentru garanﬂii destinate capitalului de lucru, færæ
componentæ de fonduri europene øi categoria de risc de credit VI), neluând în calcul nivelul de 3,8% aplicat în cazul întreprinderilor
de tip start-up.

CONSIDERENTE PRIVIND EVALUAREA
IMPACTULUI COMISIOANELOR
DE GARANTARE ADOPTATE
DE FNGCIMM, CU APLICABILITATE
DIN 1 IULIE 2012, ASUPRA COSTULUI
FINANﬁÆRII PENTRU IMM
real indus de modul de calA. Impactul
cul adoptat prin convenﬂia de contra-

garantare, pornind de la ipotezele øi datele comunicate de FNGCIMM, este ilustrat în situaﬂiile prezentate în continuare; se prezintæ astfel calculul procentului mediu al comisionului de garantare în cele douæ situaﬂii extreme
posibile, conform figurii nr. 1:

9) Sunt prevæzute øapte categorii de risc de credit; pentru categoria de risc I - cele mai mici comisioane, pentru
categoria de risc VI - cele mai mari valori, pentru categoria VII nu se acordæ, în principiu, garanﬂii noi.
10) Pentru garanﬂii prelungite în anumite condiﬂii sunt percepute comisioane distincte.
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Figura. nr. 1. Calculul procentului mediu al comisionului de garantare pentru portofoliu
integral necontragarantat øi pentru portofoliu integral contragarantat

■

Contragarantarea a indus un nivel
mediu al comisionului de garantare
de cca 1,9%, øi deci o reducere cu aproximativ 200 puncte de bazæ (2%) faﬂæ de nivelul
mediu al comisionului færæ contragarantare,
de 3,9%.
Nivelul mediu al procentului comisionului
de garantare cu contragarantare evidenﬂiazæ
în mod corespunzætor impactul riscului asumat de FRC, reflectat prin valoarea procentului mediu de contragarantare (asumat 67%).
În cazul unui portofoliu parﬂial contragarantat (asumat de FNGCIMM la nivelul de 84%
din totalul portofoliului de garanﬂii ce urmeazæ sæ îl acorde pe o perioadæ de un an), datele
aratæ la fel (figura nr. 2).

■

Aplicarea formulei de calcul stabilite
prin convenﬂie, în care componenta
PC reprezintæ procentul mediu de contragarantare estimat al tuturor contractelor de garantare care urmeazæ a fi emise într-un an
(67% * 84%), duce la determinarea unui nivel
mediu al comisionului de garantare al întregului portofoliul estimat a fi acordat (contragarantat + necontragarantat), reflectând impactul contragarantærii asupra acestuia în întregul sæu (figura nr. 3).

■

În concluzie, din cele prezentate rezultæ faptul cæ pentru garanﬂiile contragarantate nivelul mediu al comisionului ar
trebui setat în jurul valorii de 1,9%, în timp ce

Figura. nr. 2. Calculul procentului mediu al comisionului de garantare în cazul portofoliului
parﬂial contragarantat
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Figura. nr. 3. Determinarea nivelului mediu al comisionului de garantare (contragarantat +
necontragarantat)
în cazul garanﬂiilor necontragarantate ar trebui setat în jurul valorii de 3,9%.
Având în vedere grila comisioanelor comunicatæ de FNGCIMM, rezultæ cæ, în cazul garanﬂiilor contragarantate, aceasta se pliazæ în jurul
valorilor estimate11), în timp ce pentru garanﬂiile necontragarantate nu se poate spune acest lucru, în fapt nici cel mai mare nivel prevæzut în grilæ nu atinge nivelul mediu estimat
conform modelului de calcul prezentat.
Nivelul mediu real al comisioanelor (øi, implicit, al sumelor încasate din comisioanele percepute) este însæ în ambele cazuri puternic
influenﬂat/influenﬂate de distribuﬂia pe tipuri
de produse øi categorii de risc de credit. De exemplu, acordærile de garanﬂii contragarantate
în perioada iulie – septembrie 2012 sunt structural dominate de acordærile în baza convenﬂiilor tip plafon, pentru care comisioanele de
garantare adoptate sunt de 2,15% pentru capitalul circulant øi 1,8% pentru investiﬂii (færæ
fonduri europene); astfel, dintr-un total de 2.318
garanﬂii contragarantate acordate de FNGCIMM,

2.295 sunt acordate în baza convenﬂiilor plafon, iar dintre acestea 1.894 sunt pentru capitalul circulant øi 286 pentru investiﬂii, færæ a
lua în evidenﬂæ garanﬂiile cu componentæ de
fonduri europene.
Totodatæ, garanﬂiile contragarantate acordate în baza convenﬂiilor færæ plafon sunt foarte
puﬂine (23, din care 16 pentru capitalul circulant), dar sunt de valori mari øi în categorii de
risc III – V (comisioane de garantare mai mari
de 2,15%). Unei astfel de distribuﬂii îi corespunde un nivel mediu al comisionului de garantare de aproximativ 2,17% (cu influenﬂa
comisioanelor pentru start-up, dar øi a componentelor cu fonduri europene)12).
Structura prezentatæ mai sus corespunde
unei distribuﬂii capital circulant/investiﬂii de aproximativ 75/25%13). Evoluﬂia acordærilor în
sensul creøterii investiﬂiilor øi/sau a proiectelor cu fonduri europene (estimærile FNGCIMM
pentru 2013 vizeazæ un raport capital circulant/investiﬂii de aproximativ 70/30%), va influenﬂa nivelul mediu al comisionului, în con-

11) Atât de FNGCIMM (2,05%), cât øi conform modelului de calcul prezentat.
12) Færæ influenﬂa practicærii unui nivel minim al comisionului de garantare øi prin considerarea cæruia nivelul mediu

al comisionului este mai mare.
13) Corespunde unei structuri valorice aferente contragaranﬂiilor în cauzæ.
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diﬂii de contragarantare, în sensul diminuærii
acestuia.

■

În ceea ce priveøte ponderea componentei contragarantate în total portofoliu de garanﬂii estimat a fi acordat, având
în vedere nivelul de aproximativ 70% înregistrat în cazul acordærilor din anul 2012, nivelul
de 84% asumat pentru anul 2013 este de reﬂinut ca viziune asupra evoluﬂiilor viitoare ale
mecanismului de garantare/contragarantare.
Cert este însæ cæ impactul acestei asumæri este
de scædere puternicæ a nivelului mediu al comisionului de garantare pentru întreg portofoliul estimat: de la aproximativ 2,5% (calculat
pentru o pondere de 70%) la nivelul comunicat de 2,19%, oferind astfel un suport pentru
scæderea comisioanelor de garantare, în special,
pentru garanﬂiile necontragarantate.
Cu referire la procentul mediu de contragarantare asumat, în valoare de 67%, acesta se
susﬂine având în vedere faptul cæ øi în prezent
nivelul acestuia este ridicat, respectiv de 64,7%
(aferent acordærilor din perioada iulie – octombrie 2012). Creøterea scontatæ a acordærilor de
contragaranﬂii în susﬂinerea investiﬂiilor øi a microfinanﬂærilor va putea determina atingerea procentului mediu de contragarantare de 67%.
O a doua modalitate de evaluare a imB. pactului
noilor comisioane practicate

începând cu 1 iulie 2012 s-a realizat prin compararea reducerilor de comision resimﬂite la
nivelul IMM contragarantat, în douæ situaﬂii –
cu vechile comisioane øi cu noile comisioane.

■

Calculul s-a realizat pornind de la portofoliul de contragaranﬂii acordate în
perioada iulie – septembrie 2012, strict în baza
convenﬂiilor plafon øi pentru Norma nr. 1/2012
privind stimularea accesului la finanﬂare a IMM.
Având în vedere preponderenﬂa garanﬂiilor contragarantate aferente capitalului circulant14),
conform grilei de comisioane valabile pânæ la
01.07.2012, a rezultat cæ IMM contragarantate
ar fi beneficiat de o reducere medie de 0,366%
faﬂæ de IMM necontragarantate, conform noilor grile aceastæ reducere fiind de 0,50%.

■

Totodatæ, luând în considerare øi comisionul de contragarantare (0,37%
pânæ la 01.07.2012), întrucât acesta era perceput fondului de garantare, øi nu IMM, nivelul zero adoptat de FRC începând cu 1 iulie
2012 a avut drept consecinﬂæ o reducere de
costuri pentru fondul de garantare, cu impact
în acelaøi sens asupra comisionului de garantare pentru întreg portofoliul de garanﬂii al
FNGCIMM (inclusiv pentru cele necontragarantate); cuantificatæ în ipotezele avute în vedere mai sus, aceastæ reducere a fost în medie
de cca 0,18%15).

■

În concluzie, prin aplicarea noii grile
de comisioane øi în condiﬂiile comisionului de contragarantare cu valoarea zero,
IMM contragarantate (în baza convenﬂiilor plafon, Norma nr. 1/2012) beneficiazæ de o reducere medie a comisionului de garantare de
aproximativ 0,68% (0,50% + 0,18%), faﬂæ de
nivelul de comisionare anterior în condiﬂii de
necontragarantare øi cu perceperea comisionului de contragarantare de 0,37%.

14) Pentru care nivelul de reducere a comisionului a fost de 0,35% înainte de 01.07.2012.
15) Determinatæ prin calcularea reducerii anualizate a comisionului de garantare pentru garanﬂiile necontragarantate

în cele douæ ipoteze: grila nouæ vs grila veche (pe convenﬂii tip plafon)
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SUSﬁINEREA ACCESULUI LA FINANﬁARE
A IMM-URILOR INOVATIVE
prin Instrumentul de Partajare a Riscurilor pentru Cercetare & Dezvoltare
øi Inovare - Risk Sharing Instrument for Research & Development &
Innovation (RSI)

Cornelia SIMION,
consilier al Directoratului FRC

ÎN PERIOADE de crizæ, întreprinderile mici øi mijlocii (IMM) se confruntæ cu dificultæﬂi din ce în ce mai mari în gæsirea unor soluﬂii de finanﬂare. Ultimii ani nu au reprezentat o excepﬂie. Deøi perspectivele economice globale øi naﬂionale s-au îmbunætæﬂit
treptat, întreprinderile mici au ræmas în urmæ din punct de vedere al relansærii. În general, condiﬂiile de creditare pentru IMM sunt încæ strânse, accesul la finanﬂarea bancaræ
constituind încæ o problemæ presantæ pentru micii întreprinzætori, în general, øi pentru
microîntreprinderi, în special.
Pe de altæ parte, instituﬂiile financiare nebancare au continuat sæ-øi ajusteze portofoliile privind creditele acordate IMM, iar oferta de creditare a companiilor nefinanciare s-a caracterizat printr-o înæsprire relativ uøoaræ a standardelor de creditare.
60

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

❑

La nivel european, instituﬂii reprezentative precum Comisia Europeanæ, Banca Europeanæ de Investiﬂii øi Fondul
European de Investiﬂii încearcæ sæ limiteze
daunele crizei asupra IMM, crescând rolul
anti-ciclic prin furnizarea de soluﬂii de finan ﬂare, pentru a stimula spiritul antreprenorial
øi inovaﬂia øi pentru a încuraja mai mult creditarea bancaræ. Mai mult, FEI a dezvoltat un
portofoliu de instrumente de garantare øi
contragarantare pentru a aborda mecanismele de partajare a riscului în concordanﬂæ
cu nevoile pieﬂei øi în linie cu principiile corespunzætoare de împærﬂire a riscului.

❑

Importanﬂa instrumentelor de garantare øi, în special, a celor de contragarantare, finanﬂate prin programe europene ca modalitate de sporire a impactului
sistemelor naﬂionale de garantare/contragarantare, în scopul facilitærii accesului la finanﬂare a IMM, va constitui, de altfel, una dintre
principalele teme de discuﬂie aflate pe agenda Conferinﬂei anuale a Asociaﬂiei Europene
a Societæﬂilor Mutuale de Garantare (AECM)
2013, care va avea loc la sfârøitul lunii iulie.
În aceste condiﬂii, una dintre soluﬂiile, promovatæ la nivel european øi adoptatæ øi de
Fondul Român de Contragarantare (FRC), a
fost aceea de a promova o atitudine anti-ciclicæ în problema creditærii IMM, prin con solidarea øi utilizarea cu un randament ma xim a instrumentelor de garantare øi contra garantare cu care opereazæ øi în prezent.

❑

În acest context, facilitarea accesului la credite pentru IMM prin preluarea unei pærﬂi din riscul asumat de fondurile de garantare la acordarea de garanﬂii
pentru IMM, atribuﬂie esenﬂialæ a Fondului
Român de Contragarantare reprezintæ una
dintre politicile publice asumate de cætre
Guvernul României, pentru a contracara presiunile øi riscurile determinate de evoluﬂiile
economice interne øi externe la care sunt
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supuse IMM, în contextul necesitæﬂii susﬂinerii creøterii economice, menﬂinerii locurilor de muncæ øi creærii altora noi, precum
øi pentru adoptarea de mæsuri eficiente de
creøtere a gradului de absorbﬂie a fondurilor
structurale. Astfel, prin misiunea sa, FRC
contribuie la atenuarea dificultæﬂilor cu care
se confruntæ sectorul IMM în accesarea de
finanﬂæri prin facilitarea accesului acestora la
finanﬂare, asigurând totodatæ øi funcﬂionarea
sustenabilæ, pe termen lung, a segmentului
pieﬂei financiare alcætuit din fonduri de garantare.

❑

Având în vedere faptul cæ inovaﬂia
este cheia viitorului øi multe IMM-uri
desfæøoaræ activitæﬂi de cercetare, dezvoltare
øi inovare, dar în acelaøi timp multe bænci
consideræ finanﬂarea inoværii prea riscantæ
pentru portofoliile lor øi în scopul asigurærii
sustenabilitæﬂii mecanismului de sprijinire a
accesului la finanﬂare a acestui segment, FRC
îøi propune sæ acceseze instrumentul european intitulat “Risk Sharing Instrument for
Research & Development & Innovation driven SMEs and Small Mid-caps (RSI) – counter-guarantee scheme” [Instrumentul de Partajare a Riscurilor pentru Cercetare & Dezvoltare & Inovare destinat IMM si întreprinderilor mici cu capitalizare medie (pânæ în
500 de angajaﬂi) – schema de contragarantare].

❑

Instrumentul de partajare a riscurilor (Risk Sharing Instrument – RSI)
este o iniﬂiativæ comunæ a Fondului European de Investiﬂii, a Bæncii Europene de Investiﬂii øi a Comisiei Europene (Direcﬂia Generalæ Cercetare & Inovare), având ca scop
îmbunætæﬂirea accesului la finanﬂare pentru
întreprinderile mici øi mijlocii øi pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie (cu
mai puﬂin de 500 de salariaﬂi – Small Mid
Caps – SMC), pentru segmentul cercetare,
dezvoltare, inovare (RDI).
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❑

garantate în proporﬂie de 50% de cætre FEI,
în schimbul unui comision de garantare (nu
existæ o ratæ plafon).

Iniﬂial, prin Decizia Comisiei Europene C(2011) 8606 din 25 noiembrie 2011, a fost instituitæ schema de garantare pilot “RSI Facility”, în cadrul cæreia
Fondul European de Investiﬂii emite garanﬂii
pentru intermediarii financiari care oferæ
credite øi leasing financiar IMM øi SMC pentru segmentul RDI. Ulterior, având în vedere
cererea importantæ înregistratæ în cadrul proiectului pilot, prin Decizia Comisiei Europene C(2012) 9899 din 8 ianuarie 2013 a
fost extins domeniul de aplicare a instrumentului RSI, prin suplimentarea bugetului
instrumentului cu 150 milioane euro øi introducerea unei noi scheme de contragarantare, care permite øi instituﬂiilor de garantare
øi de contragarantare interesate sæ participe
în cadrul schemei în calitate de intermediari
financiari.

❑

❑

Garanﬂia/contragaranﬂia FEI în cadrul instrumentului RSI nu acoperæ decât împrumuturile acordate IMM sau
SMC pentru proiecte de cercetare, dezvoltare øi inovare.

❑

FEI nu furnizeazæ direct garanﬂii
sau contragaranﬂii IMM sau SMC.
Acest lucru are loc numai prin Intermediarul financiar selectat øi aprobat de FEI øi CE.
Intermediarii financiari eligibili sunt instituﬂiile de credit sau financiare, instituﬂiile de
garantare/contragarantare publice sau private, autorizate sæ emitæ garanﬂii/contragaranﬂii, în conformitate cu legislaﬂia în vigoare.

❑

Calitatea de Intermediar Financiar
poate fi dobânditæ pe baza îndeplinirii procedurilor de aplicare øi a criteriilor
de eligibilitate, având ca rezultat un acord
între FEI øi Intermediarul Financiar. În cadrul schemei de contragarantare, existæ øi
posibilitatea semnærii unui acord umbrelæ,
cu un singur aplicant care poate acoperi mai
multe entitæﬂi aparﬂinând aceluiaøi grup.

❑

Prin acest instrument, împrumuturile între 25.000 øi 7,5 milioane
euro (care pot fi øi garantate sau contragarantate), acordate IMM øi SMC de cætre intermediarul financiar, sunt garantate/contra-
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Condiﬂiile privind eligibilitatea IMM
øi SMC se referæ la respectarea:
❑ a cel puﬂin unuia dintre urmætoarele
criterii:
❑ IMM/SMC trebuie sæ foloseascæ fondurile pentru producﬂia sau dezvoltarea unor produse, procese øi/sau servicii care sunt inovative, acolo unde
existæ un risc de insuficienﬂæ/eøec tehnologic sau industrial evidenﬂiat de
business planul întreprinderii, sau
❑ IMM/SMC trebuie sæ fie o societate
cu potenﬂial mare de creøtere anualæ a
cifrei de afaceri sau a locurilor de
muncæ cu cel puﬂin 20%, în ultimii 3
ani øi un numær de 10 sau mai mulﬂi
angajaﬂi la începutul perioadei de observaﬂie sau
❑ IMM/SMC trebuie sæ aibæ un potenﬂial important de inovare øi/sau sæ fie o
întreprindere axatæ pe cercetare/dezvoltare.
❑ øi cumulativ a urmætoarelor criterii:
❑ IMM eligibile sunt cele definite prin
Recomandarea Comisiei 2003/361/EC;
❑ nu trebuie sæ se afle în dificultate*);
❑ nu trebuie sæ desfæøoare o activitate
substanﬂialæ într-unul sau mai multe
sectoare restricﬂionate;
❑ IMM trebuie sæ-øi desfæøoare activitatea în unul dintre statele eligibile pentru RSI;
❑ IMM nu trebuie sæ desfæøoare activitæﬂi RDI în urmætoarele domenii: clo-
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naj uman, energie nuclearæ, aplicaﬂii
militare;
❑ orice alt criteriu stipulat în acordul
de contragarantare.

❑

În ceea ce priveøte tranzacﬂiile intermediarului financiar cu IMM øi
SMC, acestea trebuie sæ respecte cumulativ
urmætoarele criterii:
❑ scopul finanﬂærii trebuie sæ fie: investiﬂii în active corporale/necorporale
sau/øi capital circulant;
❑ tranzacﬂia nu trebuie sæ fie împrumut de tip mezanin, datorie subordonatæ, cvasi-capital;
❑ suma tranzacﬂiei nu trebuie sæ fie
mai micæ de 25.000 euro sau mai mare
decât cea specificatæ în acordul RSI de
garantare/contragarantare;
❑ graficul de rambursare trebuie stabilit;
❑ scadenﬂa tranzacﬂiei trebuie sæ fie:
egalæ sau mai mare de 24 de luni, cu
excepﬂia finanﬂærii pentru capital circulant unde scadenﬂa poate fi de 12 luni
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cu posibilitate de prelungire pentru
încæ 12; sæ nu fie mai mare de 84 de
luni, inclusiv perioada de graﬂie (dacæ
existæ una);
❑ tranzacﬂiile trebuie sæ fie exprimate
în euro sau în moneda localæ;
❑ orice alt criteriu stipulat în acordul
RSI de contragarantare.

❑

Instrumentul RSI a fost lansat de
Comisia Europeanæ øi Grupul BEI
în decembrie 2011, fiind finanﬂat de Uniunea Europeanæ în cadrul Programului 7 pentru Cercetare øi Dezvoltare Tehnologicæ (FP7)
pentru exerciﬂiul financiar 2007 – 2013, urmând ca pentru exerciﬂiul financiar 2014 –
2020 acesta sæ fie continuat în cadrul Programului pentru cercetare øi inovare Ori zont 2020.
*) În conformitate cu Liniile directoare comunitare
privind ajutorul de stat pentru salvarea øi restructurarea
întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul
Oficial al Comunitæﬂii Europene seria C, nr. 244/2004 øi
potrivit criteriilor normelor specifice ale FRC.
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FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE –
un vector activ øi consistent
în piaﬂa serviciilor financiare pentru IMM în anul 2012

Bogdan Daniel VIØAN,
coordonator al Compartimentului Consultanﬂæ
øi Comunicare FRC

PROMOVAREA activitæﬂii øi a instrumentelor de contragarantare a demarat în anul
2012, urmând aceleaøi coordonate strategice începute în anul aprobærii Strategiei FRC,
care vizeazæ îmbunætæﬂirea relaﬂiilor instituﬂionale cu antreprenoriatul specific IMM,
mediului de afaceri, în general, øi deopotrivæ cu mediul financiar øi bancar, pe de o parte,
øi consolidarea procesului de integrare a FRC în mecanismele specifice sistemului financiar bancar øi, totodatæ, perfecﬂionarea activitæﬂii de consultanﬂæ privind mecanismele
instituﬂionale øi procedurile care vizeazæ accesul la finanﬂare prin intermediul garanﬂiilor
øi contragaranﬂiilor, pe de altæ parte.

64

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

CONSILIUL INVESTITORILOR
STRÆINI – “ MASA ROTUNDÆ PRIVIND
MÆSURI ÎN SPRIJINUL SECTORULUI
DE IMM”, 7 FEBRUARIE 2012
FONDUL Român de Contragarantare (FRC)
a participat în calitate de invitat la întâlnirea
Grupului de lucru pe probleme de IMM al
Consiliul Investitorilor Stræini, care a avut
loc la data de 7 februarie 2012, evenimentul
fiind organizat sub forma unei mese rotunde,
care a pledat pentru un nou cadru de reglementare în vederea sprijinirii dezvoltærii IMM
din România, care sæ aibæ în vedere, printre
altele, accesul IMM la capitalul de risc øi crearea unor reﬂele de investitori privaﬂi.

■

FRC, prin reprezentantul sæu, domnul Ioan Hidegcuti, preøedintele
Directoratului, a prezentat date de bilanﬂ ale
instituﬂiei pentru anul 2011 øi obiectivele
propuse pentru anul 2012, punând accent
pe necesitatea finanﬂærii prioritare a investiﬂiilor realizate de IMM, din perspectiva practicærii unui procent de contragarantare majorat, la maximul de 80%, pentru garanﬂiile
aferente creditelor obﬂinute de la finanﬂatori,
susﬂinerea dezvoltærii agriculturii româneøti,
cofinanﬂarea prioritaræ a proiectelor finanﬂate din fonduri europene, reducerea comisionului de contragarantare, diminuarea costurilor finanﬂærii, relansarea creditærii, acordarea unei øanse pentru IMM aflate “în dificultate” prin reconsiderarea conceptului, în
sensul elaborærii unei scheme de ajutor de
stat pentru salvare øi restructurare conform
normelor europene specifice, realizarea de
parteneriate cu Fondul European de Investiﬂii pentru iniﬂierea øi dezvoltarea instrumentelor pentru stimularea microcreditærii
øi asigurarea surselor de finanﬂare privatæ a
instrumentelor cu capital de risc, dezvoltarea de produse øi servicii care sæ genereze
creøtere economicæ øi noi locuri de muncæ,
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în contextul prioritæﬂilor stabilite de Strategia Europa 2020.

■

“Consiliul Investitorilor Stræini pledeazæ pentru un cadru de reglementare în vederea sprijinirii dezvoltærii IMMurilor din Romania, care sæ aibæ în vedere,
printre altele, accesul IMM-urilor la capitalul
de risc sau crearea unor reﬂele de investitori
privaﬂi.
În cadrul discuﬂiilor dintre autoritæﬂi øi investitori la masa rotundæ organizatæ marﬂi,
7 februarie 2012, de Consiliul Investitorilor
Stræini s-au punctat mæsurile identificate în
sprijinul sectorului de IMM-uri.
Aceste mæsuri se referæ la accesul IMMurilor la capitalul de risc prin constituirea fondurilor cu capital de risc, crearea unor reﬂele de investitori privaﬂi (business angels),
crearea unui sistem descentralizat de fonduri
regionale de garantare în vederea sprijinirii
øi îmbunætæﬂirii accesului IMM-urilor la finanﬂare, capitalizarea adecvatæ a Fondului Naﬂional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici øi Mijlocii (FNGCIMM) sau
capitalizarea adecvatæ a Fondului Român de
Contragarantare” – http://www.business24.ro/
companii/companii-romania/consiliulinvestitorilor-straini-ce-trebuie-facut-pentruimm-uri-1507512.

CONFERINﬁA DE PRESÆ
ORGANIZATÆ DE CONSILIUL
NAﬁIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR
PRIVATE MICI ØI MIJLOCII
DIN ROMÂNIA, 22 FEBRUARIE 2012
Român de Contragarantare
■ Fondul
a participat în calitate de invitat la

Conferinﬂa de presæ care a avut loc miercuri,
22 februarie 2012, la sediul Consiliului Naﬂional al Întreprinderilor Private Mici øi Mijlocii din România, eveniment care a avut, printre subiectele abordate, necesitatea aplicærii
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în România a Directivei UE privind plata T.V.A.
la încasare pentru contribuabilii mici øi modalitæﬂile moderne de contragarantare – provocæri pentru FRC în anul 2012.
FRC, prin preøedintele
■ Intervenﬂia
Directoratului, dl. Ioan Hidegcuti, a

avut tema “Modalitæﬂi moderne de contragarantare”, prin care au fost prezentate rezultatele instituﬂionale înregistrate la finalul anului 2011, totodatæ, fiind menﬂionate propunerile de mæsuri, acﬂiuni øi abordæri, pentru anul 2012: ■ revizuirea, adaptarea øi armonizarea schemelor de ajutor, normelor øi
mecanismelor de lucru specifice FRC; ■ finanﬂarea prioritaræ a investiﬂiilor IMM – perspectiva practicærii unui procent de contragarantare majorat, la maximul de 80%; ■ susﬂinerea dezvoltærii agriculturii româneøti;
■ cofinanﬂarea proiectelor finanﬂate din fonduri europene; ■ reducerea comisionului de
contragarantare, diminuarea costurilor finanﬂærii, relansarea creditærii; ■ o øansæ pentru
IMM aflate “în dificultate” – reconsiderarea
conceptului prin elaborarea unei scheme de
ajutor de stat pentru salvare øi restructurare;
■ iniﬂierea de parteneriate cu Fondul European de Investiﬂii pentru iniﬂierea øi dezvoltarea instrumentelor pentru stimularea microcreditærii øi asigurarea surselor de finanﬂare privatæ a instrumentelor cu capital de
risc; ■ produse øi servicii care sæ genereze
creøtere economicæ øi noi locuri de muncæ,
în contextul prioritæﬂilor stabilite de Strategia Europa 2020; ■ comportament preventiv pentru anticiparea riscului – notificare/
verificare; ■ prudenﬂialitate øi risc – prevaleazæ finanﬂærile care contribuie la creøterea
calitæﬂii portofoliului contragarantat; ■ eligibilitate øi monitorizare portofolii – criterii
de supraveghere privind starea de dificultate, insolvenﬂæ, risc de executare silitæ etc.;
■ revizuirea condiﬂiilor de acordare a contragaranﬂiilor sau aplicarea penalitæﬂilor în cazul plæﬂilor care exced plafoanele de referinﬂæ negociate cu fondurile de garantare.
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ROMANIAN AGRIBUSINESS
CONFERENCE, 28 FEBRUARIE 2012
Român de Contragarantare
■ Fondul
a participat în ziua de 28 februarie

2012, în calitate de partener oficial, la cea
de-a II-a ediﬂie a “Romanian Agribusiness Conference”, eveniment care a dezbætut teme
legate de Politica Agricolæ Comunæ 2014 –
2020, strategia de dezvoltare a agriculturii
româneøti pe termen mediu øi lung, oportunitæﬂile de dezvoltare a comerﬂului cu cereale, evoluﬂia preﬂurilor alimentelor în 2012,
oportunitæﬂile de finanﬂare a agriculturii, sursele de finanﬂare øi cofinanﬂare în sectorul agricol, mæsurile pentru sprijinirea agricultorilor în contextul politicilor europene, situaﬂia accesærii fondurilor europene, aspectele
fiscale øi legislative specifice agriculturii.
a constituit un prilej
■ Evenimentul
de analizæ øi dezbatere a agricultu-

rii româneøti øi a reunit, într-un mediu dinamic, reprezentanﬂi de marcæ din Ministerul
Agriculturii øi Dezvoltærii Rurale, ai Comisiei
Europene, asociaﬂii øi agenﬂii, producætori de
cereale, erbicide, pesticide øi produse agrochimice, asociaﬂii patronale, companii øi distribuitori, furnizori de soluﬂii, echipamente
øi servicii specifice industriei, experﬂi, investitori, bænci, companii de consultanﬂæ øi case
de avocaturæ.
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FRC în cadrul con■ Reprezentantul
ferinﬂei, doamna Elena Kleininger,

membru al Directoratului, a subliniat necesitatea cunoaøterii øi aplicærii de cætre întreprinzætorii care activeazæ în agricultura primaræ a instrumentelor specifice FRC, dedicate sprijinului IMM din domeniul agricol øi
a dezvoltærii agriculturii româneøti în ansamblu, în raport cu Strategia FRC, care prevede
cerinﬂa îmbunætæﬂirii activitæﬂii de contragarantare în scopul creøterii economice în mediul rural.
A fost evidenﬂiatæ, în mod corespunzætor,
elaborarea de cætre FRC øi implementarea,
încæ de la sfârøitul anului 2011, a Normei nr.
3/2011, privind contragarantarea garanﬂiilor
aferente finanﬂærilor contractate de IMM, care
activeazæ în sectorul producﬂiei primare de
produse agricole, normæ realizatæ împreunæ
cu specialiøtii Ministerului Agriculturii øi Dezvoltærii Rurale øi a cærei aplicare trebuie stimulatæ øi accentuatæ de cætre partenerii instituﬂionali, în contextul propus øi pentru
atingerea indicatorilor corespunzætori numærului estimat de 18.000 de IMM potenﬂiali
beneficiari de contragaranﬂii pentru întreaga
perioada de implementare a normei.

DEZBATERE LA TVR INFO,
29 FEBRUARIE 2012
Directoratului FRC a
■ Preøedintele
participat la o dezbatere la TVR Info,

în ziua de 29 februarie 2012, la o emisiune
cu specific economic, moderatæ de prezentatoarea Alina Stancu, avându-l ca partener
în dezbaterea temelor propuse pe domnul
Radu Graﬂian Gheﬂea, preøedintele Asociaﬂiei
Române a Bæncilor øi a CEC Bank.

emele abordate s-au axat pe spri■ Tjinul
specific al sectorului agricol, din

perspectiva instrumentelor financiare proprii
FRC, implicarea în susﬂinerea cofinanﬂærii
proiectelor finanﬂate din fonduri structurale
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øi noutæﬂile FRC din perspectiva provocærilor necesare relansærii creditærii prin reducerea costurilor finanﬂærii.

INTERVIU ÎN ZIARUL DE BUSINESS –
ZIARUL ROMÂNIA LIBERÆ,
JOI, 1 MARTIE 2012, NR. 6
Român de Contragarantare
■ “vaFondul
mæri pulsul finanﬂærilor în acest

an de crizæ. Fondul intenﬂioneazæ sæ acorde
cel puﬂin 8.100 de contragaranﬂii în valoare
de 275 de milioane de euro, care vor susﬂine
prin efecte agregate un volum de credite în
valoare de 830 de milioane de euro øi vor asigura menﬂinerea øi dezvoltarea a cel puﬂin
110.000 de locuri de muncæ. În 2012, Guvernul are un plan ambiﬂios de absorbﬂie a
aproximativ 16 miliarde de euro din fonduri
europene, în timp ce finanﬂatorii bancari sunt
din ce în ce mai restrictivi, în ceea ce priveøte
sita proiectelor aøa-numite “bancabile”. Planul
FRC poate fi atins, dacæ se dezvoltæ rolul sæu
inclusiv prin recapitalizare øi creøterea plafoanelor de ajutor, iar expunerea contragarantærii se extinde asupra cât mai multor proiecte ale sectorului IMM”, a susﬂinut domnul
Ioan Hidegcuti, preøedintele Directoratului
Fondului Român de Contragarantare, la începutul articolului realizat de ziarul România
Liberæ, publicat în ziua de joi, 1 martie 2012.
a trecut în revistæ noutæﬂile
■ Articolul
propuse de FRC pentru anul 2012,

susﬂinerea microcreditærii, intenﬂia de elaborare a unei scheme de ajutor pentru IMM
aflate în dificultate, implicarea în susﬂinerea
cofinanﬂærii proiectelor finanﬂate din fonduri structurale, necesitatea recapitalizærii instituﬂiei din perspectiva dezvoltærii øi implementærii de instrumente inovative pentru
susﬂinerea IMM, suportul oferit sectorului
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agriculturii øi perspectivele implementærii
Acordului Basel III.

FORUMUL NAﬁIONAL
DE AGRICULTURÆ, 14 MARTIE 2012
ÎN ZIUA de 14 martie 2012, a avut loc la
Bucureøti cea de-a doua ediﬂie a Forumului
Naﬂional de Agriculturæ, eveniment organizat sub patronajul Ministerului Agriculturii
øi Dezvoltærii Rurale.
ele de discuﬂie ale evenimentu■ Tluiems-au
axat pe identificarea pro-

blemelor majore ale agriculturii româneøti,
descifrarea, prin intermediul unor conversaﬂii directe, purtate cu marii actori din piaﬂa
de profil, precum øi cu instituﬂii øi autoritæﬂi,
a direcﬂiilor ce pot determina ca agricultura
sæ facæ un salt calitativ real øi considerabil,
pe parcursul perioadei urmætoare øi aflarea
celor mai bune soluﬂii de finanﬂare, garantare, contragarantare, asigurare øi rentabilizare a terenurilor agricole, precum øi a maøinilor øi utilajelor sau activelor implicate în
aceasta sfera de activitate.
itoriul a fost reprezentat de firme
■ Adeudconsultanﬂæ,
specialiøti din Banca

Naﬂionalæ a României, ai bæncilor comerciale,
IFN, asigurætori, case de avocaturæ, membri
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ai asociaﬂiilor øi agenﬂiilor din cadrul ministerului de resort, furnizori de echipamente
øi maøini agricole, mass-media etc.
La eveniment au participat factori de decizie implicaﬂi în procesul de finanﬂare, precum øi beneficiari ai proiectelor de finanﬂare
din agricultura româneascæ.
cadrul evenimentului, reprezen■ Întantul
FRC, doamna Elena Kleinin-

ger, membru al Directoratului, a prezentat
modalitæﬂile øi instrumentele realizate de FRC
pentru susﬂinerea IMM din agriculturæ, situaﬂia contragaranﬂiilor acordate acestui sector
la finele lui 2011 øi a prioritæﬂilor corespunzætoare pentru 2012, menﬂionând, totodatæ,
øi susﬂinerea dezvoltærii agriculturii româneøti, prin instrumentele de contragarantare
dedicate, ca unul dintre obiectivele instituﬂionale asumate pentru anul în curs.

FORUMUL IMM,
14 – 16 MARTIE 2012
GUVERNUL României, în colaborare cu
Romexpo øi în parteneriat cu Camerele de
Comerﬂ øi Industrie din România, a organizat în perioada 14 – 16 martie 2012, prima
ediﬂie a Forumului IMM, la Bucureøti, Centrul Expoziﬂional ROMEXPO, Sala Nicolae
Titulescu.
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a reprezentat un tur
■ Evenimentul
de forﬂæ al sectorului IMM øi a fost

inaugurat în prezenﬂa Primului Ministru al
Guvernului României, a reprezentanﬂilor instituﬂiilor øi organizaﬂiilor publice øi private
de profil, care s-au aflat timp de trei zile faﬂæ
în faﬂæ cu reprezentanﬂi ai IMM din toatæ ﬂara.
Reprezentarea la cel mai înalt nivel în cadrul forumului a constat dovada de respect
øi responsabilitate pentru dialogul cu reprezentanﬂii IMM din România.
IMM a debutat cu trei se■ Forumul
siuni de discuﬂii axate pe teme de

interes major pentru IMM, referitoare la acﬂiunile care promoveazæ rolul IMM, stimularea accesului la finanﬂare, încurajarea spiritul creativ øi inovator, importanﬂa colaborærii
IMM cu mediul academic în noua economie
a cunoaøterii øi a stabilirii de relaﬂii de cooperare între firme.
cadrul celei de-a doua sesiuni de
■ Îndiscuﬂii,
din prima zi de desfæøurare

a evenimentului, sesiune centratæ pe stimularea accesului la finanﬂare în rândul IMM,
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începând de la facilitæﬂi fiscale acordate mediului de afaceri øi pânæ la instrumente de
garantare a creditelor øi de contragarantare
sau soluﬂii financiare integrate pentru susﬂinerea IMM, reprezentantul FRC, domnul
Ioan Hidegcuti, preøedinte al Directoratului, a susﬂinut necesitatea continuærii susﬂinerii cu prioritate a investiﬂiilor realizate de
IMM, cu predilecﬂie a cofinanﬂærii proiectelor finanﬂate din fonduri structurale, a dezvoltærii de instrumente noi care sæ susﬂinæ
agricultura, microcreditarea øi crearea de noi
locuri de muncæ.
desfæøurærii forumului,
■ PeFRCperioada
a avut amenajat un stand pro-

priu de prezentare a activitæﬂii instituﬂionale
øi a produselor financiare pentru sprijinirea
accesului IMM la finanﬂare, diseminarea materialelor informative proprii fiind realizatæ
pentru un numær de mai mult de 200 de vizitatori.
Promovarea instrumentelor de contragarantare specifice FRC s-a desfæøurat øi în trimestrul al II-lea al anului 2012 în conformitate cu coordonatele Strategiei FRC, dupæ
cum urmeazæ.
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“ROMÂNIA, ÎNCOTRO? –
PROVOCÆRILE NOULUI ACORD
BASEL III”, 5 APRILIE 2012
FRC a participat la data de 5 aprilie 2012
la cea de a IX-a ediﬂie a Conferinﬂei “România, încotro?” având ca temæ “Provocærile noului acord BASEL III”, conferinﬂæ organizatæ la
sediul Bæncii Naﬂionale a României.
evenimentului a cuprins
■ Agenda
teme r eferitoare la: noile abor■

dæri øi reglementæri aduse de noul acord
Basel III, precum øi schimbærile aduse în sis-
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temul bancar de implementarea Basel III; ■
schimbærile majore aduse de implementarea Basel III; ■ CRD IV øi implementarea la
nivel european a cerinﬂelor Basel III; ■ schimbarea de paradigmæ în implementarea prudenﬂialæ bancaræ la nivelul UE; ■ sunt bæncile pregætite pentru Basel III?; ■ Basel III
din perspectiva investitorilor; ■ impactul
Basel III asupra modelului de business al instituﬂiilor de credit; ■ procesul securitizærii
øi exigenﬂele adecværii de capital.
lideri ai industriei finan■ Importanﬂi
ciar-bancare s-au reunit în cadrul a-
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cestui eveniment pentru a analiza diversele
aspecte ale aplicærii noilor reglementæri øi
schimbærile aduse de acestea.
Printre vorbitori s-au numærat specialiøti
din BNR, Comisiile de specialitate din ARB,
KPMG, BCR øi alﬂii.

“PROVOCÆRI, VARIANTE, SOLUﬁII
PRIVIND FINANﬁAREA IMM”,
20 APRILIE 2012

rial øi reprezentanﬂi ai Uniunii Europene. Seminarul a fæcut parte din suita de manifestæri organizate cu ocazia evenimentului constituit de Convenﬂia Naﬂionalæ a CNIPMMR.

CONFERINﬁA “ TALKS ABOUT SMES”,
27 APRILIE 2012

FRC a participat la seminarul de informare cu tema “Provocæri, variante, soluﬂii privind finanﬂarea IMM”, organizat la Sinaia, în
ziua de 20 aprilie 2012, împreunæ cu Consiliul Naﬂional al Întreprinderilor Private Mici
øi Mijlocii din România, cu participarea reprezentanﬂilor Guvernului, Parlamentului, specialiøtilor din mediul bancar øi antreprenoÎN ZIUA de 27 aprilie 2012, FRC a participat la Conferinﬂa “Talks about SMEs”, prilej
cu care FRC a subliniat importanﬂa sectorului IMM în economie øi, implicit, în sectorul
financiar, a prezentat starea øi situaﬂia accesului la finanﬂare ale sectorului IMM øi a perspectivelor concordate cu mæsurile necesare
de redresare.

Dacæ se iau în calcul toate regle■ “mentærile
Basel III privind adecva-

rea capitalului bæncilor, doar trei bænci din
România vor mai putea acorda credite pentru IMM-uri. De aceea, BNR øi Asociaﬂia Românæ a Bæncilor bat des drumul la Bruxelles,
pentru negocieri în ceea ce priveøte normativele de aplicare a Basel III pentru a face reglementærile mai nuanﬂate. Se negociazæ ca
perioada de implementare sæ fie adaptatæ
la starea economiei ﬂærii respective. Nu se
pot modifica reglementærile, ce s-a decis
ræmâne bætut în cuie, dar prin norme se
mai pot nuanﬂa reglementærile”, a spus domnul Ioan Hidegcuti, la conferinﬂa Mediafax
Numærul 4 ■ Iunie 2013
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Talks About SMEs (http://www.mediafax.ro/
economic/conferinta-mediafax-hidegcutidoar-trei-banci-vor-mai-putea-finanta-immurile-daca-se-aplica-reglementarile-basel-iii9576894/foto).

■

“În prezent, firmele în executare
silitæ nu pot beneficia de credite garantate øi contragarantate de stat. Începând
cu 1 iulie, acestea pot sæ beneficieze de garanﬂii øi contragaranﬂii, dacæ îndeplinesc mai
multe criterii. Astfel, vor fi eligibile pentru
garanﬂii øi contragaranﬂii cei care solicitæ credite cu destinaﬂie specificæ de platæ a obligaﬂiilor fiscale restante, pentru finanﬂarea capitalului de lucru, din care achitæ øi obligaﬂiile fiscale restante, întreprinderile care
au aprobate înlesniri la plata obligaﬂiilor
fiscale restante øi cele care au aprobate cereri de restituire sau de rambursare a unor
sume achitate cu titlu de obligaﬂii fiscale”, a
declarat la conferinﬂa Mediafax Talks About
SMEs, preøedintele Fondului Român de Contragarantare, Ioan Hidegcuti (http://www.
mediafax.ro/economic/conferinta-mediafaximm-urile-executate-silit-vor-beneficia-diniulie-de-credite-garantate-si-contragarantate-de-stat-9577144).

øi sæ arætæm cæ AECM a continuat sæ susﬂinæ
în perioada crizei accesul la finanﬂare al IMM,
care întâmpinæ dificultæﬂi în toate Statele Membre ale Uniunii Europene din cauza persistenﬂei decalajelor de piaﬂæ, provocate în special de faptul cæ sectorul bancar consideræ
cæ IMM prezintæ riscuri relativ ridicate. La
finalul anului trecut, membrii AECM aveau un
portofoliu de aproape 80 de miliarde euro,
reprezentând aproximativ 140 miliarde euro
în credite accesate, ajungând la 2,7 milioane
IMM, adicæ 12% din totalul companiilor din
UE”, a declarat Jose Fernando Figueiredo,
preøedintele AECM, la Adunarea Generalæ Anualæ, organizatæ la Bucureøti, cu tema “Creøterea economicæ sustenabilæ – Provocæri viitoare pentru Schemele de Garantare”.
Preøedintele AECM a mulﬂumit gazdelor
– cele patru fonduri din România, membre
ale AECM – FNGCIMM, FGCR, FRGC øi FRC
– øi a anunﬂat cæ, în cadrul seminarului organizat la Bucureøti, au fost marcaﬂi 20 de ani
de activitate ai AECM øi s-au pus bazele extinderii asociaﬂiei la nivel global prin acceptarea adeziunii fondului de garantare din
Moscova.

ADUNAREA GENERALÆ ANUALÆ
A AECM, 7 – 9 IUNIE 2012
FRC, alæturi de FNGCIMM, FGCR øi FRGCIP,
a avut calitatea de co-organizator al evenimentului Adunarea Generalæ Anualæ a AECM desfæøurat la Bucureøti, în perioada 7 – 9 iunie
2012, eveniment care a fost pentru membrii
Asociaﬂiei, pe de o parte, un remarcabil prilej de a dezbate bilanﬂul, bugetul, estimærile
øi proiectele viitoare, provocærile finanﬂærii
cu care se confruntæ IMM, dar øi, pe de altæ
parte, o oportunitate de a cunoaøte România.

■
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“Acest eveniment ne oferæ posibilitatea sæ aniversæm 20 de ani, dar
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dan Olteanu, a arætat cæ intervenﬂia fondurilor de garantare este esenﬂialæ, dacæ se doreøte o dezvoltare economicæ sustenabilæ øi
inclusivæ.

■

la eveniment, Lucian Isar,
■ Prezent
ministrul delegat pentru mediul de

afaceri, a declarat cæ dezvoltarea activitæﬂii
instituﬂiilor de garantare are avantajul de a
reduce riscurile asumate de investitori –
“Sunt sigur cæ fondurile de garantare din
România vor avea parte de provocæri în perioada urmætoare, mai ales din cauza contextului economic actual. La nivelul MECMA,
preocuparea principalæ o constituie susﬂinerea relansærii economice, fiind lansaﬂi deja
opt mari poli de creøtere care pot prezenta
interes atât pentru investitorii români, cât øi
pentru cei stræini”.
Lucian Isar a precizat, totodatæ, cæ ministerul pe care îl reprezintæ apreciazæ rolul deosebit de important al Fondului de Garantare
a Creditelor pentru IMM øi al Fondului Român de Contragarantare atât la momentul
actual, cât øi în perioada urmætoare.

■

Prezent, de asemenea, la seminarul
AECM, viceguvernatorul BNR, Bog-
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Preøedintele FNGCIMM, Aurel Øa ramet, a arætat cæ misiunea AECM
øi a fondurilor de garantare, în general, în
lume, nu doar în Europa, este de a permite
IMM într-o mæsuræ cât mai mare øi mai dinamicæ accesul la finanﬂare – “Accesul la finanﬂare este scopul esenﬂial, vital, al fondurilor
de garantare øi al AECM, care sper cât de curând sæ devinæ o asociaﬂie mondialæ. Dincolo
de particularitæﬂile pe care nu doar cæ le avem, dar trebuie sæ le respectæm, fondurile
de garantare au douæ elemente esenﬂiale: interesele øi produsele noastre sunt puse în
slujba IMM din toatæ lumea, ca element esenﬂial al dezvoltærii sustenabile øi, al doilea element, produsele noastre au un efect pe care
alte produse financiare nu îl au, øi anume
efectul de multiplicare”.

■

Preøedintele Fondului Român de
Contragarantare, Ioan Hidegcuti, a
mulﬂumit membrilor AECM pentru cæ au
spus “da” intrærii FRC în Asociaﬂie mai devreme de un an de la înfiinﬂare øi a subliniat
importanﬂa AECM “în vremuri atât de puﬂin
predictibile”. “Anul 2012, din pæcate øi din
foarte multe motive, nu este un an al redeschiderii apetitului pentru finanﬂarea IMM.
Complicaﬂiile pe care le-a næscut øi le naøte
în continuare criza, elementele majore care
determinæ comportamentul bæncilor în piaﬂæ,
øi mai ales reglementærile din Basel III, øi nu
numai, sunt teme foarte complicate, pe care
bæncile în mod obiectiv încæ nu au reuøit sæ
le soluﬂioneze în propriile mecanisme øi cu
consecinﬂe în piaﬂæ”, a spus preøedintele FRC.

■

Veronica Toncea, director general
al Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR), a arætat cæ prezenﬂa membrilor AECM în România este dovada impor-
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statele care au adoptat øi implementat acest
mecanism”, a spus directorul general al FGCR.

■

Sorin Coclitu, preøedintele Fondului Român de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinzætorii Privaﬂi (FRGC), fond
românesc ce are aceeaøi vârstæ cu AECM, a
arætat cæ Guvernul României elabora în urmæ
cu 20 de ani o hotærâre prin care se pregæteau “mæsuri de garantare a creditelor pentru sprijinirea întreprinzætorilor privaﬂi”. “Am
pæstrat aceastæ caracteristicæ de la înfiinﬂare.
Pe lângæ IMM, øi întreprinzætorii privaﬂi care
nu au suficiente garanﬂii pot apela la serviciile FRGC”, a amintit Sorin Coclitu.

■

tanﬂei pe care Asociaﬂia o acordæ schimbului
de experienﬂæ øi bune practici, iar organizarea acestui eveniment în România – o dovadæ a sprijinului pe care organizaﬂia o acordæ membrilor øi, bineînﬂeles, instituﬂiilor
din România. Reprezentanta FGCR a arætat
cæ seminarul organizat la Bucureøti este un
prilej pentru membrii AECM de a discuta
problemele cu care se confruntæ, de a încerca sæ gæseascæ soluﬂii de lansare a unor noi
teme de dezbatere.
“Cei 20 de ani de activitate ai AECM sunt
20 de ani în slujba întreprinderilor mici øi
mijlocii, øi, daﬂi-mi voie, sæ îmi exprim totala admiraﬂie faﬂæ de eforturile pe care IMM le
fac pentru crearea clasei de mijloc. În perioada de crizæ au fost greu lovite, dar prin flexibilitate øi supleﬂe au dovedit o apreciabilæ
capacitate de adaptare la mediul economic
tot mai dificil în care îøi desfæøoaræ activitatea. Existenﬂa sistemelor de garantare a susﬂinut eforturile acestora, a dat consistenﬂæ finanﬂærii bancare øi a pus în valoare cu resurse
puﬂine, efecte de antrenare a economiei din
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Florin Pogonaru, preøedintele Asociaﬂiei Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR), consideræ cæ træim “într-o
lume a lebedei negre”, în care fondurile de
garantare sunt o soluﬂie, în cazul în care “încæ
o lebædæ neagræ ar putea veni peste noapte”.
Preøedintele AOAR a declarat cæ mediul de
afaceri este supus unor tensiuni majore, douæ
tipuri de contagiuni care riscæ sæ afecteze România – pe de o parte, cea de a fugi de la o
bancæ la alta øi, cea de-a doua, de a fugi de
la o ﬂaræ la alta, în cæutarea unei regiuni mai
sigure. Florin Pogonaru a declarat cæ “fuga
greacæ” nu a afectat România din cauza mæsurilor luate de BNR, dar nu putem evita “contagiunea austriacæ”, care se referæ la ﬂærile
care (ca urmare a bæncilor cu capital austriac)
depind de deciziile luate de banca centralæ a
Austriei.

■

Gunnar Mai, øeful Programului pentru Competitivitate øi Inovaﬂie (CIP)
øi al Fondului de Garantare pentru IMM (SMEG)
din cadrul Fondul European de Investiﬂii (EIF),
a arætat cæ, în perioada crizei, cererea de finanﬂare a crescut. “Træim momente intense,
bugetele de stat sunt nesigure. Anul trecut
am avut cereri foarte mari pentru finanﬂæri
din cauza crizei”, a spus Gunnar Mai.
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harrier, øeful departamentu■ Rluiemdei Cdezvoltare
din cadrul EIF, a

arætat cæ produsele fondului sunt într-o continuæ adaptare pentru a ræspunde nevoilor
IMM. În prezent sunt în lucru mai multe
programe de garantare supuse aprobærii Comisiei Europene: FP7 – RSI Extension (din
2013), Cosme, Horizon 2020 – RSI2, Erasmus for All (program de împrumuturi pentru studenﬂi) øi Creative Europe (program pentru susﬂinerea activitæﬂilor culturale).

■

În România, îndatorarea IMM a crescut uøor în ultimii ani – “o evoluﬂie ordonatæ”, spune Ion Drægulin, directorul Direcﬂiei Stabilitate Financiaræ din BNR.
Ca tendinﬂæ, asistæm la o concentrare a debitorilor – numærul IMM care folosesc creditarea s-a redus. Totodatæ, standardele de creditare s-au înæsprit semnificativ, contribuind
la o cerere mai scæzutæ a cererii de credite
din partea IMM. De asemenea, s-au înregistrat o scædere a scadenﬂei creditelor øi o schimbare a destinaﬂiei – cætre trezorerie øi stocuri.
“Calitatea activelor bancare din creditarea
IMM ræmâne o provocare pentru managementul riscului, iar riscul de creditare în valutæ e mai mare”, a arætat Ion Drægulin.
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eprezentantul BNR a arætat cæ per■ Rformanﬂa
IMM diferæ în funcﬂie de

garanﬂii – “IMM cu colateral de la fondurile
de garantare îøi onoreazæ mai bine serviciul
datoriei la credite, comparativ cu IMM cu colateral imobiliar. Deci au o performanﬂæ mai
bunæ”.

■

În cadrul seminarului, AECM a analizat øi provocærile viitoare pentru sustenabilitatea instituﬂiilor de garantare
a creditelor pentru IMM, care va fi afectatæ
de rezultanta a douæ evoluﬂii la nivelul UE:
Basel III øi noile programe de susﬂinere. În
timp ce implementeazæ acordul Basel III prin
intermediul CRD IV, instituﬂiile UE ar trebui
sæ se asigure cæ este menﬂinut efectul pozitiv
al garanﬂiilor oferite de cætre membrii AECM
asupra cerinﬂelor reglementate cu privire la
capitalurile proprii.

■

Pentru buna desfæøurare a seminarului, care a avut loc în ziua de 8
iunie, FRC a realizat øi prezentat în mod corespunzætor diverse materiale de promovare:
■ broøuræ de prezentare a activitæﬂii øi instrumentelor instituﬂionale, realizatæ în limba englezæ, ■ monedæ metalicæ care a fost aplicatæ pe coperta 3 a broøurii de prezentare øi
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“COLOCVIILE PIEﬁEI FINANCIARE –
FLORIN PETRIA”, 4 IULIE 2012
La data de 4 iulie 2012, Fondul Român de
Contragarantare a participat la cea de-a doua
ediﬂie a evenimentului “Colocviile Pieﬂei Financiare – Florin Petria”, în cadrul cæruia
s-a desfæøurat øi concursul destinat tinerilor
jurnaliøti specializaﬂi în scrieri pe domeniul
economic.
a propus jurnaliøtilor
■ Evenimentul
øi comunicatorilor din industria fi-

care a avut imprimatæ pe o faﬂæ logo-ul evenimentului, împreunæ cu titulatura “AECM
Annual Seminar, Bucharest 7 – 9 JUNE 2012”
øi “20 years of AECM” øi, respectiv, pe cealaltæ faﬂæ logo-ul FRC, ■ prezentare tehnicæ
de specialitate a FRC (animaﬂie 3D pentru
logo FRC øi prezentare/template PowerPoint
animatæ), care a rulat în timpul alocuﬂiunii
reprezentantului FRC.
Promovarea activitæﬂii FRC a continuat în
trimestrul al III-lea din anul 2012, pe aceleaøi
coordonate dedicate mediatizærii instrumentelor instituﬂionale puse în slujba IMM.

76

nanciaræ o temæ de mare interes pentru ambii
combatanﬂi øi cu beneficii reale pentru consumatorul final de informaﬂie: “Informaﬂia,
între senzaﬂional øi educaﬂie financiaræ”. Reputaﬂi jurnaliøti specializaﬂi pe domeniul economic øi comunicatori de top din sfera companiilor financiare au încercat sæ gæseascæ
ræspunsuri la întrebæri cum ar fi: ■ ce aøteaptæ cititorii, consumatori finali de informaﬂie economicæ?, ■ linia de demarcaﬂie între ON øi OFF the Record?, ■ cum, cât øi ce
comunicæ instituﬂiile financiare?, ■ PRESA plus
COMUNICATORI egal EDUCAﬁIE FINANCIARÆ?, ■ câﬂi consumatori de presæ economicæ
avem øi de unde vin?, ■ cum se face øi cât
conteazæ imaginea instituﬂiilor financiare?
evenimentului, au fost a■ Încorcadrul
date premii la secﬂiunile macro-
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economie, bænci, asiguræri, pensii private &
piaﬂa de capital, business.
a participat la eveniment în ca■ FRC
litate de partener, acordând din par-

tea organizatorului premiul “Master în jurnalism economic”, domnului Ionuﬂ Bælan –
jurnalist al publicaﬂiei “Finanﬂiøtii”, premiul
fiind acordat pentru întreaga activitate, care
a cuprins articole dedicate acestui domeniu,
cu minim 15 ani vechime (print sau online),
conform condiﬂiilor de concurs.
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“CAPITALUL AUTOHTON: STIMULAT
SAU DISCRIMINAT?”, 5 IULIE 2012
a participat la prima ediﬂie a
■ FRC
evenimentului dedicat capitalului
românesc – “Capitalul autohton: stimulat
sau discriminat?”, organizat în data de 5 iulie 2012; conferinﬂa øi-a propus sæ adune la
aceeaøi masæ politicieni, miniøtri, bancheri,
finanﬂatori, avocaﬂi, investitori, consultanﬂi,
antreprenori români øi stræini pentru a dez-
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cadrul unei mese rotunde la care au luat parte
invitaﬂi de onoare, specialiøti din domeniul
financiar øi bancar.

bate teme diverse referitoare la mijloacele
de promovare øi stimulare a dezvoltærii capitalului autohton øi modalitæﬂi de facilitare
a accesului la creditare pentru companiile
româneøti viabile.
s-a identificat într-o dez■ Evenimentul
batere despre soarta capitalului au-

acest eveniment, moderat de gu■ Lavernatorul
BNR, au participat invi-

tohton øi a valorilor româneøti, în cadrul cæruia au fost discutate teme precum globalizarea øi importanﬂa capitalului autohton în
sectoare economice cheie, sau schimbarea
unor paradigme economice sau a mentalitæﬂilor, dar au fost prezentate øi poveøti de
succes ale unor antreprenori care, în ciuda
crizei øi a obstacolelor întâlnite, øi-au dezvoltat afacerile øi au fæcut performanﬂæ.

“MUGUR ISÆRESCU ØI INVITAﬁII SÆI”,
12 IULIE 2012
FRC a participat în ziua de 12 iulie 2012
la cea de-a X-a ediﬂie a evenimentului dedicat pieﬂei financiar-bancare øi mediului de
afaceri din România – “Mugur Isærescu øi Invitaﬂii sæi”, organizat la Banca Naﬂionalæ a României.
evenimentului “Probleme ac■ Tema
tuale ale creøterii economice, infla-

ﬂiei øi cursului de schimb”, a fost aleasæ øi
propusæ conform cutumelor, de cætre domnul Mugur Isærescu, guvernatorul Bæncii Naﬂionale a României, dezbaterile având loc în

taﬂi speciali: analiøti financiari, specialiøti din
domeniul financiar bancar, consultanﬂi, reprezentanﬂi ai mediului de afaceri øi academic, presa de specialitate.
s-a încheiat cu o galæ
■ Evenimentul
de premiere în cadrul cæreia orga-

nizatorul a premiat câteva nume sonore din
peisajul financiar-bancar. Premiul pentru excelenﬂæ acordat de cætre organizatori domnului Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a fost înmânat de cætre domnul
Ioan Hidegcuti, preøedintele Directoratului
FRC.

“CONFERINﬁA NAﬁIONALÆ
DEDICATÆ FINANﬁÆRII IMM”,
24 SEPTEMBRIE 2012
În ziua de 24 septembrie 2012, la sediul
Bæncii Naﬂionale a României, a fost organizatæ cea de-a V-a ediﬂie a “Conferinﬂei naﬂionale dedicatæ finanﬂærii IMM”, eveniment care
a fost susﬂinut de gazde, Asociaﬂia Românæ a
Bæncilor øi Banca Comercialæ Carpatica. FRC
a avut calitatea de partener oficial al evenimentului, care a adus în faﬂa participanﬂilor
IMM soluﬂii de finanﬂare adaptate noului context economico-social, strategiile guvernamentale realizate pentru depæøirea dificultæﬂilor
cu care se confruntæ antreprenorii øi a încercat sæ faciliteze dialogul tripartit IMM – finanﬂatori – garantori/contragarantori – oficialitæﬂi cu putere de decizie administrative.
a pus la dispoziﬂia IMM
■ Conferinﬂa
o gamæ largæ de informaﬂii, sfaturi,

ajutor øi idei în scopul dezvoltærii activitæﬂilor proprii, cu ocazia conferinﬂei fiind pre-
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trimestru al anului 2012 a
■ Ultimul
fost pentru FRC unul deosebit de

activ, prin prisma participærilor la evenimentele destinate comunicærii øi consolidærii rolului pregnant pentru facilitarea accesului
IMM la finanﬂare øi diminuarea costurilor
corespunzætoare acesteia.

VIZITÆ DE LUCRU LA CHIØINÆU,
REPUBLICA MOLDOVA, 17 – 18
miate, printre altele, øi câteva importante
iniﬂiative de succes în antreprenoriat, dez- OCTOMBRIE 2012
voltate cu aportul bæncilor, fondurilor de
garantare øi FRC.
de menﬂionat este faptul cæ
■ Demn
printre cei premiaﬂi s-a numærat øi

FRC, Premiul pentru sprijinul deosebit acordat IMM, acordat de organizatori, fiindu-i înmânat domnului Ioan Hidegcuti, preøedintele Directoratului FRC, de cætre domnul Bogdan Olteanu, viceguvernator al BNR.
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O delegaﬂie condusæ de domnul Ioan Hidegcuti, preøedintele Directoratului FRC, a
participat la întâlnirile programate prin sprijinul nemijlocit al Biroului de Promovare Comercial-Economicæ al Ambasadei României
la Chiøinæu, cu persoane reprezentative, oficialitæﬂi guvernamentale din domeniul economic, financiar øi bancar øi al mediului de
afaceri din capitala Republicii Moldova.
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agendei vizitei, au avut loc
■ Potrivit
întâlniri cu doamna Iulia Iabanji,

director general al Organizaﬂiei pentru Dezvoltarea sectorului IMM din Republica Moldova (ODIMM), instituﬂie guvernamentalæ
creatæ în scopul susﬂinerii dezvoltærii sectorului întreprinderilor mici øi mijlocii din
Republica Moldova, domnul Sergiu Ciobanu,
vice-ministru al Ministerului Economiei, care
a apreciat demersul FRC øi a menﬂionat susﬂinerea cu determinare a acestuia prin intermediul proximei comisii mixte ale guvernelor celor douæ ﬂæri, domnul Sorin Andrei,
preøedintele executiv al BCR Chiøinæu øi domnul Dumitru Ursu, preøedintele Asociaﬂiei
Bæncilor din Republica Moldova.
În cadrul întâlnirilor avute, au fost detaliate activitatea øi instrumentele instituﬂionale
de operare specifice FRC, au fost prezentate
aspecte ale înfiinﬂærii, evoluﬂiei øi bilanﬂului
FRC, modalitæﬂile de ræspuns la evoluﬂia costului finanﬂærilor pentru IMM, felul în care
instrumentul contragaranﬂiei faciliteazæ reducerea costurilor finanﬂærilor øi al garanﬂiilor acordate în procesul de acces la finanﬂare al IMM, efectul generat de contragaranﬂii vizând multiplicarea finanﬂærilor acordate
de instituﬂiile bancare.

“OPORTUNITÆﬁI DE ATRAGERE
A INVESTIﬁIILOR ØI FINANﬁAREA
SECTORULUI PRIVAT –
CONTRAGARANTAREA GARANﬁIILOR
ACORDATE IMM DE FONDURILE
DE GARANTARE” – ORADEA,
24 OCTOMBRIE 2012

sintezelor discuﬂiilor pur■ Potrivit
tate cu oficialii øi specialiøtii moldo-

veni, s-au desprins cu precædere, pe fondul
general al manifestærii de deschidere øi sprijin în vederea unei colaboræri a FRC cu corespondentul instituﬂional al susﬂinerii sectorului de garantare øi contragarantare din Republica Moldova, aspectele referitoare la schimbul de experienﬂæ, expertizæ øi bune practici
øi sprijin al Organizaﬂiei pentru Dezvoltarea
sectorului IMM din Republica Moldova, vizând în special componenta de garantarecontragarantare øi oportunitatea includerii
acesteia în asociaﬂia de profil la nivel european – AECM, iniﬂiative pe care FRC urmeazæ sæ le promoveze în perioada imediat urmætoare.
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titulatura “Oportunitæﬂi de a■ Sub
tragere a investiﬂiilor øi finanﬂarea

sectorului privat – Contragarantarea garanﬂiilor acordate IMM de fondurile de garantare”, FRC a participat la Oradea, în ziua de
24 octombrie 2012, la o dezbatere publicæ
dedicatæ accesului la finanﬂare al IMM, care
øi-a dorit sæ vinæ în întâmpinarea nevoilor
comunitæﬂilor locale de afaceri.
a beneficiat de spriji■ Evenimentul
nul Asociaﬂiei Române a Bæncilor,
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Camerei de Comerﬂ øi Industrie Bihor, Primæriei øi Consiliului judeﬂean Bihor øi a propus teme de dezbatere consistente, din domeniul strategiilor guvernamentale de sprijinire a finanﬂærii IMM, al strategiilor locale
de atragere a investiﬂiilor, al importanﬂei accesului la finanﬂare al companiilor din perspectiva soluﬂiilor de finanﬂare øi cofinanﬂare
a IMM – finanﬂare bancaræ, co-finanﬂare, garantare øi contragarantare, fonduri europene
øi aspecte privind programele operaﬂionale,
detalii specifice privind accesarea fondurilor
europene în agriculturæ, rolul finanﬂærii prin
piaﬂa de capital, mæsuri fiscale øi provocæri
legislative de stimulare a mediului de afaceri.

TOPUL NAﬁIONAL AL FIRMELOR
PRIVATE DIN ROMÂNIA 2011,
CEA DE-A XX-A EDIﬁIE,
2 NOIEMBRIE 2012
FRC a susﬂinut organizarea celei de-a XXa ediﬂii a Topului Naﬂional al Firmelor Private din România 2011, care a avut loc în
ziua de vineri, 2 noiembrie 2012, la Palatul
Parlamentului øi a onorat, totodatæ, invitaﬂia
Consiliului Naﬂional al Întreprinderilor Private Mici øi Mijlocii din România de participare la masa rotundæ cu tema “Prioritæﬂi po-
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litice, economice øi sociale pentru relansarea sectorului IMM 2013 – 2016”, eveniment
organizat în aceeaøi locaﬂie, cu prilejul Topului menﬂionat.
Naﬂional al Firmelor Private
■ Topul
din România este un eveniment de

premiere a elitei economiei naﬂionale, consacrat de mulﬂi ani în tradiﬂia comunitæﬂii
oamenilor de afaceri din România, care se
constituie într-un real prilej de remarcare a
eforturilor øi rezultatelor corespunzætoare,
depuse øi meritate de întreprinzætorii care
contribuie cu adeværat la creøterea produsului intern brut, reducerea øomajului øi creøterea veniturilor la bugetul statului.
organizærii evenimentu■ Susﬂinerea
lui s-a subscris parteneriatului insti-

tuﬂional existent între FRC øi CNIPMMR, încheiat, printre altele, cu scopul de a iniﬂia øi
participa la misiuni de promovare a instrumentelor de sprijin financiar corespunzætoare sectorului IMM, la evenimente specializate, de natura seminariilor, conferinﬂelor,
work-shop-urilor etc., destinate comunitæﬂilor de afaceri la nivel central øi local, urmærind în special sæ asigure o informare corectæ, coerentæ øi în timp real a mediului de
afaceri cu privire la modalitæﬂile øi mecanismele de finanﬂare-garantare-contragarantare.
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CONFERINﬁA “ EUROPEAN
MICROFINANCE NETWORK”,
7 – 9 NOIEMBRIE 2012
ÎN PERIOADA 7 – 9 noiembrie 2012, la
Bucureøti, a avut loc Conferinﬂa “European
Microfinance Network”, una dintre cele mai
de amploare conferinﬂe din Europa, cu misiunea de a sprijini funcﬂionarea sustenabilæ
a pieﬂei financiare øi bancare pe plan european, de a facilita øi dezvolta pe aceastæ bazæ
accesul IMM la finanﬂare.
contribuie la dez■ Microfinanﬂarea
voltarea sectorului IMM øi creøterea
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competitivitæﬂii acestuia øi se constituie întrun instrument important în dezvoltarea spiritului antreprenorial øi ocuparea forﬂei de
muncæ, prin intermediul sprijinirii organizaﬂiilor de microfinanﬂare øi diseminarea bunelor practici la nivel european.
Prin sesiunile plenare specifice, ateliere,
mese rotunde øi dialog deschis, EMN încurajeazæ dezvoltarea unui set de servicii financiare pentru IMM, servicii care sæ asigure
crearea de suport economic øi incluziune
socialæ în Europa.
Din dorinﬂa de a consolida legætura între
micii afaceriøti øi instituﬂiile de microfinanﬂare din Europa de Est, România a preluat
øtafeta de la Olanda (ﬂara organizatoare în
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2011) pentru a deveni gazdæ în 2012 a evenimentului.
Organizatorii locali ai celei de-a 9-a ediﬂii
a Conferinﬂei – Fundaﬂia Post-Privatizare (FPP),
membrii EMN din România øi FRC au dorit
sæ scoatæ astfel în evidenﬂæ beneficiile pe care
microîntreprinderile le aduc atât la nivel economic, cât øi social, pentru îmbunætæﬂirea
mediului de afaceri din întreaga regiune a
Europei de Est øi nu numai.
pe o perioada de 3 zile,
■ Desfæøuratæ
în perioada 7 – 9 noiembrie, la

conferinﬂæ au fost prezenﬂi peste 350 de participanﬂi, printre ei numærându-se membrii
EMN, reprezentanﬂi ai UE øi ai Guvernului
României, reprezentanﬂi ai Ministerului Economiei, Comerﬂului øi Mediului de Afaceri,
reprezentaﬂi ai sistemului bancar øi ai organizaﬂiilor de microcreditare øi mulﬂi alﬂii.
sub formæ de sesiuni
■ Organizatæ
plenare, ateliere, mese rotunde øi

dialoguri deschise, principala temæ de discuﬂie a constat în construirea microcreditærii
sustenabile în Europa. Aceasta a constituit o
oportunitate foarte bunæ pentru organizaﬂiile prezente în evidenﬂierea posibilitæﬂilor de
finanﬂare existente pentru IMM din România
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øi pentru prezentarea metodelor de eficientizare a utilizærii fondurilor financiare la care
pot avea acces IMM.
Numærul participanﬂilor la conferinﬂæ a fost
de aproximativ 350, din rândul investitorilor, bancherilor, consultanﬂilor, reprezentanﬂi
ai instituﬂiilor de microcreditare, reprezentanﬂi ai ministerelor, membri ai EMN la nivel
european øi local, reprezentanﬂi ai UE.
Participarea FRC în cadrul conferinﬂei a
fost una deosebit de activæ øi de apreciatæ, în
condiﬂiile în care microfinanﬂarea øi mæsurile destinate încurajærii microcreditærii au
fost øi sunt în sfera de interes a FRC, fiind
de altfel prevæzute prin obiective øi mæsuri
specifice în Strategia FRC 2011 – 2013.

“OPORTUNITÆﬁI DE ATRAGERE
A INVESTIﬁIILOR ØI FINANﬁAREA
SECTORULUI PRIVAT –
CONTRAGARANTAREA GARANﬁIILOR
ACORDATE IMM DE FONDURILE DE
GARANTARE”, CONSTANﬁA,
14 NOIEMBRIE 2012
a participat la conferinﬂa “Opor■ FRC
tunitæﬂi de atragere a investiﬂiilor øi
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finanﬂarea sectorului privat – Contragarantarea garanﬂiilor acordate IMM de fondurile
de garantare”, eveniment care a avut loc la
Constanﬂa, în ziua de 14 noiembrie 2012.

litarea accesærii finanﬂærilor, ai fondurilor de
garantare øi ai firmelor de consultanﬂæ øi caselor de avocaturæ øi reprezentanﬂilor mediului de afaceri.

a continuat demersul
■ Evenimentul
început la Oradea, în ziua de 24 oc-

într-un moment de profunde
■ Venind
schimbæri la nivelul industriei ban-

tombrie a.c., øi s-a adresat managerilor de
companii, investitorilor, antreprenorilor, bæncilor – prin intermediul Asociaﬂiei Române a
Bæncilor, fondurilor de investiﬂii, companiilor de consultanﬂæ øi caselor de avocaturæ.

FORUMUL BANCAR ROMÂN,
27 NOIEMBRIE 2012
împreunæ cu Banca Naﬂionalæ
■ FRC
a României øi cu sprijinul Asociaﬂiei

care, în particular, øi a industriei financiare,
în general, FRC a sprijinit activ organizarea
evenimentului, prezentând prin preøedintele Ioan Hidegcuti, ultimele date care atestæ impactul instrumentelor specifice instituﬂionale în sistemul financiar øi bancar în
care este angrenat, caracterul profund anticiclic al politicilor pe care le aplicæ pentru
sporirea accesului IMM la credite, relevând
preocupærile continue de îmbunætæﬂire a me-

Române a Bæncilor, au organizat, marﬂi, 27
noiembrie 2012, cea de-a XV-a ediﬂie a Forumului Bancar Român, eveniment consacrat pentru întreaga comunitate financiarbancaræ, într-o dezbatere între specialiøtii de
marcæ din domeniul financiar-bancar øi cei
din instituﬂii implicate în susﬂinerea øi faci-
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la Banca Naﬂionalæ a României în ziua de 11
decembrie 2012 øi care a evidenﬂiat øi premiat, în mod corespunzætor, realizærile notabile aferente anului 2012 din sectorul financiar al economiei.
Gala s-a bucurat de participarea celor mai
influente personalitæﬂi ale comunitæﬂii financiar-bancare øi a reprezentanﬂilor de marcæ
ai mediului de afaceri, criteriile pentru desemnarea laureaﬂilor fiind, ca în fiecare an,
deosebit de riguroase øi echidistante, acesta
fiind printre altele øi motivul pentru care premiile “Piaﬂa Financiaræ” sunt recunoscute øi
apreciate.
de menﬂionat este faptul cæ
■ Demn
FRC a primit Premiul de excelenﬂæ

canismului instituﬂional, a parteneriatelor încheiate cu instituﬂiile bancare, fondurile de
garantare øi asociaﬂiile antreprenoriale reprezentative.
Ioan Hidegcuti a menﬂio■ Domnul
nat øi subliniat necesitatea defini-

tiværii procedurilor legislative referitoare la
promovarea instrumentelor inovative pentru accesarea schemelor de ajutor puse la
dispoziﬂie de instituﬂiile europene menite sæ
faciliteze accesul la finanﬂare al IMM, diversificarea obiectului de activitate al FRC, dar
mai ales, pentru ca cele menﬂionate sæ fie
posibile, necesitatea dezvoltærii capitalizærii
instituﬂiei pentru extinderea øi susﬂinerea pieﬂei de profil.

pentru contragarantare, laudatio-ul adresat
de organizatori atestând faptul cæ fondurile
de garantare øi fondul de contragarantare
sunt printre puﬂinele instituﬂii publice care
au adoptat, încæ de la înfiinﬂare, o politicæ
anti-ciclicæ, prin asumarea de riscuri mai
mari pentru a oferi acces la creditare unui
numær cât mai mare de IMM. Cel mai tânær
dintre acestea, laureatul serii (FRC – n.n.), a
reuøit în primele 9 luni din 2012, o creøtere
de peste 40% a volumului de contragaranﬂii
acordate, comparativ cu perioada similaræ a
anului 2011. Faptul cæ dæ dovadæ de flexibilitate øi orientare analiticæ detaliatæ pentru
fiecare categorie de clienﬂi rezultæ øi din creø-

GALA PREMIILOR “ PIAﬁA
FINANCIARÆ”, 11 DECEMBRIE 2012
a participat la Gala Premiilor
■ FRC
“Piaﬂa Financiaræ”, eveniment aflat

la cea de-a XVII-a ediﬂie, care a fost organizat
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terea de 60% a numærului de contragaranﬂii
acordate pentru debutanﬂii în afaceri.

WWW.CONTRAGARANTARE.RO
De la sfârøitul lunii aprilie 2012, potrivit
angajamentelor asumate, web-site-ul FRC este
complet operaﬂional øi funcﬂional – www.contragarantare.ro.
este o interfaﬂæ com■ Web-site-ul
plexæ, dinamicæ øi detaliatæ, dar în

acelaøi timp, simplæ, utilæ øi accesibilæ utilizatorilor, fie cæ sunt din rândul întreprinzætorilor sau a partenerilor instituﬂionali øi îøi
propune sæ identifice øi sæ consolideze instituﬂia contragarantærii pentru îmbunætæﬂirea
relaﬂiilor instituﬂionale cu antreprenoriatul
specific IMM, mediului de afaceri, în general,
øi deopotrivæ cu mediul financiar øi bancar,
detaliind, în mod corespunzætor, øi încercând sæ consolideze procesul de integrare a
FRC în mecanismele specifice sistemului financiar bancar.
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conceput øi ca un instrument
■ Fiind
de lucru, web-site-ul conﬂine øi sec-

ﬂiuni interactive, pe de o parte pentru IMM
– secﬂiune pentru verificarea ajutoarelor de
minimis acordate în ultimii trei ani øi, pe de
altæ parte, pentru fondurile de garantare partenere – verificarea criteriilor de eligibilitate.
pânæ la identificarea, împre■ Astfel,
unæ cu ANAF (necesitate sesizatæ în

repetate rânduri de FRC), a unei soluﬂii care
sæ permitæ ca informaﬂiile despre executarea
silitæ sæ fie furnizate prin certificatele de atestare fiscalæ sau sæ fie transmise FRC pe baza
unui protocol, încheiat în condiﬂiile art. 12
din O.U.G. nr. 23/2009, aprobatæ prin Legea
nr. 312/2009, specialiøtii FRC au conceput o
aplicaﬂie informaticæ cu ajutorul cæreia se pot
face verificærile corespunzætoare. Prin aceastæ aplicaﬂie, zilnic, datele de pe site-ul ANAF
referitoare la restanﬂele bugetare øi începerea procedurii de executare silitæ sunt monitorizate øi preluate în vederea distribuirii
cætre web-site-ul FRC, pe care sunt postate

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

informaﬂii necesare procesului de contragarantare, prin care fondurile de garantare consultæ expunerile din contragaranﬂii øi ajutorul de minimis acordat.
de garantare au acces la
■ Fondurile
aceastæ secﬂiune a web-site-ului pe

BULETINUL NUMÆRUL 3
AL FONDULUI ROMÂN
DE CONTRAGARANTARE
contextul aprecierii pozitive ma■ Înnifestate
de partenerii instituﬂionali

baza de user øi parolæ øi pot consulta øi tipæri toate informaﬂiile accesate. În acest mod,
se soluﬂioneazæ øi problema ridicatæ de fondurile de garantare, legatæ de faptul cæ pentru întreprinderile færæ restanﬂe web-site-ul
ANAF nu permite obﬂinerea unei dovezi scrise
de consultare.

øi a necesitæﬂii asigurærii unei informæri continue în legæturæ cu activitatea instituﬂionalæ
øi instrumentele de operare specifice realizate pentru sprijinul IMM, la sfârøitul lunii
iulie 2012, a fost publicat numærul al treilea
al Buletinului Fondului Român de Contragarantare.

de menﬂionat este øi faptul
■ Demn
cæ pe www.contragarantare.ro este

acestui numær al Buleti■ Sumarul
nului FRC constæ în articole consis-

postatæ integral øi Strategia FRC 2011 – 2013,
Proiecﬂii Strategice 2015.
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tente referitoare la ■ “AECM – 20 de ani de
activitate în slujba IMM”, ■ “FRC – O nouæ
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viziune pentru facilitarea accesului la finanﬂare al IMM”, ■ “Acordul Basel III – O viziune de ansamblu”, ■ “Evoluﬂii øi tendinﬂe
în activitatea de creditare øi considerente
privind profilul de risc al IMM din economia
româneascæ”, ■ “Managementul riscurilor
instituﬂiilor de garantare øi de contragarantare”, ■ “Sistemele de garantare-contragarantare øi locul acestora în economie”, ■
“FRC conectat la mediul economic øi financiar internaﬂional”, ■ “Fondurile de garantare øi contragarantare, esenﬂiale în vremuri
de crizæ”, ■ “Soluﬂii de garantare pentru proiectele de investiﬂii ale IMM”, ■ “O viziune
necesaræ asupra managementului firmei”.

REVISTA “ CAPITALUL ROMÂNESC”,
IULIE 2012

■
88

Ca un corolar øi, totodatæ, ca un
demers necesar al evenimentului
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“Capitalul autohton: stimulat sau discriminat?”, la care FRC a participat la începutul
lunii iulie 2012, Finmedia a lansat, în luna
august a.c., revista “Capitalul Românesc”, publicaﬂie care îøi propune sæ aducæ în dezbatere teme legate de soarta capitalului autohton øi a valorilor româneøti, discuﬂii cu lideri ai afacerilor, jucætori care modeleazæ capitalul autohton, finanﬂatori, avocaﬂi, bancheri øi reprezentanﬂi ai fondurilor de garantare øi contragarantare. Revista conﬂine,
printre altele, secﬂiuni precum globalizarea
øi importanﬂa capitalului autohton în sectoare economice cheie, schimbarea unor
paradigme economice sau a mentalitæﬂilor,
prezentarea poveøtilor de succes ale unor
antreprenori care, în ciuda crizei øi a obstacolelor întâlnite, øi-au dezvoltat afacerile øi
au fæcut performanﬂæ.

■

FRC a beneficiat în cadrul primului
numær al revistei de un articol dedicat activitæﬂii de contragarantare øi a instrumentelor instituﬂionale specifice, precum
øi de macheta de promovare a FRC pe coperta IV a publicaﬂiei.

CARTA ALBÆ A IMM-URILOR 2012
ziua de 12 iulie a.c. a avut loc
■ În“Forumul
CNIPMMR”, eveniment

organizat de CNIPMMR øi AIPPPIMM, care a
avut ca temæ de dezbatere “Situaﬂia actualæ
øi prioritæﬂile sectorului IMM din România în
contextul Strategiei UE 2020”, prilej pentru
reprezentantul FRC, doamna Elena Kleininger, membru al Directoratului FRC, de a face
un bilanﬂ instituﬂional øi de a prezenta auditoriului prioritæﬂile øi preocupærile instituﬂiei.
dezbaterii, a fost lansatæ
■ Ulterior
versiunea în limba românæ a Cartei

Albe a IMM, publicaﬂie realizatæ în parteneriat de CNIPMMR, AIPPIMM øi FRC.
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Albæ a IMM-urilor din Româ■ “niaCarta
”, ajunsæ la cea de zecea ediﬂie,

reprezintæ una dintre lucrærile care conﬂin
unele dintre cele mai dedicate analize ale
fenomenului antreprenorial din România,
fiind realizatæ de specialiøti de anverguræ
din cadrul Academiei de Studii Economice
øi ai CNIPMMR, având ca fundament atât
date statistice de referinﬂæ, cât øi rezultatele
cercetærilor aplicate pe eøantioane reprezentative de IMM la nivel naﬂional.

TRIBUNA ECONOMICÆ
NR. 29, 18 IULIE 2012

■

În numærul 29 din 18 iulie 2012 al
revistei sæptæmânale “Tribuna economicæ”, FRC a beneficiat de realizarea øi
publicarea unui articol-interviu cu preøedintele Directoratului FRC, referitor la rolul øi
activitatea instituﬂiei, importanﬂa sistemelor
de garantare øi de contragarantare øi a locului acestora în economie, precum øi a contribuﬂiei specifice a FRC.
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cuprinsul articolului au fost a■ Înbordate
teme precum starea cre-

ditærii, ■ mæsuri de perspectivæ pentru îmbunætæﬂirea creditærii, ■ riscul de credit generat de IMM, ■ calitatea portofoliului IMMurilor contragarantate de FRC ø.a.

ciare øi este structurat pe capitole dedicate
sistemul bancar, companiilor de asiguræri,
societæﬂilor de leasing, fondurilor mutuale,
de pensii øi de investiﬂii, pieﬂelor de capital
øi companiilor de consultanﬂæ (juridico-financiaræ øi imobiliaræ).

ANUARUL FINANCIAR 2012, EDITAT
DE MEDIAFAX

O NOUÆ BROØURÆ
DE PROMOVARE A FRC

■

■

Continuând demersul iniﬂiat anul
anterior, FRC a beneficiat în luna august 2012 de includerea activitæﬂii øi instrumentelor proprii în paginile Anuarului Financiar 2012, publicaﬂie editatæ de Mediafax, care
se doreøte a fi unul dintre cele mai importante
ghiduri financiare din România, având un bogat conﬂinut editorial, realizat cu profesionalism øi echidistanﬂæ de redactorii Mediafax.
conﬂine, printre altele, o
■ Anuarul
analizæ amænunﬂitæ a pieﬂelor finan-
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ÎN VEDEREA furnizærii unei informaﬂii
complete øi adecvate, care sæ prezinte instrumentele de lucru specifice domeniului de
activitate al FRC adaptate necesitæﬂilor de finanﬂare ale IMM øi în contextul necesitæﬂii
îmbunætæﬂirii continue a materialelor de promovare corespunzætoare, pentru a putea asigura diseminarea acestora în cadrul seminariilor, conferinﬂelor øi altor asemenea manifestæri, luând în considerare evenimentele
la care urma sæ fie prezent, faﬂæ de prezenﬂa
deosebitæ a lectorilor, invitaﬂilor øi partici-
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panﬂilor din domeniul financiar-bancar reprezentativ, FRC a realizat o nouæ broøuræ
de promovare a activitæﬂii øi instrumentelor
instituﬂionale proprii, formulatæ în limba românæ øi care cuprinde informaﬂii relevante
despre ■ cine suntem, ■ principiile acordærii de contragaranﬂii, ■ instrumente, ■
produs, ■ parteneri instituﬂionali, ■ termeni de referinﬂæ, ■ bilanﬂ 2010 – T2 2012,
■ 2012 – anul modernizærii mecanismelor
FRC øi ■ obiective strategice 2012 – 2013.

ediﬂiile corespunzætoare
■ Pentru
lunilor iulie øi august øi, respectiv,

septembrie ale revistei, au fost elaborate øi
publicate articolele: ■ “Veøti bune pentru
IMM – Creøte rolul instituﬂiei contragaranﬂiei”; ■ “ABC-ul garantærii – Sisteme de garantare-contragarantare øi riscuri”; ■ “Rezultate excelente la øase luni – Volumul contragaranﬂiilor acordate de FRC a crescut cu 40%”.

REVISTA “PIAﬁA FINANCIARÆ”,
MAI – DECEMBRIE 2012

■

FRC a beneficiat de apariﬂia, în ediﬂiile corespunzætoare lunilor maidecembrie 2012 ale revistei “Piaﬂa Financiaræ”,
a câte un articol/ediﬂie, dedicate activitæﬂii
de contragarantare.

■

Astfel, pentru ediﬂiile corespunzætoare lunilor mai øi iunie ale revistei, au fost elaborate øi publicate articolele:
■ “ABC-ul contragarantærii”; ■ “Scurtul
drum cætre obﬂinerea unei contragaranﬂii”;
■ “Mecanismul de contragarantare, proces
de tip win-win-win”; ■ “Garanﬂiile, contragaranﬂiile øi ajutorul de stat”.
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parteneriatului în■ Corespunzætor
cheiat cu revista “Piaﬂa Financiaræ”,

garantare, proces de tip «win-win-win» – 7
decembrie 2012”, ■ “Un ATU ce nu trebuie
neglijat de antreprenori – Contragarantarea
reduce semnificativ costul finanﬂærii – 10 decembrie 2012”, ■ “Fondul Român de Contragarantare contribuie prin mecansime proprii la reducerea costurilor finanﬂærii – 11
decembrie 2012”, ■ “Obiectivele strategice
ale Fondului Român de Contragarantare (FRC)
pentru anul 2013, în deplinæ convergenﬂæ
cu programele principalelor formaﬂiuni politice din România – 12 decembrie 2012”.

pentru lunile octombrie, noiembrie øi decembrie ale revistei, au fost publicate articolele: ■ “Contragarantarea reduce semnificativ costul finanﬂærii”, ■ “Contragaranﬂia –
convenﬂie încheiatæ cu fondurile de garantare pentru sprijinul IMM”, ■ “Continuæ
evoluﬂia pozitivæ în trimestrul III – Numærul
contragaranﬂiilor acordate de FRC a crescut
cu 18%”.

ZIARUL “BURSA”, DECEMBRIE 2012

■

În intervalul 6 – 12 decembrie 2012,
FRC a beneficiat de apariﬂia unui numær de cinci advertoriale în ziarul “Bursa”,
dedicate activitæﬂii instituﬂionale øi instrumentelor proprii de operare.

■

Titlurile øi zilele de publicare ale
advertorialelor au fost urmætoarele:
■ “Contragaranﬂia – instrument care faciliteazæ accesul la finanﬂare pentru IMM – 6
decembrie 2012”, ■ “Mecanismul de contra-
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POTRIVIT analizei de specialitate realizate
de Ziarul Financiar øi publicatæ la 1 octombrie 2012, care are la bazæ datele centralizate
potrivit informaﬂiilor evidenﬂiate la Registrul
Comerﬂului, FRC a fost inclus la poziﬂia 280,
în clasamentul celor mai profitabile firme din
economia româneascæ.

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

