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AAEECCMM  CCEELLEEBBRREEAAZZÆÆ  2200  DDEE  AANNIIAAEECCMM  CCEELLEEBBRREEAAZZÆÆ  2200  DDEE  AANNII
CCAA  PPAARRTTEENNEERR  PPEENNTTRRUU  CCRREEØØTTEERREEAA  IIMMMMCCAA  PPAARRTTEENNEERR  PPEENNTTRRUU  CCRREEØØTTEERREEAA  IIMMMM

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  77  ––  99  iiuunniiee  22001122,,  AAssoocciiaaflfliiaa  EEuurrooppeeaannææ  aa  SSoocciieettææflfliilloorr  MMuuttuuaallee  ddee
GGaarraannttaarree  aa  oorrggaanniizzaatt  RReeuunniiuunneeaa  aannuuaallææ  aa  AAdduunnæærriiii  GGeenneerraallee,,  pprreeccuumm  øøii  sseemmiinnaarruull
ppee  tteemmaa  ““Orientarea cætre creøterea economicæ – Provocæri viitoare pentru sistemele
de garantare””  ccuu  ooccaazziiaa  aanniivveerrssæærriiii  aa  2200  ddee  aannii  ddee  eexxiisstteennflflææ  aa  AAssoocciiaaflfliieeii..  SSeerriiaa  ddee  eevvee--
nniimmeennttee  aa  ffoosstt  ccuu  aammaabbiilliittaattee  ggææzzdduuiittææ  øøii  ccoooorrggaanniizzaattææ  îîmmpprreeuunnææ  ccuu  AAEECCMM,,  ddee  ccæættrree
ppaattrruu  oorrggaanniizzaaflfliiii  mmeemmbbrree  ddiinn  RRoommâânniiaa  ––  FFoonndduull  NNaaflfliioonnaall  ddee  GGaarraannttaarree  aa  CCrreeddiitteelloorr
ppeennttrruu  IIMMMM  ((FFNNGGCCIIMMMM)),,  FFoonndduull  ddee  GGaarraannttaarree  aa  CCrreeddiittuulluuii  RRuurraall  ((FFGGCCRR)),,  FFoonndduull
RRoommâânn  ddee  GGaarraannttaarree  aa  CCrreeddiitteelloorr  ((FFRRGGCC))  øøii  FFoonndduull  RRoommâânn  ddee  CCoonnttrraaggaarraannttaarree  ((FFRRCC))..

CCuu  ooccaazziiaa  eevveenniimmeenntteelloorr,,  AAEECCMM  aa  pprreezzeennttaatt  oo  iimmaaggiinnee  ddee  aannssaammbblluu  aa  rreeaa--
lliizzæærriilloorr  ssaallee  ddee  ccâânndd  aa  ffoosstt  îînnffiiiinnflflaattææ..  PPeerrffoorrmmaannflflaa  iinnssttiittuuflfliiiilloorr  ddee  ggaarraannttaarree  ddiinn
EEuurrooppaa  ccaarree  ooffeerrææ  ggaarraannflfliiii  ddee  ccrreeddiitt  ppeennttrruu  IIMMMM,,  vvoorrbbeeøøttee  ddee  llaa  ssiinnee..  LLaa  nniivveelluull
aannuulluuii  ttrreeccuutt  ((3311  ddeecceemmbbrriiee  22001111))  øøii  ccoonnffoorrmm  cciiffrreelloorr  pprroovviizzoorriiii,,  mmeemmbbrriiii
AAEECCMM  aauu  aavvuutt  uunn  ttoottaall  ddee  aapprrooxxiimmaattiivv  7799  mmiilliiaarrddee  ddee  eeuurroo  îînn  ppoorrttooffoolliiuu,,  ccaarree  rree--
pprreezziinnttææ  aapprrooxxiimmaattiivv  114400  mmiilliiaarrddee  ddee  eeuurroo  îînn  îîmmpprruummuuttuurrii  aacccceessaattee..  AAssttffeell,,  eeii
ssuussflfliinn  ppeessttee  22,,77  mmiilliiooaannee  ddee  IIMMMM  bbeenneeffiicciiaarree  llaa  nniivveelluull  UUEE,,  rreepprreezzeennttâânndd  1122%%  ddiinn
ttooaattee  ccoommppaanniiiillee  ddiinn  UUEE..  AAcceeaassttææ  ppeerrffoorrmmaannflflææ  ppuutteerrnniiccææ  aa  ffoosstt  rreefflleeccttaattææ  ddee  uunn

JJoosséé  FFeerrnnaannddoo  FFiigguueeiirreeddoo
preøedinte AECM, 
preøedinte Portuguese Mutual Guarantee Scheme, 
preøedinte 2BPartner Venture Capital Company, 
Business Angel – Invicta Angels Porto
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GGrraaffiiccuull  nnrr..    11.. Creøterea numærului membrilor AECM, în comparaflie cu volumul total de
garanflii restante în portofoliu

rriittmm  ddee  ccrreeøøtteerree  rraappiiddææ  aa  iinnssttrruummeennttuulluuii  ggaarraannflfliieeii  îînn  uullttiimmiiii  2200  ddee  aannii,,  ccaarree  ss--aa
aaffllaatt  ccoonnssttaanntt  îînn  ccrreeøøtteerree,,  ccuu  oo  rraattææ  mmeeddiiee  ddee  99,,66%%,,  îînncceeppâânndd  ccuu  aannuull  22000000,,  aann
îînn  ccaarree  aa  îînncceeppuutt  ccoolleeccttaarreeaa  ddee  ccæættrree  AAEECCMM  aa  cciiffrreelloorr  cchheeiiee  ddiinn  sseeccttoorruull  rreepprreezzeenn--
ttaattiivv  ppeennttrruu  EEuurrooppaa..  ÎÎnn  ssppeecciiaall,,  ccuu  ooccaazziiaa  rreecceenntteeii  ccrriizzee  ffiinnaanncciiaarree  øøii  eeccoonnoommiiccee
ddeeccllaannøøaattææ  îînn  aannuull  22000088,,  oorrggaanniizzaaflfliiiillee  mmeemmbbrree  AAEECCMM  aauu  ffoosstt  îînn  mmææssuurrææ  ssææ  rrææss--
ppuunnddææ  rraappiidd  øøii  fflleexxiibbiill,,  ccuu  oo  ooffeerrttææ  ddee  pprroodduussee  nnooii  ppeennttrruu  aa  sspprriijjiinnii  IIMMMM  ppee  tteerr--
mmeenn  ssccuurrtt,,  pprriinn  ccrreeddiittee  aaccoorrddaattee  ppeennttrruu  ccaappiittaalluull  ddee  lluuccrruu,,  ccuu  ssccooppuull  ddee  ppuunnttee
ddee  sspprriijjiinn  ffaaflflææ  ddee  ddiiffiiccuullttææflfliillee  ffiinnaanncciiaarree  ggeenneerraattee  ddee  ccrriizzaa  bbaannccaarrææ  øøii  îînn  ccoonnsseecciinnflflaa
îînnææsspprriirriiii  tteerrmmeenniilloorr  ddee  ccrreeddiittaarree..  ÎÎnn  ccoonntteexxttuull  mmææssuurriilloorr  aannttiiccrriizzææ,,  mmeemmbbrriiii  AAEECCMM
aauu  îînnrreeggiissttrraatt  oo  ccrreeøøtteerree  ddee  2255,,9922%%  iinn  ppoorrttooffoolliiuull  lloorr,,  îînnttrree  22000088  øøii  22000099..  ÎÎnn  22001100,,
vvoolluummuull  ddee  aannggaajjaammeennttee  ddee  ggaarraannflfliiii  rreessttaannttee  ss--aa  rriiddiiccaatt  llaa  ppeessttee  7788  mmiilliiaarrddee  eeuurroo,,
iiaarr  vvoolluummuull  ggaarraannflfliiiilloorr  aaccoorrddaattee  îînn  aacceell  aann  aa  ffoosstt  ddee  ppeessttee  3300  mmiilliiaarrddee  eeuurroo..  VVoo--
lluummuull  aa  ccrreessccuutt  ddiinn  nnoouu  îînnttrree  22000099  øøii  22001100  ccuu  1111,,3333%%..  ÎÎnnttrree  22001100  øøii  22001111,,  oo  ssccææ--
ddeerree  mmiinnoorrææ  ddee  00,,2299%%  ddiinn  ggaarraannflfliiiillee  eemmiissee  aa  ffoosstt  oobbsseerrvvaattææ,,  lluuccrruu  ccaarree  ppooaattee  ffii
ppeerrcceeppuutt  ccaa  oo  ccoorreeccflfliiee  vveenniittææ  ccaa  uurrmmaarree  aa  tteennddiinnflfleeii  pprreeddoommiinnaannttee  øøii  ppee  tteerrmmeenn
lluunngg,,  ddee  dduuppææ  ccrriizzææ..  PPrriinn  uurrmmaarree,,  cciiffrreellee  pprroovviizzoorriiii  ppeennttrruu  aannuull  22001111  aarraattææ  ccææ  vvoo--
lluummuull  ddee  ggaarraannflfliiii  rreessttaannttee  îînn  ppoorrttooffoolliiuu  rrææmmâânnee  ccoonnssttaanntt  ((ggrraaffiiccuull  nnrr..  11))..



AAEECCMM  AAZZII

EVOLUfiIA pozitivæ a activitæflii de garan-
tare a fost susflinutæ de cætre o structurare
consecventæ a sectorului de garantare la nive-
lul UE, prin intermediul unei asociaflii repre-
zentative a sectorului specific. Dupæ primul
Congres European al Societæflilor de Garan-
tare Mutualæ, desfæøurat pe 28 – 29 noiem-
brie 1991 la Madrid, Asociaflia Europeanæ a
Societæflilor Mutuale de Garantare (AECM) a
fost creatæ în anul 1992, cu ocazia unei con-
ferinfle desfæøurate la Paris, mizând în primii
sæi ani pe sprijinul Comisiei Europene.

Aceasta a cunoscut o creøtere rapidæ, fiind
singura organizaflie pentru sectorul de garan-
tare specific la nivelul UE, reprezentând 38
de organizaflii membre care opereazæ în 20
de flæri ale UE, Muntenegru, Rusia øi Turcia,
cu o creøtere constantæ în ultimii 20 de ani,
în mod clar evidenfliatæ în graficul nr. 2, din
pagina urmætoare.

MMeemmbbrriiii  AAEECCMM sunt societæfli de garan-
tare reciprocæ, sisteme de garantare a sec-
torului privat, precum øi instituflii publice,
care sunt fie fonduri de garantare, fie bænci
de dezvoltare sau agenflii publice, cu un de-
partament de garantare. Acestea au în co-
mun misiunea de a asigura garanflii pentru
creditele IMM care au un proiect sænætos din
punct de vedere economic, dar care nu pot
oferi garanflii suficiente acceptate de bænci.
Prin acordarea unei garanflii, societæflile de ga-
rantare oferæ un substitut pentru lipsa garan-
fliei tradiflionale øi permit institufliei de credit
sæ acorde împrumutul prin împærflirea riscu-
lui de neplatæ, îndeplinind astfel, un rol e-
senflial în susflinerea øi creøterea PIB al UE øi
a numærului locurilor de muncæ.

Având în vedere importanfla economicæ a
IMM, organizafliile de garantare au fost înfi-
inflate în aproape toate flærile europene, a-
cestea existând, de asemenea øi în afara Eu-

ropei, de exemplu, în Statele Unite, America
Latinæ, Asia øi regiunea mediteraneanæ.

MMIISSIIUUNNEEAA  AAEECCMM

În general vorbind, AECM – Asociaflia Eu-
ropeanæ a Societæflilor Mutuale de Garantare
– reprezintæ interesele membrilor sæi naflio-
nali faflæ de institufliile europene, faflæ de or-
ganismele multilaterale, precum øi faflæ de
organizafliile implicate în mod direct în sec-
torul specific. Asociaflia activeazæ în domenii
diferite de activitate, care pot fi rezumate
prin intermediul urmætoarelor ttrreeii  oobbiieeccttiivvee
pprriinncciippaallee::  

■ rreepprreezzeennttaarreeaa  ppoolliittiiccææ:: AECM repre-
zintæ interesul politic al organizafliilor sale
membre, atât faflæ de institufliile europene,
cum ar fi Comisia Europeanæ, Parlamentul
European øi Consiliul European, precum øi
faflæ de alte organisme multilaterale, printre
care Banca Europeanæ de Investiflii (BEI), Fon-
dul European de Investiflii (FEI), Banca Regle-
mentærilor Internaflionale (BIS), Banca Mon-
dialæ etc. Se ocupæ în principal cu proble-
mele legate de regulamentele privind ajuto-
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rul de stat, relevante pentru schemele de ga-
rantare în cadrul pieflei interne, de progra-
mele de sprijin europene øi de supraveghere
prudenflialæ. Acest obiectiv s-a concentrat, de
asemenea, øi pe reacfliile øi politicile adop-
tate faflæ de criza financiaræ;

■ sscchhiimmbbuull  ddee  bbuunnee  pprraaccttiiccii  øøii  ddee  iinn--
ssttrruuiirree:: AECM serveøte ca platformæ pentru
schimbul de bune practici cu privire la o va-
rietate de aspecte operaflionale. În acest scop,
AECM a înfiinflat grupuri de lucru øi organi-
zeazæ seminarii, sesiuni operaflionale anuale
de formare profesionalæ, precum øi eveni-
mente specifice organizate ad-hoc pe pro-
bleme diverse; 

■ pprroommoovvaarreeaa  ddee  iinnssttrruummeennttee  ddee  ggaarraann--
ttaarree:: AECM organizeazæ studii cu privire la
sectorul specific de garantare, furnizeazæ in-
formaflii tehnice relevante, statistici, bule-
tine informative, precum øi alte publicaflii, cu
scopul de a promova instrumentele de garan-

tare. Asociaflia colaboreazæ cu organismele
multilaterale (de exemplu, OCDE øi IFC) øi
ia parte ca reprezentant al sectorului spe-
cific la evenimente atât în Europa, cât øi în
lume. 

RREEAALLIIZZÆÆRRII  AALLEE  AAEECCMM

ÎN CONFORMITATE cu misiunea sa ge-
neralæ precizatæ mai sus, de-a lungul anilor,
AECM øi-a extins treptat sfera de activitate în
domenii specifice, care sunt relevante pen-
tru organizafliile sale membre. Principalele
realizæri ale AECM au fost în domeniile pre-
zentate în continuare.

CCOOMMUUNNIICCAARREE  ØØII  SSTTAATTIISSTTIICCII

ÎN SCOPUL îndeplinirii rolului sæu în do-
meniul schimbului de bune practici, repre-
zentare a intereselor politice øi de promo-
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vare øi de cooperare în afara UE, AECM a or-
ganizat iniflial seminarii anuale, dedicate su-
biectelor operaflionale selectate, urmate apoi
de înfiinflarea de grupuri de lucru ad-hoc sau
permanente, grupuri de lucru cu caracter
tematic (ajutor de stat, fonduri structurale,
legislaflie bancaræ øi agriculturæ).

Asociaflia a elaborat, de asemenea, o serie
de studii tehnice, iar începând cu anul 2000
elaboreazæ studii statistice referitoare la prin-
cipalii indicatori sectoriali. Un efort major a
fost realizat în ultimii ani pentru a revizui
propriul web-site øi pentru eficientizarea ima-
ginii Asociafliei øi a instrumentelor sale de
comunicare.

Recunoscând importanfla propriei comu-
nicæri referitoare la statistici øi aspecte teh-
nice, AECM a înfiinflat în anul 2011, în mod
oficial, un Grup de lucru pentru Statisticæ,
care a întocmit un prim studiu tehnic asupra
preflurilor, care va fi urmat în curând de alte
publicaflii.

SSCCHHIIMMBB  DDEE  BBUUNNEE  PPRRAACCTTIICCII

DE LA ÎNCEPUT, schimbul de bune prac-
tici a fost o preocupare cheie pentru mem-
brii AECM, care se stræduiesc sæ-øi îmbunæ-
tæfleascæ propriile proceduri operaflionale, pre-
cum øi serviciile dedicate clienflilor, printr-o
analizæ comparativæ instituflionalæ realizatæ în
raport cu ceilalfli membri ai Asociafliei øi prin
integrarea de idei utile în modelele de afa-
ceri proprii.

În mod distinct de evenimentele oficiale
organizate de AECM, au fost facilitate la ce-
rerea organizafliilor membre øi contacte bila-
terale øi evenimente de acest gen. De aseme-
nea, AECM s-a angajat într-un proiect de co-
operare la scaræ largæ cu organizafliile de ga-
rantare din flærile candidate la aderarea la UE
în anul 2004, susflinut financiar prin interme-
diul unui proiect finanflat din fonduri euro-
pene. Proiectul a inclus 17 organizaflii de ga-

rantare deja existente øi active în 10 flæri eli-
gibile. Acesta a fost realizat sub forma unui
studiu de evaluare, menit sæ analizeze punc-
tele forte øi punctele slabe ale sistemelor de
garantare participante. Studiul a fost urmat
de o conferinflæ de diseminare a rezultatelor,
pentru a reliefa cele mai bune practici, cu
scopul de a maximiza impactul comercial al
schemelor de garantare participante. Aproape
toate sistemele de garantare participante au
devenit ulterior membre ale AECM.

Mult mai recent, în perioada 5 – 6 mai
2011, la Madrid, Spania, AECM a început o
serie de sesiuni de instruire operaflionalæ,
prima fiind axatæ pe aprecierea riscului de
credit øi al evaluærii operaflionale. Mai multe
astfel de sesiuni sunt planificate în viitor, pen-
tru asigurarea schimbului de bune practici
la nivel operaflional.

TTEEMMEE  PPOOLLIITTIICCEE

■ BBaasseell
Acordul Basel II øi actuala propunere Ba-

sel III ale Bæncii Reglementærilor Internaflio-
nale au fost o preocupare majoræ pentru
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societæflile de garantare pentru IMM. Acestea
sunt preocupate, pe de o parte, din postura
unui intermediar financiar aflat sub supra-
veghere øi, pe de altæ parte, sub aspectul im-
pactului, deloc neutru, al schimbærilor sur-
venite în cadrul de reglementare al pruden-
flialitæflii faflæ de beneficiarii finali ai organiza-
fliilor membre AECM.

În ceea ce priveøte intermediarii financiari,
AECM a obflinut includerea unei ponderæri
de zero a riscului pentru sumele cu titlu de
împrumuturi publice garantate/contragaran-
tate în cadrul CRD, care transpune Basel II
în UE. Acest lucru a fost un element princi-
pal, pentru a convinge multe bænci sæ menflinæ
accesul IMM la finanflare în timpul recentei
crize. În ceea ce priveøte propunerea actualæ
de CRD IV, pentru punerea în aplicare a Basel
III, AECM a insistat asupra faptului cæ socie-
tæflile de garantare trebuie sæ fie în continuare
considerate ca furnizori de protecflie nefinan-
flatæ a riscului de credit, pentru a asigura ast-
fel un efect pozitiv al garanfliilor privind ce-
rinflele de capital pentru creditele acordate
IMM.

Din punctul de vedere al beneficiarilor sæi
– IMM, AECM øi-a exprimat îngrijorarea cu
privire la posibilele efecte ale noilor norme
privind activitæflile de creditare pentru IMM,
specifice bæncilor. Prin urmare, Asociaflia sus-
fline o pondere mult mai favorabilæ pentru
portofoliul de retail, pentru a contrabalansa
efectele negative care urmeazæ sæ aparæ con-

comitent cu punerea în aplicare a normelor
corespunzætoare. 

■ PPrrooggrraammuull  ppeennttrruu  CCrreeøøtteerree  EEccoonnoommiiccææ
øøii  OOccuuppaarreeaa  ffoorrflfleeii  ddee  mmuunnccææ,,  PPrrooggrraammuull  MMuullttii--
aannuuaall  ppeennttrruu  ÎÎnnttrreepprriinnddeerrii  øøii  AAnnttrreepprreennoorriiaatt
((MMAAPP)),,  PPrrooggrraammuull  CCaaddrruu  ppeennttrruu  CCoommppeettiittiivvii--
ttaattee  øøii  IInnoovvaaflfliiee  ((CCIIPP)),,  FFoonndduurriillee  SSttrruuccttuurraallee

Încæ de la înfiinflarea sa, AECM a susflinut
necesitatea unui sprijin puternic al UE, insti-
tuit sub forma contragaranfliilor necesare pen-
tru a remedia disfuncflionalitatea pieflei spe-
cifice cu privire la accesul IMM la finanflare
în întreaga UE. Ca urmare, Comisia a lansat
iniflial Programul pentru Creøtere Economicæ
øi Ocuparea Forflei de muncæ, urmat de Progra-
mul Multianual pentru Întreprinderi øi Antre-
prenoriat (MAP) øi, în final, actualul program,
numit Programul Cadru pentru Competiti-
vitate øi Inovaflie (CIP). Organizafliile membre
ale AECM care au participat în calitate de in-
termediari financiari în toate aceste inifliative,
au fost în mæsuræ sæ demonstreze o perfor-
manflæ puternicæ.

Într-adevær, pânæ în luna martie a acestui
an, membrii AECM au emis peste 5,3 miliar-
de euro în garanflii, la peste 130.000 de IMM
în Europa, în cadrul CIP. Aceste operafliuni
se referæ la împrumuturi cu profiluri de risc
ridicat, cum ar fi, de exemplu, transferurile
de afaceri, care sunt de o importanflæ crucialæ
øi care nu ar fi fost finanflate în condiflii nor-
male de cætre institufliile de credit, øi care au
putut fi posibile numai datoritæ acordului de
împærflire a riscurilor între institufliile de ga-
rantare øi fondurile CIP.

Printre altele, datoritæ efectului factorului
de pârghie obflinut prin utilizarea fondurilor
CIP, AECM consideræ actualul CIP, ca fiind ex-
trem de relevant în termeni de valoare adæu-
gatæ europeanæ. AECM argumenteazæ puter-
nic pentru o continuare a acestui tip de fa-
cilitare a garanfliilor în cadrul programelor
COSME (Programul pentru Competitivitatea
Întreprinderilor øi IMM: 2014 – 2020) øi HO-
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RIZON 2020 (Programul Cadru pentru Cer-
cetare øi Inovaflie). Acestea trebuie sæ fie ac-
cesibile tuturor intermediarilor de garanflii
potenfliale. 

Un alt domeniu important de activitate al
membrilor AECM este intermedierea fondu-
rilor structurale. Într-adevær, aproximativ o
treime din membrii AECM øi aproximativ ju-
mætate din numærul de flæri reprezentate în
cadrul Asociafliei sunt active în domeniul fon-
durilor structurale. Un sondaj AECM a arætat
faptul cæ contragaranfliile specifice UE øi in-
strumentele de capital sunt cele mai eficiente
metode pentru a sprijini activitatea scheme-
lor de garantare pentru IMM. De asemenea,
AECM consideræ cæ “instrumentele de ingi-
nerie financiaræ” oferæ cea mai bunæ pâr-
ghie pentru fondurile publice. Membrii sæi
opereazæ în prezent un total de 26 de pro-
grame, care implicæ fonduri structurale pen-
tru un numær total de peste 104 mii de be-
neficiari IMM. Unele programe de garantare
au mii de beneficiari, ceea ce demonstreazæ,
în mod clar, capacitatea institufliilor de garan-
tare de a ajuta IMM mult mai eficient decât
orice alt program de finanflare alternativæ de
dimensiuni comparabile.

■ RReegglleemmeennttæærriillee  UUEE  pprriivviinndd  aajjuuttoorruull  ddee
ssttaatt

Datoritæ faptului cæ garanfliile pentru IMM,
oferite pe o bazæ non-profit, beneficiazæ în
general de un element de ajutor de stat sub
forma unei garanflii/contragaranflii publice,
normele UE privind ajutorul de stat au o re-
levanflæ directæ pentru activitatea organizaflii-
lor membre AECM. În ultimii 20 de ani, nor-
mele cu privire la ajutorul de stat pentru ga-
ranflii au fost din ce în ce mai bine definite
de cætre Comisia Europeanæ.

AECM, ai cærei membri utilizeazæ în cea
mai mare parte Regulamentul de minimis pen-
tru operafliunile lor de garantare, a contri-
buit continuu la procesul de revizuire desfæ-
øurat de cætre Comisie. Cu toate cæ normele
au devenit din ce în ce mai complexe øi mai
solicitante în termeni de implicare adminis-
trativæ, de-a lungul timpului Asociaflia a reu-
øit sæ obflinæ o serie de schimbæri pozitive ale
normelor. Acest lucru se referæ, de exemplu,
la o abordare simplificatæ, în conformitate cu
regulamentul de minimis, oferind o sumæ for-
fetaræ echivalentæ cu ajutorul de stat pentru
garanflii de 1.500.000 euro pentru o perioa-
dæ de trei ani. 
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Comisia este în prezent în proces de a în-
cepe o nouæ revizuire a reglementærilor privind
ajutorul de stat (de minimis, notificarea ga-
ranfliei, Regulamentul general de exceptare pe
categorii etc.), care va fi realizat pentru noua
perioadæ de programare financiaræ 2014 – 2020.
AECM va fi implicatæ îndeaproape în proce-
sele de consultare.

PPRROOMMOOVVAARREEAA  IINNSSTTRRUUMMEENNTTUULLUUII  
DDEE  GGAARRAANNTTAARREE  ØØII  CCOOOOPPEERRAARREEAA

ÎN PLUS faflæ de activitæflile sale în cadrul
UE øi de interesul de promovare a instru-
mentului de garantare la nivel internaflional,
AECM, în ultimii ani, a intensificat, de ase-
menea, relafliile sale cu organismele multila-
terale.

Astfel, în perioada 13 – 14 martie 2008,
AECM a participat la un atelier de lucru la
nivel înalt pe tema garanfliilor de credite par-
fliale, organizat de Banca Mondialæ. Grupul
de lucru a avut drept scop formarea abordæ-
rii Bæncii Mondiale øi a posibilelor viitoare
politici de dezvoltare cu privire la inifliativele
în flærile în curs de dezvoltare.

La data de 08 iunie 2011, la Tallinn, AECM,
împreunæ cu International Finance Corpo-
ration (IFC) øi cu sprijinul Guvernului olan-
dez, a organizat o conferinflæ mondialæ pri-

vind garanfliile, la care au participat peste 100
de profesioniøti din 34 de flæri din Europa,
America, Africa øi Asia. IFC, membræ a Gru-
pului Bæncii Mondiale, se concentreazæ pe
sectorul privat, pentru a promova creøterea
economicæ, reducerea særæciei øi îmbunætæ-
flirea vieflii oamenilor din flærile aflate în curs
de dezvoltare. Obiectivul conferinflei a fost
acela de a împærtæøi abordæri diferite cu pri-
vire la politica publicæ, schemele de finan-
flare, provocærile øi factorii cheie de succes ai
sistemelor de garanflii de credit pentru pro-
movarea finanflærii IMM, cu un accent special
pe flærile aflate în curs de dezvoltare/emer-
gente.

Mai mult, începând cu Masa rotundæ or-
ganizatæ de OCDE referitoare la Impactul cri-
zei mondiale asupra IMM øi a Finanflærii Antre-
prenoriatului øi Politicile de contracarare, care
a avut loc între 26 – 27 martie, 2009 la To-
rino, Italia, AECM a fost implicatæ în Grupul
de lucru al OCDE pentru IMM øi antrepreno-
riat (WPSMEE). Aceasta a participat la WPSMEE
de douæ ori pe an øi a fost implicatæ în proce-
sul de raportare cu privire la mæsurile anti-
crizæ întreprinse de membrii AECM. Începând
cu finalul anului 2011, AECM este recunos-
cutæ ca observator oficial la WPSMEE. Din
aceastæ perspectivæ va furniza Grupului de
lucru date concrete øi studii specifice øi, tot-
odatæ, studiul, aflat în prezent în discuflii, re-
feritor la schemele de garantare.

Pe lângæ contactele cu institufliile multi-
laterale, AECM a urmærit, de asemenea, legæ-
turi strânse cu REGAR (Refleaua latino-ame-
ricanæ de garantare), ALIDE (Asociaflia latino-
americanæ a Bæncilor de Dezvoltare), ACSIC
(Confederaflia Asiaticæ de Suplimentare a Cre-
ditului), precum øi cu instituflii individuale
de garantare din regiunea mediteraneanæ.

În cele din urmæ, organizafliile membre
AECM au fost active la conferinfle øi proiecte de
cooperare cu parteneri din flæri diferite, pre-
cum Mongolia, Vietnam, Armenia, Capul Verde,
Angola, Mozambic etc., cu scopul de a con-
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tribui la dezvoltarea structurilor de sprijinire a
IMM în aceste flæri.

VVAALLOOAARREEAA  AADDÆÆUUGGAATTÆÆ  
AA  GGAARRAANNfifiIIIILLOORR

UUNN  IINNSSTTRRUUMMEENNTT  EEFFIICCIIEENNTT  DDIINN  PPUUNNCCTTUULL
DDEE  VVEEDDEERREE  AALL  CCOOSSTTUURRIILLOORR

ÎN TOATE activitæflile sale menflionate ante-
rior, AECM promoveazæ instrumentul de ga-
rantare, subliniind faptul cæ, datoritæ facto-
rului de pârghie/efectului multiplicator, in-
strumentul de garantare este opfliunea de po-
liticæ publicæ cea mai eficientæ din punctul
de vedere al costurilor, pentru a ajuta la sus-
flinerea accesului IMM la finanflare.

MMuullttiipplliiccaattoorruull este definit de AECM ca
volumul de garanflii aflat în portofoliu îm-
pærflit de capitaluri proprii, cu alte cuvinte,
multiplu al volumului de garanflii pe care îl
poate emite pe baza fondurilor proprii o in-
stituflie de garantare.

Din moment ce garanfliile sunt plætite nu-

mai în caz de insolvabilitate a clientului, în
funcflie de profilul de risc al produsului, nu-
mai o fracfliune din fonduri sunt plætite efec-
tiv. Acest lucru permite institufliilor de garan-
tare, sæ emitæ o cantitate mult mai mare de
garanflii pentru o anumitæ cantitate de capi-
tal reglementat. Ca exemplu, o societate de
garantare, care funcflioneazæ cu un factor de
multiplicare de 10 øi o ratæ de acoperire de
50% va fi în mæsuræ sæ garanteze 20 euro în
credite aprobate, pentru fiecare euro din fon-
durile sale proprii. În anul 2011, multiplica-
torul a ajuns la de 8,4 ori volumul de garan-
tare al fondurilor proprii (graficul nr. 3).

MMÆÆSSUURRII  AANNTTIICCRRIIZZÆÆ  

CA O ILUSTRARE a eficientei de cost øi a
propriei flexibilitæfli, membrii AECM au fæcut
un efort extraordinar, pentru a uøura impac-
tul recentei crize financiare øi economice a-
supra accesului la finanflare de cætre IMM eu-
ropene. Per ansamblu, în 2009 au emis peste
855.000 de garanflii cu o valoare de peste 34
miliarde de euro. 
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La data de 31 decembrie 2009, membrii
AECM deflineau în portofolii mai mult de
2 milioane de garanflii pentru o valoare de
70,4 miliarde euro la peste 1,8 milioane de
clienfli, ceea ce reprezenta aproximativ 8%
din totalul IMM din Uniunea Europeanæ. Ma-
rea majoritate a beneficiarilor au fost com-
paniile mici. 

Dupæ o solidæ ratæ de creøtere medie (de
8,13%) pentru volumele totale de garantare
aflate în portofoliu în perioada 2002 – 2008,
volumele au crescut cu 25,7% din 2008 pânæ
în 2009. Volumele de garanflii noi emise pe
an au crescut chiar mai mult, cu 58% din
2008 pânæ în 2009, în comparaflie cu rata
medie de creøtere de 8,18% pentru ultimii
øapte ani (a se vedea graficul nr. 4).

Aceastæ creøtere extraordinaræ a activitæflii
de garantare reflectæ, de asemenea, impac-
tul instrumentelor specifice anticrizæ care
au fost lansate de cætre organizafliile membre
AECM spre sfârøitul anului 2008 øi începutul
anului 2009, ca produse noi sau ca produse
existente modificate corespunzætor.

Într-adevær, cu un volum total de 11,2 mi-
liarde euro, garanfliile emise în cadrul progra-
melor specifice anticrizæ constituie aproxima-
tiv o treime din activitatea totalæ de garan-

tare desfæøuratæ în anul 2009. Aproximativ
90% din volumul total al acestor garanflii spe-
cifice anticrizæ a fost dedicat, pe termen scurt,
creditelor pentru capitalul de lucru.

Instrumentele specifice de garantare anti-
crizæ au susflinut 120.000 de IMM cu acces
crucial pentru finanflare, contribuind astfel la
menflinerea a mai mult de 851.000 de locuri
de muncæ.

GGAARRAANNfifiIIIILLEE,,  OO  PPAARRTTEE  AA  SSOOLLUUfifiIIEEII  
FFAAfifiÆÆ  DDEE  DDIIFFIICCUULLTTÆÆfifiIILLEE  
EECCOONNOOMMIICCEE  AACCTTUUAALLEE  
ØØII  PPEENNTTRRUU  AANNIIII  UURRMMÆÆTTOORRII

AVÂND în vedere contribuflia institufliilor
de garantare din timpul crizei din 2008, pro-
pria eficienflæ a costurilor øi constrângerile
actuale asupra bugetelor publice, garanfliile
ar trebui sæ fie væzute ca o parte a solufliei
pentru dificultæflile economice existente.

Pentru a fi în mæsuræ sæ îøi îndeplineascæ
în viitor rolul lor crucial, ttrreebbuuiiee  ssææ  ffiiee  ccrreeaattee
øøii  mmeennflfliinnuuttee  ccoonnddiiflfliiii  ccaaddrruu  aaddeeccvvaattee::

■ concomitent cu punerea în aplicare a
acordului Basel III prin intermediul CRD IV,
institufliile UE ar trebui sæ asigure faptul cæ
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efectul pozitiv al garanfliei oferite de cætre mem-
brii AECM cu privire la cerinflele de reglemen-
tare referitoare la fondurile proprii este men-
flinut. Conform legislafliei în prezent valabilæ,
garanfliile cu o garanflie publicæ sau contra-
garanflie permit creditorului sæ aplice o pon-
dere zero. Acest lucru reduce costul de ca-
pital al bæncii øi încurajeazæ creditarea IMM.
În plus, o pondere de risc mai micæ cu 50%
ar trebui sæ se aplice pentru portofoliul de
retail pentru IMM;

■ urmætoarea generaflie de programe de
sprijin ale UE (2014 – 2020), ar trebui sæ men-
flinæ un puternic accent pe instrumentele fi-
nanciare, în formæ de contragaranflii pentru
institufliile de garantare pentru IMM din sta-
tele membre. Aceste programe s-au dovedit
în trecut foarte eficiente, permiflând mem-
brilor AECM sæ se angajeze în produse de ga-
rantare, care sæ abordeze lacune deosebit de
relevante ale pieflei (start-up-uri, transferuri
de afaceri etc.). Întrucât membrii AECM au a-
coperit peste 80% din fonduri, de exemplu,
în cadrul Programului pentru Competitivi-

tate øi Inovare, programele care vor urma, de
genul COSME, HORIZON 2020 øi fondurilor
structurale, ar trebui sæ se concentreze pe
nevoile efective ale pieflei IMM. TTuuttuurroorr  ppoo--
tteennflfliiaalliilloorr  iinntteerrmmeeddiiaarrii  aarr  ttrreebbuuii  ssææ  llii  ssee  ppeerr--
mmiittææ  uunn  aacccceess  eeggaall  llaa  aacceesstt  ttiipp  ddee  pprrooggrraammee..

CCaa  oo  ccoonncclluuzziiee,, aø spune cæ membrii AECM,
atât emitenflii de garanflii, cât øi cei care apli-
cæ mecanismul de contragarantare, aøteaptæ
cu neræbdare sæ continue colaborarea noas-
træ constructivæ cu institufliile UE pentru fa-
cilitarea accesului la finanflare al IMM, pre-
cum øi pentru creøterea PIB øi ocuparea for-
flei de muncæ în Uniune. 

Un cadru prudenflial corespunzætor, care
reprezintæ justificat garanflii pentru IMM øi
pentru programele specifice de sprijin ale UE,
cu contragaranflii pentru garanfliile acordate
pentru creditele IMM, va fi esenflial pentru a
atinge acest obiectiv împreunæ. De asemenea,
utilizarea fondurilor structurale, la nivel de
stat membru, este foarte importantæ pentru
capitalizarea acestor scheme.
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FFOONNDDUULL  RROOMMÂÂNN  DDEE  CCOONNTTRRAAGGAARRAANNTTAARREE,,FFOONNDDUULL  RROOMMÂÂNN  DDEE  CCOONNTTRRAAGGAARRAANNTTAARREE,,
OO  NNOOUUÆÆ  VVIIZZIIUUNNEE  PPEENNTTRRUU  FFAACCIILLIITTAARREEAA  OO  NNOOUUÆÆ  VVIIZZIIUUNNEE  PPEENNTTRRUU  FFAACCIILLIITTAARREEAA  

AACCCCEESSUULLUUII  LLAA  FFIINNAANNfifiAARREE  AALL  IIMMMMAACCCCEESSUULLUUII  LLAA  FFIINNAANNfifiAARREE  AALL  IIMMMM

IIooaann  HHIIDDEEGGCCUUTTII
preøedintele Directoratului 
Fondului Român de Contragarantare

OOBBIIEECCTTUULL ddee  aaccttiivviittaattee  aall  FFoonndduulluuii  RRoommâânn  ddee  CCoonnttrraaggaarraannttaarree  ((FFRRCC))  ccoonnssttææ  îînn
ccoonnttrraaggaarraannttaarreeaa  ggaarraannflfliiiilloorr  aaccoorrddaattee  ddee  ffoonndduurriillee  ddee  ggaarraannttaarree  ppeennttrruu  ccrreeddiittee  øøii  aallttee
iinnssttrruummeennttee  ddee  ffiinnaannflflaarree  ccoonnttrraaccttaattee  ddee  îînnttrreepprriinnddeerriillee  mmiiccii  øøii  mmiijjlloocciiii  ddee  llaa  bbæænnccii  øøii
iinnssttiittuuflfliiii  ffiinnaanncciiaarree  nneebbaannccaarree,,  aauuttoorriizzaattee  ppoottrriivviitt  lleeggiiii..

CCoonnttrraaggaarraannflfliiiillee  ppee  ccaarree  llee  aaccoorrddææ  ssuunntt  iinnssttrruummeennttee  ffiinnaanncciiaarree,,  pprriinn  ccaarree  ssee  pprreeiiaa
oo  ppaarrttee  ddiinn  rriissccuull  ddee  ccrreeddiitt  aassuummaatt  ddee  ffoonndduurriillee  ddee  ggaarraannttaarree  llaa  aaccoorrddaarreeaa  ddee  ggaarraannflfliiii  îînn
ffaavvooaarreeaa  IIMMMM,,  rreeaalliizzâânndduu--ssee  aassttffeell  rreedduucceerreeaa  ccoossttuulluuii  ttoottaall  aall  ffiinnaannflflæærriilloorr  ppeennttrruu  IIMMMM,,  ccaa
uurrmmaarree  aa  aajjuussttæærriiii  nniivveelluulluuii  ccoommiissiiooaanneelloorr  ddee  ggaarraannttaarree  ((mmaaii  pprreecciiss,,  aa  ccoommppoonneenntteeii  ccaarree
rreemmuunneerreeaazzææ  rriissccuull  pprreelluuaatt  llaa  aaccoorrddaarreeaa  ggaarraannflfliieeii11)),,  pprrooppoorrflfliioonnaall  ccuu  rriissccuull  ttrraannssffeerraatt
FFoonndduulluuii  RRoommâânn  ddee  CCoonnttrraaggaarraannttaarree))..

1) Componentæ determinatæ de fondurile de garantare cu capital majoritar de stat, potrivit regulilor stabilite în
Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul CE  ajutoarelor de stat sub formæ de garanflii,
publicatæ în JO UE nr. 155/2008, iar de cætre fondurile de garantare cu capital majoritar privat în conformitate cu
normele proprii.



❑ Pe lângæ beneficiul direct adus IMM,
ccoonnttrraaggaarraannflfliiiillee  ccoonnttrriibbuuiiee  llaa::  

❑ majorarea numærului de IMM care au
acces la finanflare;

❑ majorarea volumului finanflærilor care
pot fi acordate IMM;

❑ pæstrarea locurilor de muncæ øi crea-
rea altora noi de cætre IMM beneficiare;

❑ asigurarea sustenabilitæflii segmentului
pieflei financiare române alcætuit din fonduri
de garantare, prin:

❑ creøterea capacitæflii de expunere a
acestora pe garanflii pentru IMM, în con-
difliile unui nivel prudenflial al coeficien-
tului de expunere;
❑ menflinerea încadrærii schemelor de
garantare derulate de aceste fonduri în
criteriile comunitare referitoare la acor-
darea de garanflii în condiflii de piaflæ;
❑ realizarea unui impact pozitiv asu-
pra nivelurilor de comisioane de garan-
tare practicate øi asupra solvabilitæflii a-
cestor fonduri;
❑ crearea de efecte agregate asupra ce-
lorlalfli operatori economici, cu care IMM
deruleazæ relaflii de afaceri, dar øi asu-
pra veniturilor fiscale (creøterea înca-
særilor din impozite øi taxe, reducerea
plæflilor pe care statul le face persoane-
lor færæ loc de muncæ etc.). 

❑ Contragaranfliile nnuu  iimmpplliiccææ transfer
de fonduri cætre beneficiari.

❑ Acordarea contragaranfliilor se face
pe baza a ppaattrruu  sscchheemmee  ddee  aajjuuttoorr

ddee  mmiinniimmiiss,, elaborate în conformitate cu re-
gulamentele comunitare în materie2). Sche-
mele sunt derulate în parteneriat cu fondu-

rile de garantare care acflioneazæ în România.
Se acordæ contragaranflii atât IMM cu is-

toric de funcflionare, cât øi celor nou înfiin-
flate (start-up). Agricultura primaræ este aco-
peritæ printr-o schemæ de ajutor de minimis
dedicatæ acestui domeniu.

De la înfiinflare øi pânæ la jumætatea anu-
lui 2012, acordarea contragaranfliilor de cæ-
tre Fondul Român de Contragarantare a fost
efectuatæ pe baza schemelor de ajutor de mi-
nimis, elaborate în temeiul Regulamentului
CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 873)

øi 884) din Tratatul CE ajutoarelor de mini-
mis øi Regulamentului CE nr. 1.535/2007 pri-
vind aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul CE
ajutoarelor de minimis în sectorul produc-
fliei agricole. 

Aceste scheme au fost implementate prin
ccoonnvveennflfliiii  ddee  lluuccrruu,, încheiate cu toate fondu-
rile de garantare care activeazæ în România. 

Având în vedere circumstanflele specifice
demarærii unei activitæfli absolut noi în Ro-
mânia, în special, lipsa unor date publice re-
levante privind acest domeniu øi absenfla da-
telor istorice, specificæ unei instituflii nou con-
stituite (Fondul Român de Contragarantare
a devenit operaflional în anul 2010), în ca-
drul acestor scheme, ddeetteerrmmiinnaarreeaa  vvaalloorriiii  aa--
jjuuttoorruulluuii  ddee  mmiinniimmiiss acordat IMM prin in-
termediul contragaranfliei a fost raportatæ la
comisionul de garantare plætibil pentru o ga-
ranflie contragarantatæ.

Astfel, ajutorul de minimis a fost calculat
ca diferenflæ între comisionul de garantare
calculat în condiflii de piaflæ, pe care îl suporta
IMM pentru o garanflie necontragarantatæ, øi
comisionul de garantare redus cu 35 – 50
puncte de bazæ (0,35 – 0,50%)5), datorat pen-
tru o garanflie contragarantatæ.
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2) Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 øi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis øi Regulamentul CE
nr. 1.535/2007 privind aplicarea art. 87 øi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis în sectorul producfliei de produse agricole.

3) Actualul art. 107 din Tratatul privind funcflionarea Uniunii Europene.
4) Actualul art. 108 din Tratatul privind funcflionarea Uniunii Europene.
5) În funcflie de tipul IMM (cu istoric sau start-up), de sectorul de activitate (toate sectoarele cu excepflia agricul-

turii sau sectorul agricol) øi de destinaflia finanflærii (pentru investiflii sau pentru finanflarea capitalului circulant).  



❑ În legæturæ cu acest mod de deter-
minare a valorii ajutorului de mini-

mis, unele fonduri de garantare partenere
aauu  eexxpprriimmaatt  ppæærreerreeaa cæ, din moment ce pa-
rametrul în funcflie de care se calculeazæ aju-
torul este comisionul de garantare, ei ar fi
furnizorii de ajutor. 

Au fost necesare discuflii repetate, pentru
a clarifica faptul cæ reducerea de comision
se acordæ ca urmare a preluærii de cætre Fon-
dul Român de Contragarantare a 40 – 80%
din riscul fondului de garantare (prin inter-
mediul contragaranfliilor), situaflie care in-
fluenfleazæ direct componenta din comisio-
nul de garantare, care remunereazæ riscul øi
conduce la reducerea comisioanelor de ga-
rantare practicate pentru garanflii contraga-
rantate, comparativ cu comisioanele pentru
garanflii acordate færæ aceastæ protecflie.

Per a contrario, dacæ preluarea riscului
de cætre Fondul Român de Contragarantare
nu ar fi fost urmatæ de o reducere corespun-
zætoare a comisionului de garantare supor-
tat de IMM, atunci beneficiarul de ajutor ar
fi fost fondul de garantare øi nu IMM, situa-
flie care contravine atât dispozifliilor O.U.G.
nr. 23/2009, aprobatæ prin Legea nr. 312/
20096), cât øi legislafliei comunitare în do-
meniul ajutorului de stat7).

❑ PPrroocceenntteellee  ddee  ccoonnttrraaggaarraannttaarree prac-
ticate s-au situat între 75% – 80%

pentru contragarantarea garanfliilor pentru
investiflii øi 40 – 60% pentru contragaranta-
rea garanfliilor aferente capitalului circulant.

PPrriimmaa  ddee  ccoonnttrraaggaarraannttaarree  aannuuaallææ a fost
stabilitæ la 0,37%, în conformitate cu dispo-
zifliile OOrrddiinnuulluuii  nnrr..  11..336644//22000099  aall  mmiinniissttrruu--
lluuii  îînnttrreepprriinnddeerriilloorr  mmiiccii  øøii  mmiijjlloocciiii,,  ccoommeerrflfluu--
lluuii  øøii  mmeeddiiuulluuii  ddee  aaffaacceerrii..

❑ De la începutul activitæflii sale øi pânæ
la trimestrul al II-lea 2012, Fondul

Român de Contragarantare a acordat un nu-
mær de 10.678 de contragaranflii, în valoare
totalæ de 385 milioane euro, pentru un nu-
mær de 7.483 de IMM beneficiare, contri-
buind împreunæ cu fondurile de garantare,
în regim agregat, la facilitarea accesærii unui
volum total de finanflæri de 1.270 milioane
euro øi la sprijinirea creærii øi menflinerii u-
nui numær de 130.390 locuri de muncæ –
corespunzætor aportului cumulat al finanflæ-
rilor, garanfliilor øi contragaranfliilor.

În cadrul plafonului de expunere aprobat
de 420,5 milioane euro, portofoliul activ al
contragaranfliilor a fost de 242 milioane euro,
corespunzætor unui numær de 7.135 de con-
tragaranflii.

Valoarea totalæ a ajutoarelor de minimis,
acordate de Fondul Român de Contragaran-
tare pânæ în prezent, însumeazæ 3,96 milioane
euro, acestea reprezentând în fapt reduce-
rile de comision de garantare, cu efect direct
asupra costurilor de finanflare suportate de
IMM (date actualizate la 31.03.2012).

Ponderea contragaranfliilor acordate de
Fondul Român de Contragarantare la sfârøi-
tul anului 2011 este de peste 50% din porto-
foliul fondurilor de garantare partenere.

❑ În data de 30.06.2012, Normele de
contragarantare nr. 1 øi, respectiv,

nr. 2/2010, precum øi convenfliile de contra-
garantare încheiate corespunzætor, øi-au în-
cetat aplicabilitatea, drept pentru care aauu  ffoosstt
eellaabboorraattee  nnooii  iinnssttrruummeennttee  ddee  lluuccrruu::

❑ Normele de contragarantare nr. 1 øi
nr. 2/2012, aplicabile pânæ la 31.12.2013,
datæ la care înceteazæ valabilitatea regula-
mentelor comunitare care stau la baza ela-
borærii acestora;
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6) Conform cæreia IMM sunt beneficiarii contragaranfliilor, deci øi ai ajutoarelor de minimis acordate prin inter-
mediul acestora.

7) Linii directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007 – 2013, publicate în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. C 54/2006, pct. 5 – Ajutorul pentru funcflionare.



❑ Metodologia de calcul al primei teore-
tice de contragarantare;

❑ Convenflia-cadru de contragarantare,
pe baza cæreia vor fi încheiate convenfliile spe-
cifice cu fondurile de garantare.

SSCCHHIIMMBBÆÆRRIILLEE  PPRREECCOONNIIZZAATTEE  

PRIN NOILE norme s-a urmærit, în primul
rând, ccrreeøøtteerreeaa  iimmppaaccttuulluuii  ccoonnttrraaggaarraannflfliiiilloorr
aassuupprraa  aacccceessuulluuii  IIMMMM  llaa  ffiinnaannflflaarree,, prin ma-
jorarea valorii ajutorului de minimis acordat
acestora, care sæ se reflecte în costuri totale
de finanflare mai reduse, acordarea unui spri-
jin suplimentar pentru microîntreprinderi øi
transpunerea practicii recente a Comisiei Eu-
ropene de autorizare a unor metode de cal-
cul al echivalentului subvenflie brutæ, confli-
nut de schemele de garanflii/contragaranflii.

Totodatæ, au fost avute în vedere princi-
piile acordærii contragaranfliilor, aprobate prin
OOrrddiinnuull  nnrr..  22..119999//22001111  aall  mmiinniissttrruulluuii  eeccoonnoo--
mmiieeii,,  ccoommeerrflfluulluuii  øøii  mmeeddiiuulluuii  ddee  aaffaacceerrii,, obiec-
tivele Strategiei Fondului Român de Contra-
garantare pentru perioada 2011 – 2013, cu
proiecflii pânæ în anul 2015, actualul context
macroeconomic ce afecteazæ semnificativ sec-
torul IMM, concentrarea politicilor guverna-
mentale pe susflinerea investifliilor, cu deo-
sebire a celor finanflate din fonduri europene,
precum øi propuneri ale fondurilor de garan-
tare partenere.

În ceea ce priveøte Normele de contra-
garantare, principalele elemente de noutate
sunt redate în continuare.

11..  PPRRIIMMÆÆ  DDEE  CCOONNTTRRAAGGAARRAANNTTAARREE  ZZEERROO

PENTRU CREØTEREA impactului contra-
garanfliilor asupra nivelului reducerii costu-
lui total de finanflare suportat de IMM øi a-
vând în vedere practica unor instituflii de

contragarantare similare din Uniunea Euro-
peanæ8), s-a decis ca nivelul primei de con-
tragarantare efective datoratæ de IMM sæ fie
zero.

Acest nivel al primei este corelat cu noua
modalitate de determinare a echivalentului
subvenflie brutæ al contragaranfliei prezentat
în continuare.

22..  MMOODDIIFFIICCAARREEAA  MMOODDUULLUUII  
DDEE  DDEETTEERRMMIINNAARREE  AA  EECCHHIIVVAALLEENNTTUULLUUII  
SSUUBBVVEENNfifiIIEE  BBRRUUTTÆÆ  AALL  CCOONNTTRRAAGGAARRAANNfifiIIEEII  
ØØII  RREEGGLLEEMMEENNTTAARREEAA  EEXXPPLLIICCIITTÆÆ  
AA  EEFFEECCTTEELLOORR  CCOONNTTRRAAGGAARRAANNfifiIIEEII  
AASSUUPPRRAA  NNIIVVEELLUULLUUII  CCOOMMIISSIIOOAANNEELLOORR  
DDEE  GGAARRAANNTTAARREE

ÎN CONFORMITATE cu Comunicarea Co-
misiei Europene cu privire la aplicarea art.
87 øi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele
de stat sub formæ de garanflii9), denumitæ în
continuare Comunicare, garanfliile/contraga-
ranfliile ppoott  ffii  aaccoorrddaattee  îînn  mmoodd  iinnddiivviidduuaall  ssaauu
îînn  ccaaddrruull  uunnuuii  ssiisstteemm..

❑ Prin ssiisstteemm  ddee  ggaarraannflfliiii//ccoonnttrraaggaarraann--
flfliiii Comunicarea desemneazæ instru-

mentul în baza cæruia, færæ a fi necesare mæ-
suri suplimentare de punere în aplicare, pot
fi acordate garanflii/contragaranflii unor între-
prinderi, respectând anumite condiflii legate
de duratæ, valoare, tranzacflie aferentæ, tip sau
mærime a întreprinderii; un sistem de garan-
flii/contragaranflii poate include sau nu ele-
mente de ajutor de stat. 

❑ Potrivit Comunicærii, un sistem de
contragaranflii nnuu  iinncclluuddee  eelleemmeennttee

ddee  aajjuuttoorr  ddee  ssttaatt,, atunci când contragaran-
fliile nu aduc niciun avantaj întreprinderilor
beneficiare, respectiv atunci când preflul plæ-
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8) Compania Espanola de Reafianzamiento S.A. – CERSA.
9) Publicatæ în Jurnalul Oficial al U.E. nr. C 155/2008.



tit de acestea pentru preluarea riscului este
cel puflin egal cu prima corespunzætoare u-
nei contragaranflii oferite de un operator pri-
vat, în condifliile normale ale unei economii
de piaflæ. 

❑ Pe baza acestui principiu, Comisia
a stabilit uurrmmæættooaarreellee  ccoonnddiiflfliiii ce

trebuie îndeplinite de un sistem de contra-
garanflii, ppeennttrruu  ccaa  aacceessttaa  ssææ  nnuu  ccoonnflfliinnææ  eellee--
mmeennttee  ddee  aajjuuttoorr::

aa)) contragaranfliile nu sunt accesibile îm-
prumutaflilor aflafli în dificultate financiaræ;

bb)) gradul de acoperire oferit de contra-
garanflie poate fi determinat în momentul a-
cordærii, ceea ce înseamnæ cæ aceasta tre-
buie sæ fie legatæ de o operafliune financiaræ
specificæ, are o valoare maximæ stabilitæ øi o
duratæ limitatæ;

cc)) contragaranflia nu acoperæ mai mult de
80% din fiecare credit/operafliune financiaræ
garantat/æ;

dd)) primele de contragarantare plætite de
beneficiari asiguræ autofinanflarea sistemului;

ee)) nivelul primei de contragarantare este
revizuit cel puflin anual, pe baza ratei efec-
tive de pierderi a sistemului, calculatæ pe un
orizont de timp rezonabil, iar dacæ existæ ris-
cul ca sistemul sæ nu se mai poatæ autofinan-
fla, prima se ajusteazæ;

ff)) primele de contragarantare trebuie sæ
acopere riscurile normale ce rezultæ din a-
cordarea contragaranfliilor, costurile adminis-
trative ale sistemului, precum øi finanflarea a-
nualæ a unui capital adecvat, chiar dacæ acesta
nu este constituit sau este constituit parflial;

gg)) sistemul prevede condifliile în care se
vor acorda contragaranfliile viitoare.

❑ RReeffeerriittoorr  llaa  ccoossttuurriillee  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,
în Comunicare se prevede cæ tre-

buie sæ includæ cel puflin costurile de evalu-

are iniflialæ a riscului, precum øi costurile de
monitorizare øi de gestionare a riscului le-
gate de acordarea øi administrarea contraga-
ranfliilor.

❑ În ceea ce priveøte ffiinnaannflflaarreeaa  ccaappii--
ttaalluulluuii,, pentru a fi considerate în

condiflii de piaflæ, Comunicarea prevede cæ
primele de contragarantare trebuie sæ aco-
pere o remunerare la un nivel adecvat al ca-
pitalului, acest nivel fiind stabilit de Comisia
Europeana la 8% din contragaranfliile acor-
date. În continuare, se aratæ cæ, în mod nor-
mal, remunerarea acestui capital include o
primæ de risc10) care trebuie plætitæ în orice
situaflie, în funcflie de valoarea adecvatæ a ca-
pitalului.

Bazându-se pe practica sa, Comisia con-
sideræ cæ o primæ de risc normalæ aferentæ
capitalului investit se ridicæ la cel puflin 4%
(400 de puncte de bazæ) øi cæ o astfel de pri-
mæ de risc trebuie inclusæ în prima de con-
tragarantare plætitæ de beneficiarii finali.

❑ Referitor la pprriimmeellee  ddee  ccoonnttrraaggaarraann--
ttaarree,, Comisia Europeanæ mai pre-

cizeazæ cæ în cazul IMM nou-înfiinflate (start-
up) nivelul minim al primei în condiflii de
piaflæ este de 3,8%. 

Totodatæ, Comunicarea menflioneazæ fap-
tul cæ atunci când sistemele se referæ numai
la garanflii pentru IMM, iar suma garantatæ nu
depæøeøte 2,5 milioane euro per companie
în acel sistem, poate fi acceptatæ o primæ a-
nualæ unicæ a garanfliei pentru tofli debitorii.

❑ Aøa cum a fost reglementat prin
❑ O.U.G. nr. 23/2009, aprobatæ prin

Legea nr. 312/2009, ❑ Ordinul ministrului
economiei, comerflului øi mediului de afaceri
nr. 2.199/2011 privind condifliile de acordare
a contragaranfliilor øi ❑ Normele Fondului Ro-
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10) Aceasta poate fi sporitæ printr-o ratæ a dobânzii liberæ de risc, care însæ nu trebuie sæ influenfleze neapærat
primele de garantare/contragarantare.



mân de Contragarantare nr. 1 øi nr. 2/201011),
nr. 3/2011 øi nr. 4/2011, ssiisstteemmuull  ddee  ccoonnttrraaggaa--
rraannflfliiii  aall  FFoonndduulluuii  RRoommâânn  ddee  CCoonnttrraaggaarraannttaarree
eessttee  uurrmmæættoorruull::

❑ bbeenneeffiicciiaarriiii – sistemul se adreseazæ în-
treprinderilor organizate ca societæfli comer-
ciale, societæfli cooperative, întreprinderi in-
dividuale, întreprinderi familiale, persoane
fizice autorizate sæ desfæøoare activitæfli eco-
nomice, care îndeplinesc condifliile de înca-
drare în categoria IMM, prevæzute de Legea
nr. 346/2004 privind stimularea înfiinflærii øi
dezvoltærii întreprinderilor mici øi mijlocii,
cu modificærile øi completærile ulterioare. 

Pot beneficia de contragaranflii atât IMM
nou-înfiinflate (start-up), cât øi cele cu istoric
de activitate, localizate în oricare dintre re-
giunile de dezvoltare ale României.

Sistemul nu este accesibil IMM care sunt
în dificultate12), în proceduræ de executare
silitæ, reorganizare judiciaræ, faliment, închi-
dere operaflionalæ, dizolvare, lichidare sau
administrare specialæ, fie obiectul unui or-
din de recuperare, în urma unei decizii a
Comisiei Europene privind declararea unui
ajutor ca fiind ilegal øi incompatibil cu piafla
comunæ;

❑ aaccttiivviittææflfliillee  eelliiggiibbiillee – IMM beneficiare
pot activa în orice domeniu de activitate, cu
excepflia activitæflilor legate de: 

aa)) producflia de armament, jocuri de no-
roc øi producflia de alcool øi tutun, 

bb)) sectorul cærbunelui13), 
cc)) exportul cætre flæri terfle sau cætre state

membre ale UE, respectiv activitæflile legate
direct de cantitæflile exportate, de organiza-
rea øi funcflionarea reflelei de distribuflie sau
de alte cheltuieli curente legate de activita-
tea de export; 

dd)) activitæflile care favorizeazæ utilizarea pro-
duselor naflionale în detrimentul produselor
din import;

ee)) achiziflia de vehicule de transport rutier
de mærfuri, de cætre întreprinderile care e-
fectueazæ transport rutier de mærfuri în nu-
mele terflilor;

❑ pprroocceennttuull  mmaaxxiimm  ddee  ccoonnttrraaggaarraannttaarree –
procentul maxim de contragarantare în ca-
drul sistemului este de 80% din fiecare ga-
ranflie contragarantatæ; 

❑ vvaallooaarreeaa  mmaaxxiimmææ  aa  ccoonnttrraaggaarraannflfliieeii –
valoarea maximæ a contragaranfliei pentru un
IMM nu poate depæøi 45.000 euro pentru
IMM care activeazæ în producflia agricolæ pri-
maræ, 600.000 euro pentru IMM care activea-
zæ în sectorul transportului rutier øi 1.200.000
euro pentru celelalte categorii de IMM;

❑ ttrraannzzaaccflfliiiillee  eelliiggiibbiillee – pot fi contraga-
rantate atât garanfliile destinate finanflærii in-
vestifliilor, cât øi cele destinate finanflærii ca-
pitalului circulant;

❑ dduurraattaa  ccoonnttrraaggaarraannflfliieeii – durata con-
tragaranfliei este cel mult egalæ cu durata ga-
ranfliei la care este asociatæ; 

❑ pprriimmaa  ddee  ccoonnttrraaggaarraannttaarree  eeffeeccttiivvææ – a
fost stabilitæ la 0,37%, prin Ordinul ministru-
lui întreprinderilor mici øi mijlocii, comer-
flului øi mediului de afaceri nr. 1.364/2009.
Acest nivel se aplicæ tuturor contragaranfliilor
acordate de Fondul Român de Contragaran-
tare în baza Normelor nr. 1/2010, nr. 2/2010,
nr. 3/2011 øi nr. 4/2011.

Începând cu data intrærii în vigoare a Or-
dinul ministrului economiei, comerflului øi
mediului de afaceri nr. 2.199/2011, respec-
tiv data de 22.07.2011, competenfla de sta-
bilire a nivelului primei de contragarantare
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11) Vor fi înlocuite de Normele nr. 1 øi nr. 2/2012.
12) În conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea øi restructurarea între-

prinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al U.E. nr. C 244/2004, potrivit criteriilor din Normele FRC.
13) În sensul Deciziei Consiliului Uniunii Europene privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor

de cærbune necompetitive, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 336/2010.



efective a fost atribuitæ Consiliului de Supra-
veghere al Fondului Român de Contragaran-
tare;

❑ eexxppuunneerreeaa  mmaaxxiimmææ a Fondului Român
de Contragarantare în cadrul sistemului este
de 4,5 x (capitalul propriu).

❑ Raportat la cele menflionate ante-
rior, rezultæ faptul cæ, întrucât doar

o parte din condifliile de non ajutor men-
flionate anterior sunt îndeplinite, respectiv
cele de la lit. a), b), c) øi g)14), sistemul de
contragaranflii în cadrul cæruia opereazæ Fon-
dul Român de Contragarantare iinncclluuddee  eellee--
mmeennttee  ddee  aajjuuttoorr  ddee  ssttaatt..  

❑ În consecinflæ, acordarea contraga-
ranfliilor se realizeazæ pe baza a ddoouuææ

sscchheemmee  ddee  aajjuuttoorr  ddee  mmiinniimmiiss,, structurate
dupæ cum urmeazæ:

❑ sscchheemmaa  ddee  aajjuuttoorr  ddee  mmiinniimmiiss  ppeennttrruu
IIMMMM ce activeazæ în toate sectoarele econo-
mice, cu excepflia agriculturii, transpusæ prin
Normele nr. 1 øi nr. 2/2010, care vor fi în-
locuite de Normele nr. 1 øi nr. 2/2012. Sche-
ma este elaboratæ øi se deruleazæ conform
Regulamentului CE nr. 1.998/2006 privind
aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul CE ajutoa-
relor de minimis;

❑ sscchheemmaa  ddee  aajjuuttoorr  ddee  mmiinniimmiiss  ppeennttrruu
IIMMMM ce activeazæ în producflia primaræ de
produse agricole, transpusæ prin Norma nr.
3/2011. Schema este elaboratæ øi se implemen-
teazæ cu respectarea prevederilor Regulamen-
tului CE nr. 1.535/2007 privind aplicarea art.
87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de mini-
mis în sectorul producfliei agricole.

❑ Dat fiind cæ valoarea maximæ a con-
tragaranfliei 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 Fondul
Român de Contragarantare a început sæ ac-
tiveze nu a permis acumularea unor date is-
torice suficiente øi relevante pe baza cærora
sæ se dezvolte un model matematic mai nuan-
flat, s-a decis implementarea unei metodo-
logii bazate pe o pprriimmææ  ddee  ccoonnttrraaggaarraannttaarree
uunniiccææ  ppeerr  sscchheemmææ..  

În cele ce urmeazæ este prezentatæ me-
todologia de determinare a primei de con-
tragarantare teoretice, ce va fi aplicatæ, în
funcflie de specific, pentru fiecare dintre cele
douæ scheme de minimis derulate de Fon-
dul Român de Contragarantare.

❑ MMooddaalliittaatteeaa  ddee  ddeetteerrmmiinnaarree  aa  pprrii--
mmeeii  ddee  ccoonnttrraaggaarraannttaarree  tteeoorreettiiccee ia

în considerare costurile administrative ale
schemei, remunerarea adecvatæ a capitalului
investit de stat øi rata riscului asociatæ porto-
foliului de contragaranflii estimat pentru a-
nul de calcul.

PPrriimmaa  ddee  ccoonnttrraaggaarraannttaarree  mmeeddiiee a sche-
mei se determinæ prin însumarea componen-
telor aferente celor ttrreeii  eelleemmeennttee  pprreecciizzaattee::

❑ componenta aferentæ acoperirii cos-
turilor administrative;
❑ componenta aferentæ acoperirii ris-
cului;
❑ componenta aferentæ finanflærii ca-
pitalului investit de stat.

Pentru IMM nou-înfiinflate (start-up) pri-
ma de contragarantare teoreticæ se stabileøte
la 3,8%, conform cerinflelor din Comunicare.
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14) Condiflii neîndeplinite:
d) primele de contragarantare plætite de beneficiari sæ asigure autofinanflarea sistemului; 
e) nivelul primei de contragarantare sæ fie revizuit cel puflin anual, pe baza ratei efective de pierderi a sistemu-

lui, calculatæ pe un orizont de timp rezonabil, iar dacæ existæ riscul ca sistemul sæ nu se mai poatæ autofinanfla, prima
sæ se ajusteze;

f) primele de contragarantare sæ acopere riscurile normale ce rezultæ din acordarea contragaranfliilor, costurile
administrative ale sistemului, precum øi finanflarea anualæ a unui capital adecvat.



❑ CCoommppoonneennttaa  aaffeerreennttææ  aaccooppeerriirriiii  ccooss--
ttuurriilloorr  aaddmmiinniissttrraattiivvee (Adm, %)

Aceastæ componentæ se determinæ ca ra-
port între costurile administrative ale sche-
mei aferente portofoliului de contragaranflii
noi, acordate în perioada pentru care se de-
terminæ prima teoreticæ, øi valoarea estimatæ
a acestui portofoliu.

Costurile administrative avute în vedere
pentru perioada pentru care se determinæ
prima de contragarantare teoreticæ sunt re-
prezentate de cheltuielile cu personalul im-
plicat în activitatea de acordare, monitorizare
øi gestionare a contragaranfliilor, precum øi
parte din cheltuielile de exploatare generale
ale Fondului Român de Contragarantare.

Se iau în considerare cheltuielile ce co-
respund øi asiguræ efectiv desfæøurarea acti-
vitæflii de contragarantare, atât pentru acor-
darea contragaranfliilor (costul evaluærii ini-
fliale a riscului), cât øi pentru monitorizarea
øi gestionarea acestora (costurile de monito-
rizare øi de gestionare a riscului), respectiv
determinarea elementelor de cheltuieli de
exploatare15) care acoperæ cele menflionate.

❑ CCoommppoonneennttaa  aaffeerreennttææ  aaccooppeerriirriiii  rriiss--
ccuulluuii (R, %)

Aceastæ componentæ se determinæ ca ra-
port între plæflile de contragaranflii acoperite
de acordærile de contragaranflii noi øi valoa-
rea estimatæ a acestui portofoliu. 

❑ CCoommppoonneennttaa  aaffeerreennttææ  ffiinnaannflflæærriiii  ccaa--
ppiittaalluulluuii  iinnvveessttiitt  ddee  ssttaatt (Rem stat, %)

Determinarea acestei componente are în
vedere asigurarea remunerærii adecvate a ca-
pitalului investit de stat, respectiv a costului
anual de capital16), conform datelor indica-
tive furnizate de Comunicare:

Rem stat = 8% x 4% = 0,32%
unde:

8% – gradul de adecvare a capitalului
prevæzut de Comunicare;

4% – prima normalæ de risc (400 puncte
de bazæ), conform Comunicærii.

❑ AAllggoorriittmmuull  ddee  ccaallccuull propus pentru
determinarea primei de contra-

garantare teoretice medii este urmætorul:
aa)) definirea portofoliului de referinflæ –

acesta este constituit din contragaranfliile noi
acordate în anul pentru care se determinæ
prima teoreticæ + portofoliul de contraga-
ranflii în sold la începutul anului, care antre-
neazæ costuri în anul pentru care se face de-
terminarea;

bb)) pentru contragaranfliile în sold la înce-
put de an sunt luate în considerare primele
de contragarantare teoretice stabilite la mo-
mentul acordærii acestor contragaranflii; 

cc)) contragaranfliile în sold la început de
an “finanfleazæ” – în baza primelor de con-
tragarantare teoretice stabilite la momentul
acordærii – o parte din costurile administra-
tive øi din plæflile estimate pentru noul an.
Ca urmare, costurile administrative øi plæflile
avute în vedere la determinarea primei de
contragarantare teoretice pentru acordærile
noi se diminueazæ corespunzætor;

dd)) determinarea primei de contragaran-
tare teoretice medii pentru noul an se face
pe seama contragaranfliilor noi, estimate a se
acorda în noul an, cu luarea în considerare
a costurilor administrative øi a plæflilor dimi-
nuate conform celor precizate la lit. c).

❑ NNiivveelluull  pprriimmeeii  ddee  ccoonnttrraaggaarraannttaarree
tteeoorreettiiccee ssee  rreeeexxaammiinneeaazzææ  aannuuaall,, pe

baza ratei efective de pierderi a schemei17),
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15) Nu se includ cheltuielile cu provizioanele aferente plæflilor de contragaranflii; de asemenea, se deduc cheltuieli
precum cele de publicitate, o parte din cheltuielile cu terflii, o parte din cheltuielile salariale, o parte din cheltuielile
de amortizare, alte cheltuieli diverse, cheltuieli care nu au legæturæ efectivæ cu activitatea de contragarantare.

16) Færæ rata dobânzii liberæ de risc. 
17) Calculatæ cu valori nete, respectiv plæflile efective în an, diminuate cu valoarea sumelor recuperate în an, afe-

rente unor contragaranflii executate, raportate la portofoliul de contragaranflii de referinflæ. 



iar prima pentru contragaranfliile viitoare se
ajusteazæ în mod corespunzætor, potrivit re-
gulilor prevæzute de Comunicare.

❑ Pentru considerentele arætate, s-a de-
cis ca ddeetteerrmmiinnaarreeaa  eelleemmeennttuulluuii  ddee

aajjuuttoorr sæ se facæ prin raportare exclusivæ la
“produsul” Fondului Român de Contragaran-
tare, øi anume contragaranflia, øi într-o corela-
flie directæ cu procentul de contragarantare.

În aceste condiflii, echivalentul subvenflie
brutæ al contragaranfliei este determinat ca
diferenflæ între prima teoreticæ de contraga-
rantare18) øi prima efectivæ de contragarantare
(zero)19), în conformitate cu regulile prevæ-
zute de Comunicarea CE cu privire la aplica-
rea art. 87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de
stat sub forma garanflii, publicatæ în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2008.

❑ Ca urmare a aplicærii noii metodo-
logii de determinare a ajutorului

de minimis, în convenflia de contragarantare
a fost prevæzutæ aajjuussttaarreeaa  nniivveelluulluuii  ccoommiissiiooaa--
nneelloorr  ddee  ggaarraannttaarree (componenta aferentæ
riscului preluat la acordarea garanfliei), prac-
ticate de fondurile de garantare, proporflio-
nal cu riscul transferat Fondului Român de
Contragarantare (reflectat de procentul de
contragarantare).

33..  RREECCOONNSSIIDDEERRAARREEAA  ÎÎNNCCAADDRRÆÆRRIIII  
ÎÎNN  CCAATTEEGGOORRIIAA  ““ÎÎNNTTRREEPPRRIINNDDEERRII  
ÎÎNN  DDIIFFIICCUULLTTAATTEE””  
PPEE  BBAAZZAA  IINNDDIICCAATTOORRIILLOORR  FFIINNAANNCCIIAARRII

POTRIVIT aarrtt..  44  ddiinn  OO..UU..GG..  nnrr..  2233//22000099::
“Condifliile în care se acordæ contragaranfliile
se stabilesc cu respectarea legislafliei în do-

meniul ajutorului de stat, de Ministerul În-
treprinderilor Mici øi Mijlocii, Comerflului øi
Mediului de Afaceri”20).

❑ În prezent, acestea sunt aprobate
prin OOrrddiinnuull  nnrr..  22..119999//2222..0077..22001111

al ministrului economiei, comerflului øi me-
diului de afaceri. 

Potrivit Ordinului21): 
“Beneficiarii contragaranfliilor sunt între-

prinderile care: […] 
a) nu se aflæ în dificultate în conformitate

cu definiflia stabilitæ în Liniile directoare pri-
vind ajutorul de stat pentru salvarea øi restruc-
turarea întreprinderilor în dificultate […]

c) nu se aflæ în proceduræ de executare
silitæ […]”;

❑ În ceea ce priveøte pprroocceedduurraa  ddee  ee--
xxeeccuuttaarree  ssiilliittææ,, potrivit legii, aceas-

ta începe prin comunicarea unei somaflii de
executare, act prin care se pune în vedere
debitorului sæ-øi execute obligaflia într-un a-
numit termen, în caz contrar executorul fiind
autorizat sæ treacæ la aplicarea mæsurilor de
executare silitæ asupra patrimoniului acestuia
(indisponibilizare, evaluare, valorificare).

Aøadar, de la momentul comunicærii so-
mafliei de executare, IMM devine neeligibil
pentru contragarantare, deøi în unele cazuri
existæ premise pentru încetarea procedurii de
executare silitæ. 

ÎÎnn  pprraaccttiiccææ,, numeroase IMM aflate în a-
ceastæ situaflie solicitæ credite sau majoræri ale
creditelor acordate în vederea plæflii obliga-
fliilor fiscale restante pentru care a început
executarea silitæ. Cu toate cæ aceste credite
ar putea fi obflinute cu costuri mai reduse,
prin utilizarea contragaranfliilor, în raport cu
reglementarea actualæ a condifliei de eligibi-
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18) Prima calculatæ în condiflii de piaflæ pe care ar trebui sæ o plæteascæ IMM pentru contragaranflia acordatæ.
19) Prima redusæ pe care o plæteøte în fapt IMM pentru contragaranflia acordatæ.
20) Ale cærui atribuflii au fost preluate de Ministerul Economiei, Comerflului øi Mediului de Afaceri, conform

O.U.G. nr. 115/2009 privind stabilirea unor mæsuri de reorganizare în cadrul administrafliei publice centrale.
21) Pct. 5 din anexa la OMECMA nr. 2.199/2011.
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litate referitoare la executarea silitæ, utili-
zarea instrumentelor de contragarantare de
cætre aceastæ categorie de IMM nu este per-
misæ (întreprinderile sunt calificate ca neeli-
gibile pentru contragarantare). 

Sprijinirea acestor întreprinderi, care se
confruntæ cu dificultæfli economico-financiare
temporare, poate contribui la menflinerea lor
în activitate øi produce efecte pozitive asu-
pra întregului lanfl economic în care acestea
sunt inserate: parteneri contractuali, salariafli,
buget de stat, fonduri de garantare øi mediu
bancar.

❑ Alte douæ categorii de IMM neeligi-
bile în prezent la contragarantare

sunt întreprinderile care aauu  oobbflfliinnuutt  îînnlleessnniirrii
llaa  ppllaattaa  oobblliiggaaflfliiiilloorr  bbuuggeettaarree  rreessttaannttee øi în-
treprinderile care aauu  aapprroobbaattee  cceerreerrii  ddee  rreess--
ttiittuuiirree//rraammbbuurrssaarree a unor sume achitate cu
titlu de obligaflii fiscale, iar cuantumul aces-
tora este egal sau mai mare decât sumele
pentru care a început executarea silitæ.

În ceea ce priveøte îînnlleessnniirriillee  llaa  ppllaattææ,, a-
cordarea lor constituie o practicæ internaflio-
nalæ, fiecare stat european adoptând aseme-
nea mæsuri de sprijin, pentru depæøirea de
cætre contribuabili a unor situaflii temporare
de lipsæ a disponibilitæflilor bæneøti øi, toto-
datæ, pentru prevenirea formærii de noi da-
torii din partea acestora, asigurându-se în a-
celaøi timp cæ statul se comportæ ca un cre-
ditor prudent în ceea ce priveøte încasarea
veniturilor la bugetul general consolidat. 

În acest mod, statul sprijinæ menflinerea
în activitate a contribuabililor øi garanteazæ
creøterea încasærilor la buget, concomitent
cu reducerea arieratelor fiscale. De aseme-
nea, un sistem general de eøalonæri ale dato-
riilor este de naturæ a facilita conformarea
voluntaræ øi menflinerea disciplinei fiscale,
atât în situaflii de normalitate, cât øi în situaflii
de crizæ economicæ, øi previne producerea
unor eventuale efecte economice øi sociale
negative.

Prin încasarea cu ritmicitate a contribu-
fliilor de asiguræri sociale, sub forma ratelor
de eøalonare la platæ, pe de o parte, iar pe
de altæ parte prin menflinerea în activitate a
agenflilor economici øi implicit pæstrarea
locurilor de muncæ, se realizeazæ susflinerea
bugetului de asiguræri sociale de stat pentru
plata pensiilor øi a bugetului fondului naflio-
nal unic de asiguræri sociale de sænætate pen-
tru finanflarea sistemului sanitar.

Referitor la întreprinderile cærora orga-
nele fiscale llee--aauu  aapprroobbaatt  cceerreerriillee  ddee  rreessttii--
ttuuiirree//rraammbbuurrssaarree a unor sume achitate cu
titlu de obligaflii fiscale, al cæror cuantum este
egal sau mai mare decât sumele pentru care
a început executarea silitæ, aprobarea cere-
rilor este urmatæ de compensarea debitelor
fiscale cu sumele de restituit/rambursat, ast-
fel încât executarea silitæ declanøatæ pentru
aceste datorii înceteazæ.

❑ Cu referire la întreprinderile aflate
în dificultate, deøi în condifliile u-

nei economii neafectate de turbulenfle ex-
cluderea acestora din rândul entitæflilor eli-
gibile la acordarea de contragaranflii ar pu-
tea fi justificatæ pe considerentul cæ ieøirea
de pe piaflæ a întreprinderilor ineficiente este
o parte fireascæ a funcflionærii pieflei, în con-
difliile crizei actuale ss--aa  aapprreecciiaatt  nneecceessaarrææ  rree--
vviizzuuiirreeaa  mmææssuurriiii..  

În contextul economic general, în care
statele europene au adoptat mæsuri de aju-
tor de stat suplimentare, destinate sæ facili-
teze accesul întreprinderilor la finanflare øi
sæ încurajeze actorii economici sæ continue
sæ investeascæ în viitor, crearea condifliilor
de acces la contragarantare a întreprinde-
rilor care se confruntæ cu dificultæfli va per-
mite acestora sæ-øi continue activitatea øi,
totodatæ, le va oferi un rægaz necesar gæsirii
de soluflii de reducere a cheltuielilor, identi-
ficærii unor noi piefle de desfacere øi adop-
tærii altor mæsuri necesare depæøirii dificul-
tæflilor.



❑ Din punct de vedere jjuurriiddiicc,, acor-
darea de ajutoare de stat acestei ca-

tegorii de entitæfli se va face îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee
ccuu Liniile directoare privind ajutorul de stat
pentru salvarea øi restructurarea întreprin-
derilor în dificultate, publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/ 2004,
care prevæd notificarea obligatorie a sche-
melor de ajutor de stat la Comisia Europea-
næ øi începerea acordærii ajutoarelor dupæ
autorizarea lor prin decizia Comisiei.

Având în vedere considerentele expuse
anterior, aauu  ffoosstt  rreevviizzuuiittee condifliile de acor-
dare a contragaranfliilor aprobate prin Or-
dinul nr. 2.199/2011, pprriinn  rreegglleemmeennttaarreeaa  uurr--
mmæættooaarreelloorr  aassppeeccttee::

❑ eligibilitatea la contragarantare a ur-
mætoarelor categorii de IMM:

❑ întreprinderi care solicitæ credite cu
destinaflie specificæ de platæ a obliga-
fliilor fiscale restante pentru care s-a în-
ceput executarea silitæ;
❑ întreprinderi care solicitæ credite
pentru finanflarea capitalului de lucru,
din care achitæ øi obligafliile fiscale res-
tante pentru care s-a început executa-
rea silitæ;
❑ întreprinderi aflate în executare si-
litæ, care au aprobate înlesniri la plata
obligafliilor fiscale restante;
❑ întreprinderi care au aprobate cereri
de restituire/rambursare a unor sume
achitate cu titlu de obligaflii fiscale, al
cæror cuantum este egal sau mai mare
decât sumele pentru care a început e-
xecutarea silitæ;

❑ dreptul Fondului Român de Contraga-
rantare de a acorda ajutoare de stat sub for-
mæ de contragaranflie pentru salvarea øi re-
structurarea IMM în dificultate, în conformi-
tate cu Liniile directoare privind ajutorul de
stat pentru salvarea øi restructurarea între-
prinderilor în dificultate, publicat în Jur-

nalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/
2004, pe baza schemelor de ajutor de stat
notificate Comisiei Europene øi autorizate de
aceasta.

❑ Modificarea condifliilor de acordare
a contragaranfliilor, aøa cum sunt

anterior menflionate, vvaa  eexxttiinnddee  ssffeerraa  îînnttrree--
pprriinnddeerriilloorr  ccaarree  ppoott  aavveeaa  aacccceess  llaa  ffiinnaannflflaarree
cu ajutorul contragaranfliilor øi va contribui
totodatæ la:

❑ menflinerea locurilor de muncæ øi a nu-
mærului contribuabililor activi la bugetul de
stat;

❑ prevenirea intrærii în dificultate a între-
prinderilor viabile, permiflând acestora sæ creeze
resurse pentru alte industrii;

❑ preîntâmpinarea accentuærii blocaju-
lui financiar;

❑ finalizarea investifliilor începute;
❑ dezvoltarea contribufliei sectorului IMM

la creøterea economicæ øi formarea produsu-
lui intern brut;

❑ funcflionarea sustenabilæ a segmentu-
lui fondurilor de garantare øi consolidarea în-
crederii sectorului financiar-bancar în insti-
tuflia contragaranfliei øi impactul pozitiv al a-
cesteia.

❑ Modificærile vizate sunt cu atât mai
necesare în actualul context econo-

mic, în care susflinerea dezvoltærii sectorului
IMM constituie o prioritate øi o preocupare
deosebitæ a tuturor statelor membre U.E.

Astfel, potrivit datelor publicate de Fon-
dul Monetar Internaflional în ianuarie 2012,
economia europeanæ a înregistrat în anul
2011 o creøtere de 1,6%. În T4/2011, atât
economia zonei euro, cât øi economia Uni-
unii Europene au scæzut cu 0,3%, comparativ
cu trimestrul anterior, potrivit estimærilor
publicate de Eurostat (în T3/2011 ratele au
fost de +0,1%, respectiv +0,3%)22).
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22) Real GDP growth rate - volume, EUROSTAT, 15 februarie 2012.



❑ PPeennttrruu  aannuull  22001122,, se prognozeazæ
o contracflie a economiei Uniunii

Europene cu 0,1%, dupæ ce în estimærile
anterioare se previziona o creøtere de 1,4%.
Cât priveøte zona euro, experflii FMI au revi-
zuit prognoza de la o creøtere pentru anul
2012 de la 1,1% la o contracflie de 0,5%.

EEccoonnoommiiaa  RRoommâânniieeii a scæzut cu 0,2% în
T4/2011 faflæ de trimestrul precedent, con-
form datelor Institutului Naflional de Statis-
ticæ. În evoluflia anualæ, produsul intern brut
a crescut în T4/2011 cu 1,9% faflæ de acelaøi
trimestru din 2010, sub estimærile analiøti-
lor, care vedeau un rezultat de 2,2%.23) Pe
ansamblul anului 2011, economia României
a crescut cu 2,5%, în linie cu estimærile din
luna februarie a.c. ale echipei Comisiei Eu-
ropene, Bæncii Mondiale øi ale Fondului Mo-
netar International, ce au fost revizuite în
sus, de la un nivel estimat anterior al creø-
terii economice de 1,5%. 

Pentru anul 2012, prognoza de creøtere
economicæ a fost revizuitæ în mod succesiv
în jos, de la 3,8%, estimat iniflial, la 2,5%, în-
tr-o fazæ ulterioaræ, ajungând la un nivel de
1,5 – 2%, conform ultimelor estimæri, con-
secinflæ a mediului economic ce a devenit mai
dificil în Europa dupæ turbulenflele financiare
din zona euro. 

❑ CCrreeøøtteerreeaa  ccrreeddiittæærriiii  aa  rrææmmaass  ddeeffiiccii--
ttaarrææ în termeni reali, reflectând ce-

rerea redusæ de credite, dar øi înæsprirea con-
difliilor de finanflare practicate de bænci, cu o
amploare mai ridicatæ pentru sectorul IMM. 

Din perspectiva aplicærii Acordului Basel
III, aversiunea la risc a bæncilor se va men-
fline øi mai ridicatæ, exprimatæ prin introdu-
cerea unor clauze contractuale mai restric-
tive, solicitarea de prime de risc adiflionale øi
prin creøterea spread-ului ratei medii de do-
bândæ a creditului fatæ de ROBOR 1M.

❑ PPiieeflfleellee  ffoorrflfleeii  ddee  mmuunnccææ sunt, de a-
semenea, în stagnare, deoarece rata

de creøtere a economiei prevæzutæ pentru
perioada 2011 – 2013 este consideratæ ca
fiind insuficientæ pentru a asigura astfel de
creøteri. 

❑ Pe de altæ parte, ddiinn  ppeerrssppeeccttiivvaa  ppoo--
lliittiicciilloorr  ppuubblliiccee relevante, România

s-a angajat sæ iniflieze øi sæ implementeze
mæsuri pentru îmbunætæflirea relafliilor din-
tre sistemul bancar øi mediul de afaceri, prin
crearea unor condiflii corespunzætoare de
acces la credit øi capital de risc (Carta Euro-
peanæ pentru Întreprinderile Mici, Direcflia
VII de acfliune – Impozitarea øi aspecte finan-
ciare, adoptatæ prin Hotærârea Guvernului nr.
656/2002).

Acelaøi obiectiv este subliniat øi în aallttee  ddoo--
ccuummeennttee  ssttrraatteeggiiccee  rreelleevvaannttee, øi anume:

❑ Planul Naflional de Dezvoltare pe pe-
rioada 2007 – 2013;

❑ Strategia Guvernamentalæ pentru Dez-
voltarea Sectorului IMM în perioada 2009 –
2013 (proiect);

❑ Strategia Guvernamentalæ pentru Me-
diul de Afaceri pe perioada 2009 – 2013
(proiect); 

❑ Programul de Convergenflæ 2009 – 2012,
adoptat de Guvern în 22 martie 2010;

❑ Strategia Fondului Român de Contra-
garantare pentru perioada 2011 – 2013, cu
proiecflii pânæ în anul 2015.

În acelaøi context, trebuie subliniat øi fap-
tul cæ pprrooggrraammee  gguuvveerrnnaammeennttaallee  ddee  sspprriijjii--
nniirree  aa  sseeccttoorruulluuii  IIMMMM,, ca de exemplu O.U.G.
nr. 60/2011 privind aprobarea Programului
Mihail Kogælniceanu pentru întreprinderi mici
øi mijlocii, oferæ deja facilitæfli de tipul celor
menflionate, iar o schemæ de ajutor de stat
pentru restructurarea întreprinderilor în di-
ficultate aflate în portofoliul Autoritæflii pen-
tru Valorificarea Activelor Bancare øi Ministe-
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23) Produsul intern brut în trimestrul IV 2011, Institutul Naflional de Statisticæ, 15 februarie 2012.



rului Economiei a fost deja autorizatæ de Co-
misia Europeanæ prin Decizia nr. N 318/2009.

❑ În aceste condiflii, noile norme o-
peraflionale ale Fondului Român de

Contragarantare prevæd cæ oo  îînnttrreepprriinnddeerree
eessttee  ccoonnssiiddeerraattææ  îînn  ddiiffiiccuullttaattee,, dacæ toate con-
difliile urmætoare sunt îndeplinite simultan:

aa)) cifra de afaceri scade cu mai mult de
50% în anul N faflæ de anul N–1;

bb)) datoriile cresc cu mai mult de 50% în
anul N faflæ de anul N–1;

cc)) pierderile înregistrate sunt cu cel puflin
50% mai mari în anul N faflæ de anul N–1.

Prin urmare, se va analiza îînnddeepplliinniirreeaa  ssii--
mmuullttaannææ a criteriilor sus-menflionate în douæ
exerciflii financiare consecutive, spre deose-
bire de Normele nr. 1 øi nr. 2/2010, în care
evaluarea avea în vedere evoluflia negativæ a
cel puflin doi indicatori, pe baza evolufliei a-
cestora în trei ani consecutivi. 

Modificarea a fost determinatæ de actua-
lul context macroeconomic, care a afectat øi
afecteazæ în mod serios sectorul IMM, pre-
cum øi de solicitærile fondurilor de garan-
tare de adaptare a condifliilor de derulare a
activitæflii de contragarantare la situaflia con-
cretæ a garantærii IMM în aceastæ perioadæ.

44..  IINNTTRROODDUUCCEERREEAA  OOBBLLIIGGAATTIIVVIITTÆÆfifiIIII  
VVEERRIIFFIICCÆÆRRIIII  DDEECCLLAARRAAfifiIIEEII  IIMMMM  
CCUU  PPRRIIVVIIRREE  LLAA  SSTTAARREEAA  DDEE  EEXXEECCUUTTAARREE  
SSIILLIITTÆÆ  

FAPTUL ca IMM sæ nu se afle în executare
silitæ este unul dintre criteriile de eligibili-
tate, prevæzute de Condifliile de acordare a
contragaranfliilor, aprobate prin Ordinul nr.
2.199/2011 al ministrului economiei, comer-
flului øi mediului de afaceri, criteriu preluat
ca atare în Normele de contragarantare.

Prin reglementarea actualæ se urmæreøte
ddiimmiinnuuaarreeaa  rriissccuulluuii,, ca IMM neeligibile din
punctul de vedere al criteriului executærii si-

lite sæ beneficieze de contragaranflii øi, toto-
datæ, sæ se reducæ numærul situafliilor în care
Fondul Român de Contragarantare va trebui
sæ sesizeze organele penale pentru decla-
raflii pe propria ræspundere, date de admi-
nistratorii IMM, contrare realitæflii.

Pânæ la identificarea, împreunæ cu ANAF
(sesizatæ în repetate rânduri de Fondul Ro-
mân de Contragarantare), a unei soluflii care
sæ permitæ ca informafliile despre executarea
silitæ sæ fie furnizate prin certificatele de a-
testare fiscalæ sau sæ fie transmise Fondului
Român de Contragarantare pe baza unui pro-
tocol, încheiat în condifliile art. 12 din O.U.G.
nr. 23/2009, aprobatæ prin Legea nr. 312/2009,
aa  ffoosstt  ccoonncceeppuuttææ  oo  aapplliiccaaflfliiee  iinnffoorrmmaattiiccææ cu
ajutorul cæreia se pot face verificærile. 

Astfel, prin aceastæ aplicaflie, zilnic, datele
de pe web-site-ul ANAF referitoare la restan-
flele bugetare øi începerea procedurii de e-
xecutare silitæ sunt monitorizate øi preluate
în vederea distribuirii cætre web-site-ul Fon-
dului Român de Contragarantare pe care
sunt postate informaflii necesare procesului
de contragarantare, consultate de cætre fon-
durile de garantare (expunerile din contra-
garanflii øi ajutorul de minimis acordat).

Fondurile de garantare au acces la acest
web-site prin identificare pe bazæ de user øi
parolæ øi pot consulta øi extrage toate infor-
mafliile accesate necesare. În acest mod, se
soluflioneazæ øi problema ridicatæ de aceste
fonduri, legatæ de faptul cæ pentru întreprin-
derile færæ restanfle, web-site-ul ANAF nu per-
mite obflinerea unei dovezi scrise de consul-
tare.

55..  PPRROOCCEENNTT  MMAAXXIIMM  
DDEE  CCOONNTTRRAAGGAARRAANNTTAARREE,,  DDEE  8800%%

PROCENTUL maxim de contragarantare,
de 80%, se aplicæ urmætoarelor finanflæri:

aa)) cofinanflarea proiectelor realizate din
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fonduri structurale, inclusiv capitalul circu-
lant necesar punerii în funcfliune a acestor
investiflii;

bb)) finanflarea investifliilor, altele decât cele
de la lit. a), inclusiv capitalul circulant nece-
sar punerii în funcfliune a acestora;

cc)) finanflarea IMM nou-înfiinflate (start up);
dd)) microfinanflærile contractate de micro-

întreprinderi.
Pentru finanflærile destinate capitalului cir-

culant, aalltteellee  ddeeccââtt  cceellee  mmeennflfliioonnaattee mai sus
a fost menflinut procentul de contragaran-
tare de 60%.24)

Trebuie menflionat faptul cæ Fondul Ro-
mân de Contragarantare, în cadrul mecanis-
mului de gestiune prudenflialæ, mmoonniittoorriizzeeaa--
zzææ  iimmppaaccttuull pe care îl are asocierea contra-
garanfliilor la finanflærile restructurate, refinan-
flate sau prelungite, destinate capitalului cir-
culant, având în vedere incidenfla foarte mare
a acestor categorii de finanflæri în plæflile e-
fectuate pânæ în prezent. În funcflie de rezul-
tatele relevate de acfliunea de monitorizare,
urmeazæ sæ se decidæ mæsurile care se im-
pun, mæsuri care pot viza, într-o primæ etapæ,
reducerea procentului de contragarantare.

IIMMPPAACCTTUULL  MMOODDIIFFIICCÆÆRRIILLOORR  
PPRROOPPUUSSEE  

PENTRU IMM beneficiare, efectul princi-
pal al modificærilor propuse se va regæsi în
rreedduucceerreeaa  ccoossttuulluuii  ttoottaall  aall  ffiinnaannflflæærriiii,, cu e-
fecte directe asupra diminuærii costurilor to-
tale de finanflare ale acestora øi cu consecinfle
favorabile asupra capacitæflii acestora de a-
daptare la realitæflile pieflei, în special, în con-
difliile crizei economico-financiare actuale.

Prin aplicarea noii metodologii de deter-
minare a echivalentului subvenflie brutæ al
contragaranfliei, valoarea sprijinului Fondu-
lui Român de Contragarantare acordat IMM
creøte semnificativ, în medie de aproximativ
4 ori.25)

Pentru fondurile de garantare se vor în-
registra efecte pozitive asupra capacitæflii lor
de garantare (în condifliile unui nivel pruden-
flial al coeficientului de expunere), asupra în-
cadrærii schemelor de garantare pe care le de-
ruleazæ în criteriile comunitare referitoare la
acordarea de garanflii în condiflii de piaflæ26),
nivelului comisioanelor de garantare øi lichi-
ditæflii acestora.

24) Aplicat de la începutul anului 2011.
25) De exemplu, pentru o finanflare de 1.000.000 lei destinatæ investifliilor, acordatæ pe 36 luni, garantatæ 80%

øi contragarantatæ tot 80%, ajutorul de minimis de care beneficiazæ un IMM conform Normei 1/2010 este, în pre-
zent, de 8.523 lei, faflæ de 45.837 lei, cât rezultæ din aplicarea metodologiei propuse.

26) 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 nor-
male ce rezultæ din acordarea garanfliilor, costurile administrative ale sistemului øi finanflarea anualæ a unui capital
adecvat.



■ Impactul standardelor Basel III asu-
pra sistemului bancar românesc di-

feræ în funcflie de criteriile stabilite øi perioada
de timp consideratæ pentru implementarea
completæ a acestora, întrucât trecerea la noile

reglementæri necesitæ o perioadæ de tranzi-
flie care va începe în luna ianuarie 2013 øi se
va întinde pânæ la 1 ianuarie 2018, cu di-
verse stadii de implementare. PPee  tteerrmmeenn  ssccuurrtt,,
Basel III ar putea avea un impact limitat,
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LLuucciiaann  CCOOJJOOCCAARRUU
vicepreøedinte al Volksbank România

ÎÎNN  UULLTTIIMMEELLEE ddeecceenniiii,,  gglloobbaalliizzaarreeaa  aa  ddeetteerrmmiinnaatt  ccrreeøøtteerreeaa  pprroobbaabbiilliittææflfliiii  aappaarriiflfliieeii
uunnoorr  rriissccuurrii  ssiisstteemmiiccee  ddiinn  ccaauuzzaa  aaddâânncciirriiii  ccoonneexxiiuunniilloorr  îînnttrree  ppiieeflfleellee  ffiinnaanncciiaarree  llaa  nniivveell
gglloobbaall..  CCrriizzaa  gglloobbaallææ  rreecceennttææ  aa  eevviiddeennflfliiaatt  ffaappttuull  ccææ  aappaarriiflfliiaa  uunnoorr  øøooccuurrii  ppee  ppiieeflfleellee  ffiinnaanncciiaarree
iinntteerrnnaaflfliioonnaallee  ppooaattee  aaffeeccttaa  sseemmnniiffiiccaattiivv  eeccoonnoommiiaa  mmoonnddiiaallææ  ppee  oo  ppeerriiooaaddææ  îînnddeelluunnggaattææ..
CCoonnffoorrmm  ssttuuddiiiilloorr  rreecceennttee,,  iinnoovvaaflfliiiillee  ffiinnaanncciiaarree,,  eevvaalluuaarreeaa  nneeccoorreessppuunnzzæættooaarree  aa  rriissccuu--
rriilloorr  aassoocciiaattee  iinnssttrruummeenntteelloorr  ffiinnaanncciiaarree  ssooffiissttiiccaattee  øøii  lliippssaa  uunnuuii  ccaaddrruu  ddee  rreegglleemmeennttaarree
aaddeeccvvaatt  aauu  ppeerrmmiiss  aaddâânncciirreeaa  ddeezzeecchhiilliibbrreelloorr  llaa  nniivveell  gglloobbaall,,  ccee  aauu  ddeetteerrmmiinnaatt  îînn  ffiinnaall  oo
ccrriizzææ  sseevveerrææ  ddee  lliicchhiiddiittææflflii..  

ÎÎnn  ccoonnsseecciinnflflææ,,  aa  ddeevveenniitt  nneecceessaarrææ  rreeffoorrmmaarreeaa  ccaaddrruulluuii  ddee  rreegglleemmeennttaarree  aall  ssiisstteemmuulluuii
bbaannccaarr,,  ppeennttrruu  aa  pprreeîînnttââmmppiinnaa  ppee  vviiiittoorr  aaccuummuullaarreeaa  uunnoorr  øøooccuurrii  ppee  ppiieeflfleellee  ffiinnaanncciiaarree
ccaarree  aarr  ppuutteeaa  ggeenneerraa  rriissccuurrii  ssiisstteemmiiccee  øøii  nnooii  ccrriizzee  ffiinnaanncciiaarree..  NNoouull  aaccoorrdd  ddee  rreegglleemmeennttaarree
aall  ssiisstteemmuulluuii  bbaannccaarr,,  ddeennuummiitt  BBaasseell  IIIIII,,  vviizzeeaazzææ  rreedduucceerreeaa  ffrreeccvveennflfleeii  øøii  iinntteennssiittææflfliiii  ccrrii--
zzeelloorr  ffiinnaanncciiaarree,,  pprriinn  iimmppuunneerreeaa  ddee  ssttaannddaarrddee  mmaaii  eexxiiggeennttee  ppeennttrruu  bbæænnccii  îînn  cceeeeaa  ccee  pprrii--
vveeøøttee  aaddeeccvvaarreeaa  ccaappiittaalluulluuii,,  lliicchhiiddiittaatteeaa  øøii  eeffeeccttuull  ddee  ppâârrgghhiiee..  
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deoarece sistemul bancar românesc este bine
capitalizat, dispune de suficiente lichiditæfli
øi nu a necesitat intervenflia guvernamentalæ
pentru a salva institufliile financiare mone-
tare. PPee  tteerrmmeenn  lluunngg,, însæ, standardele Basel
III ar putea determina o modificare semnifi-
cativæ a modelelor de business ale bæncilor.
Spre deosebire de acordul precedent, cerin-
flele de capital Basel III impun mæsuri atât la
nivel microprudenflial, cât øi la nivel macro-
prudenflial. 

DDiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  mmiiccrroopprruuddeennflfliiaall,, Ba-
sel III impune creøterea cerinflelor minime
pentru fondurile proprii, îmbunætæflirea ca-
litæflii bazei de capital, limitarea efectului de
pârghie øi evaluarea øi acoperirea adecvatæ a
riscurilor care s-au manifestat în special în
perioada crizei precum: riscurile aferente ex-
punerilor din portofoliul de tranzacflionare,
riscul de credit al contrapartidei øi expuneri
securitizate øi poziflii din securitizare. Acor-
dul Basel III solicitæ mmaajjoorraarreeaa  nniivveelluulluuii  mmii--
nniimm al fondurilor proprii de nivel I de la 4%
la 6% øi creøterea pragului minim al fondu-
rilor proprii de nivel I de bazæ de la 2% la 4,5%
din activele totale ponderate la risc. Noul
acord stipuleazæ eliminarea acelor compo-
nente din fondurile proprii care nu au o ca-
pacitate suficientæ de absorbflie a pierderilor. 

Mæsurile microprudenfliale referitoare la
cerinflele minime de capital øi structura aces-
tuia vor avea un iimmppaacctt  lliimmiittaatt asupra siste-
mului bancar românesc, întrucât acesta este
bine capitalizat, iar structura fondurilor pro-
prii este adecvatæ. Astfel, la sfârøitul anului
2011, indicatorul de solvabilitate al sistemu-
lui bancar românesc era de 14,51%, fiind mult
peste nivelul minim acceptat de 8% øi peste
nivelul înregistrat în perioada pre-crizæ
(13,78% în 2007). 

În ceea ce priveøte structura fondurilor
proprii, acestea sunt formate în mare parte
din fonduri proprii de nivel I, limitând impac-
tul noilor standarde de reglementare Basel III

asupra cerinflelor de capital pentru sistemul
bancar românesc. 

■ Criza globalæ de lichiditæfli a gene-
rat o recesiune severæ, institufliile

financiare confruntându-se cu o ddeetteerriioorraarree
sseemmnniiffiiccaattiivvææ  aa  ppoorrttooffoolliiiilloorr,, din cauza creø-
terii rapide a creditelor neperformante øi di-
minuærii gradului de lichiditate al instrumen-
telor sofisticate. Astfel, a fost necesaræ inter-
venflia guvernelor, bæncilor centrale øi institu-
fliilor financiare internaflionale pentru reca-
pitalizarea bæncilor de importanflæ sistemicæ
øi atenuarea efectelor crizei. La cinci ani de
la declanøarea crizei globale, zona euro este
pe punctul de a înregistra un nou episod de
recesiune, pe fondul escaladærii crizei datorii-
lor publice øi al ezitærii liderilor UE de a tranøa
problema Greciei. În aceste condiflii, a fost
necesaræ inserarea în noul acord de regle-
mentare Basel III a unor mmææssuurrii  mmaaccrroopprruu--
ddeennflfliiaallee,, pentru adecvarea capitalurilor bæn-
cilor la situafliile de crizæ. Basel III solicitæ
constituirea amortizorului de capital antici-
clic øi a amortizorului fix de conservare a ca-
pitalului, pentru a proteja sistemul financiar
øi economia realæ de efectele negative asociate
perioadelor de expansiune øi recesiune se-
veræ. AAmmoorrttiizzoorruull  ffiixx de conservare a capita-
lului trebuie sæ reprezinte 2,5% peste cerin-
flele minime de capital, iar amortizorul de
capital anticiclic variazæ într-un interval cu-
prins între 0 øi 2,5%, în funcflie de faza ciclu-
lui economic. 

■ Creøterea excesivæ a gradului de în-
datorare a companiilor øi gospodæ-

riilor, pe fondul condifliilor laxe de creditare
pe o perioadæ mai lungæ de timp, poate ge-
nera crize economico-financiare, cum este
cea de faflæ. Reglementærile Basel III sunt me-
nite sæ netezeascæ efectele ciclurilor econo-
mice asupra creditærii øi implicit asupra sec-
torului privat al economiei, prin limitarea
expansiunii excesive a creditærii în perioada



de boom economic, care se poate transfor-
ma într-o dezintermediere accentuatæ în pe-
rioadele de crizæ, generând astfel pierderi
semnificative de producflie. În acest scop,
BBaasseell  IIIIII  iimmppuunnee calcularea efectului de pâr-
ghie pentru reducerea riscului sistemic (a-
platizarea curbei ciclului de credit) øi creø-
terea rezistenflei la situaflii de crizæ. 

■ PPee  tteerrmmeenn  lluunngg,, acordul Basel III
va determina o modificare semni-

ficativæ a modelelor de business ale bænci-
lor. În perioada de boom economic, insti-
tufliile financiare din România s-au axat, în
principal, pe atragerea de resurse financiare
foarte ieftine din exterior, pentru finanflarea
activitæflii de creditare. Declanøarea crizei glo-
bale øi amplificarea crizei datoriilor publice
au determinat o creøtere a costurilor de fi-
nanflare ale bæncilor româneøti pe pieflele fi-
nanciare øi reducerea fluxurilor de capital
stræin cætre România. În aceste condiflii, bæn-
cile øi-au revizuit strategiile, întrucât trebuie
sæ se axeze mai mult pe atragerea de resurse
financiare de pe piafla internæ, pentru conti-
nuarea activitæflii de creditare. Întrucât Ro-
mânia nu dispune de o piaflæ financiaræ sufi-
cient de adâncæ pentru a susfline emisiuni
locale de obligafliuni în sume importante øi
simultane, bæncile comerciale s-au axat pe
creøterea depozitelor atrase de la clienfli, însæ
aceste resurse de finanflare sunt, în principal,
pe termen scurt (pânæ într-un an). 

■ NNooiillee  ssttaannddaarrddee  iinntteerrnnaaflfliioonnaallee  ddee
lliicchhiiddiittaattee,, impuse de Basel III, so-

licitæ finanflarea activelor pe termen lung, în
principal, prin atragerea de pasive stabile
pentru evitarea unor crize severe de lichiditate
în viitor, precum cea din perioada 2008 – 2009.
În consecinflæ, Basel III va determina o schim-
bare fundamentalæ a strategiei bæncilor atât
în flærile dezvoltate, cât øi în cele emergente,
în condifliile în care în perioada pre-crizæ
acestea se finanflau pe termen scurt pentru

acordarea de împrumuturi pe termen lung.
Basel III introduce doi indicatori pentru a
cuantifica nivelul de lichiditate al bæncilor
atât pe termen scurt, cât øi pe termen lung.
Gradul de Acoperire cu Lichiditæfli (Liquidity
Coverage Ratio) va indica dacæ societatea fi-
nanciaræ dispune de suficiente active lichide,
pentru a face faflæ unei crize de lichiditæfli în
urmætoarele 30 zile, în condifliile aparifliei unor
øocuri negative, precum reducerea rating-ului
bæncii respective øi/sau retragerea depozite-
lor de cætre o parte dintre clienfli. Gradul de
Acoperire cu Fonduri Nete Stabile (Net Sta-
ble Funding Ratio) cuantificæ dacæ existæ su-
ficiente fonduri stabile pentru acoperirea o-
bligafliilor pe un orizont de pânæ la un an. 

■ SSttaannddaarrddeellee  ddee  lliicchhiiddiittaattee impuse
de acordul Basel III vor determina

modificæri importante ale pieflei bancare din
România pe termen lung. În primul rând,
Basel III ar putea genera o majorare a dobân-
zilor la depozite, din cauza creøterii compe-
tifliei între bænci, pentru atragerea resurselor
pe termen lung, ceea ce va exercita presiuni
ascendente asupra dobânzilor la creditele a-
cordate, deoarece institufliile financiare atrag
resursele mai scump. Este posibil ca, pe ter-
men lung, noile standarde internaflionale sæ
afecteze creditarea, din cauza creøterii costu-
rilor de finanflare øi a reducerii resurselor dis-
ponibile. În plus, este posibil ca marile gru-
puri financiare sæ se axeze pe termen mediu
pe majorarea capitalurilor pânæ la nivelul mi-
nim stipulat de noul acord, în detrimentul
creøterii ofertei de credite. 

■ Acordul Basel III poate determina
oo  sscchhiimmbbaarree  llaa  nniivveelluull  pprroodduusseelloorr

ooffeerriittee  ddee  bbæænncciillee  ddee  ppee  ppiiaaflflaa  ddiinn  RRoommâânniiaa..
În primul rând, bæncile se vor axa mai mult
pe produse care solicitæ cerinfle de capital
mai reduse. Va creøte ponderea creditelor a-
cordate pe termen mai scurt, întrucât atra-
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gerea de resurse financiare pe termen mai
lung este mai dificilæ øi necesitæ costuri mai
mari. Este foarte posibil ca pe viitor, bæncile
sæ ofere mai multe produse care combinæ e-
tapa de finanflare cu cea de economisire. Basel
III va afecta semnificativ pieflele financiare
interne øi internaflionale, deoarece va creøte
cererea pentru anumite active financiare,
considerate mai sigure øi mai lichide. Astfel,
cererea pentru obligafliunile guvernamentale,
cele garantate sau cele emise de companii
cu rating ridicat, poate creøte în detrimentul
activelor sofisticate sau a obligafliunilor emise
de companii cu rating redus. Acordul Basel
III ppooaattee  aaffeeccttaa  nneeggaattiivv  eeccoonnoommiiaa  rroommâânneeaassccææ,,
dacæ nu se continuæ reformele structurale
pentru reducerea deficitului bugetar øi a ari-
eratelor statului, deoarece stimuleazæ bæn-
cile sæ investeascæ în bond-uri guvernamen-
tale, în detrimentul acordærii de credite pen-
tru companiile mici øi mijlocii (IMM-uri). 

■ Basel III reprezintæ un progres sem-
nificativ în domeniul reglementærii

financiare, deoarece nu mai trateazæ institu-
fliile bancare ca entitæfli separate, ci ia în con-
siderare un cadru mult mai larg, flinând cont
de faptul cæ pieflele financiare sunt adânc in-
terconectate, iar bæncile activeazæ în general
în mai multe flæri. Basel III acordæ o impor-
tanflæ sporitæ bæncilor de importanflæ siste-
micæ, întrucât falimentul unei astfel de insti-
tuflii poate genera crize globale severe, Leh-
man Brothers fiind exemplul cel mai eloc-
vent. Conform Basel III, se va aplica un ttrraa--
ttaammeenntt  ddiiffeerreennflfliiaatt bæncilor de importanflæ
sistemicæ, pentru a reduce costurile sociale øi
economice în cazul manifestærii unor riscuri.
Acordul Basel III încearcæ ssææ  eelliimmiinnee  ppoossiibbii--
lliittaatteeaa  aarrbbiittrraajjuulluuii  ppeennttrruu  bbæænncciillee  iinntteerrnnaaflfliioo--
nnaallee,, întrucât fiecare sucursalæ va trebui sæ
îndeplineascæ reglementærile impuse atât în
flærile în care activeazæ, cât øi la nivelul între-
gului grup. În ceea ce priveøte piafla bancaræ

româneascæ, aceasta este dominatæ, în spe-
cial, de instituflii financiare cu capital stræin,
ce deflineau 83,1% din totalul activelor în
luna decembrie 2011, conform datelor BNR.
Autoritatea monetaræ din România a adoptat
o atitudine prudentæ în perioada pre-crizæ,
impunând norme øi reglementæri mai stricte,
comparativ cu alte flæri ale Uniunii Europene,
pentru a evita declanøarea unor crize bancare
severe. Aceste mæsuri au atenuat efectele øocu-
rilor negative asupra pieflei bancare din Ro-
mânia în perioada crizei. 

■ În prezent, este foarte greu de rea-
lizat o analizæ cantitativæ a impactu-

lui standardelor Basel III asupra creditærii
IMM-urilor, deoarece trecerea la noul acord
se va realiza treptat øi nu existæ suficiente
date privind activitatea întreprinderilor mici
øi mijlocii. Un studiu anterior al Comisiei Eu-
ropene aratæ cæ rreedduucceerreeaa  ccrreeøøtteerriiii  eeccoonnoo--
mmiiccee  ccuu  uunn  ppuunncctt  pprroocceennttuuaall  ddeetteerrmmiinnææ  oo
ddiimmiinnuuaarree  aa  ccrreeddiitteelloorr  aaccoorrddaattee  IIMMMM--uurriilloorr
ccuu  aapprrooxxiimmaattiivv  22%%.. Acest rezultat trebuie
privit cu precauflie, întrucât nu ia în consi-
derare adoptarea noului acord Basel III øi
schimbarea condifliilor macroeconomice la
nivelul UE în ultima perioadæ. 

■ În primul rând, cerinflele stricte pri-
vind capitalul, lichiditatea øi efectul

de pârghie impuse de Basel III ar putea de-
termina scumpirea finanflærilor øi reducerea
ofertei de credite pentru IMM-uri, deoarece
împrumuturile acordate acestora necesitæ pon-
derarea cu un coeficient de risc de 100% øi
implicit determinæ cerinfle de capital mai mari.
Cu toate acestea, adoptarea Basel III poate
duce la îmbunætæflirea mediului de afaceri, prin
atenuarea fluctuafliilor economice øi prin re-
ducerea frecvenflei øi intensitæflii crizelor finan-
ciare. Stabilitatea financiaræ aduce beneficii
semnificative IMM-urilor, întrucât acestea sunt
mai puflin rezistente în cazul manifestærii unor
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øocuri negative, comparativ cu companiile
foarte mari. 

■ Ratele de dobândæ la creditele a-
cordate IMM-urilor ssuunntt  mmaaii  mmaarrii,,

comparativ cu cele acordate companiilor mari,
din cauza existenflei unor riscuri de neram-
bursare mai ridicate øi a calitæflii scæzute a co-
lateralelor. Însæ creditul bancar nu reprezin-
tæ singura sursæ de finanflare a IMM-urilor,
acestea putând obfline lichiditæfli øi de la fur-
nizori, prin intermediul creditului comercial.
Basel III nu va afecta în mod direct creditul
comercial, deoarece reprezintæ un cadru de
reglementare ce se aplicæ doar institufliilor ban-
care. Cu toate acestea, este posibil ca apli-
carea standardelor Basel III sæ influenfleze in-
direct øi creditul comercial, întrucât reduce-
rea volumului de împrumuturi acordate de
bænci afecteazæ atât IMM-urile, cât øi clienflii
øi furnizorii lor. Constatærile empirice aratæ
cæ reducerea volumului de credite bancare
implicæ o diminuare a creditelor comerciale,

din cauza frânærii economiei reale øi creøte-
rii aversiunii la risc.

■ Deøi se consideræ, în general, cæ a-
doptarea Basel III va determina scum-

pirea finanflærilor øi reducerea volumului de
credite acordate, sunt eludate douæ aspecte
foarte importante, øi anume: creøterea com-
petifliei între bænci øi inovafliile financiare.
BBaasseell  IIIIII  vvaa  ddeeccllaannøøaa  oo  ccoommppeettiiflfliiee  aacceerrbbææ  îînn--
ttrree  bbæænnccii atât pentru obflinerea de resurse fi-
nanciare, cât øi pentru vânzarea produselor.
În consecinflæ, este posibil ca reducerea fi-
nanflærilor sæ nu se transmitæ proporflional în
costuri mai mari la creditele acordate. Din
punctul de vedere al finanflærii IMM-urilor,
bæncile vor oferi, în general, credite pe ter-
men mai scurt (credite revolving) øi mai pu-
flin credite cu scadenfle mai lungi (credite de
investiflii), deoarece este mult mai ieftin øi mai
facil de atras resurse financiare pe termen
scurt, iar noul acord solicitæ o corelare mai
puternicæ între maturitæflile surselor de finan-
flare øi ale creditelor acordate.
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EEVVOOLLUUfifiIIII  ØØII  TTEENNDDIINNfifiEE  
ÎÎNN  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  DDEE  CCRREEDDIITTAARREE

ÎN ULTIMII ani, creditarea în cadrul Uni-
unii Europene a cunoscut modificæri struc-
turale importante, care cel mai probabil se
vor menfline pe termen mediu øi, posibil,
lung. România, având un sector bancar pu-
ternic dependent de finanflarea externæ (pon-
derea bæncilor cu capital stræin în total cre-
dit era de circa 85% în decembrie 2011), va
urma aceleaøi tendinfle care se manifestæ în
cadrul UE, dar cu unele nuanfle în ceea ce
priveøte intensitatea evolufliilor.

❑ CCrreeddiittaarreeaa  îînn  UUEE  aa  ddeevveenniitt  mmaaii  ssccuumm--
ppææ,,  iiaarr  rreessuurrsseellee  ddee  ffiinnaannflflaarree  ss--aauu

ddiimmiinnuuaatt.. Criza datoriilor suverane øi situa-
flia economicæ fragilæ din UE vor pune pre-
siune pe calitatea activelor bancare øi vor
conduce la cerinfle de capital în creøtere. Au-
toritatea Bancaræ Europeanæ, precum øi pre-
vederile conflinute în proiectul Basel III, pro-
moveazæ nevoia unor rate de solvabilitate mai
mari pentru acoperirea mai bunæ a riscuri-
lor existente. În cazul în care acflionarii bæn-
cilor nu vor putea satisface adecvat aceste
cerinfle superioare de capital, existæ riscul ca
nivelurile de solvabilitate sæ fie îndeplinite
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prin diminuarea finanflærii acordate econo-
miei reale.

Deøi în cele mai multe flæri din UE deja se
manifestæ, în amplitudini diferite, procesul
de dezintermediere, în România creditarea
companiilor øi a populafliei a continuat de la
momentul debutului crizei, dar într-un ritm

semnificativ mai redus (graficul nr. 1). Bæn-
cile autohtone furnizeazæ majoritatea finan-
flærii (circa 67%, decembrie 2011) øi stocul
de credite acordat de acestea nu s-a redus (ca
în cazul IFN). O parte importantæ din credi-
tare este în monedæ stræinæ, ceea ce expune
debitorii neacoperifli la riscul valutar în ca-
zul aparifliei unui øoc pe cursul de schimb.

❑ Activitatea de creditare a bæncilor
româneøti ss--aa  mmeennflfliinnuutt  îînn  tteerriittoorriiuu

ppoozziittiivv (rata de creøtere a creditului în ter-
meni nominali a fost de 4,7%, respectiv 6,5%
în anul 2010, respectiv 2011), dar condifliile
de finanflare au devenit tot mai restrictive
(graficul nr. 2). S-a manifestat un puternic
caracter pro-ciclic în politica bæncilor autoh-
tone în ceea ce priveøte creditarea compa-
niilor, evoluflie asemænætoare cu cea înregis-
tratæ în zona euro (de unde provin cele mai
multe bænci-mamæ cu prezenflæ în România).
În condifliile în care se acceptæ ca normal a-
cest comportament pro-ciclic din partea bæn-
cilor, rolul autoritæflilor este de a contraba-
lansa fenomenul printr-o atitudine anticiclicæ.
În acest sens, fondurile de garantare øi de
contragarantare ar putea juca un rol impor-
tant, prin asumarea de riscuri mai mari în mo-
mentele în care bæncile preferæ diminuarea
expunerilor øi prin orientarea garanfliilor în
direcflia schimbærii favorabile a structurii eco-
nomiei.

❑ În prima parte a procesului de înæs-
prire a condifliilor de finanflare, bæn-

cile au preferat ssææ  ssoolliicciittee  ddeebbiittoorriilloorr  ggaarraann--
flfliiii  ssuupplliimmeennttaarree,, cu scopul de a se proteja
împotriva riscului de credit. Acest termen al
creditærii a cunoscut cea mai amplæ dinamicæ
(graficul nr. 3), punând presiune suplimen-
taræ pe debitori øi diminuând accesul la fi-
nanflare al acestora. Ex-post, se observæ cæ a-
ceastæ politicæ de protejare contra riscurilor
nu a generat efectele scontate, rata credite-
lor neperformante aferentæ expunerilor ga-
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GGrraaffiiccuull  nnrr..  22.. Modificæri ale standardelor
de creditare a companiilor (procent net, %)

NNoottææ.. Valorile pozitive indicæ o înæsprire
a standardelor de creditare

Sursa: BNR, BCE

GGrraaffiiccuull  nnrr..  11.. Creditarea acordatæ de bæn-
cile autohtone, IFN øi creditori financiari ex-
terni

Sursa: BNR, calcule proprii
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rantate cu ipoteci fiind uøor superioaræ ace-
lora care nu au o asemenea garantare (grafi-
cul nr. 4). În consecinflæ, ssee  iimmppuunnee  rreevveeddee--
rreeaa  ppoolliittiicciilloorr  bbæænncciilloorr  ddee  aacccceeppttaarree  ddee  ccoollaa--
tteerraall,,  îînn  ddiirreeccflfliiaa ❑ punerii unui accent mai
mare pe afacerea care este finanflatæ, decât pe
garanflia imobiliaræ øi ❑ utilizærii mai ample
de garanflii oferite de fondurile de garantare
øi de contragarantare.

❑ Dacæ în prima fazæ a procesului de
înæsprire a condifliilor de creditare

accentul a fost pus pe elemente cantitative, îînn
pprreezzeenntt,,  eelleemmeenntteellee  ddee  pprreeflfl  pprriimmeeaazzææ.. Se con-

statæ o majorare a spread-ului ratei medii de
dobândæ a creditului faflæ de ROBOR 1M øi a
primei solicitate pentru creditele mai riscante
(graficul nr. 3), ceea ce conduce la creøterea
costului creditului. Bæncile-mamæ, precum
øi unele autoritæfli de supraveghere din flærile
de origine a capitalului bancar (de exemplu,
Austria), promoveazæ ca filialele din flærile
gazdæ sæ devinæ mai independente de resur-
sele furnizate de entitatea pærinte, ceea ce
poate contribui la politici mai costisitoare de
atragere de depozite de pe piafla localæ, având
consecinfle tot în direcflia creøterii costului cre-
ditului.
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GGrraaffiiccuull  nnrr..  33.. Creditarea acordatæ de bæncile autohtone, IFN øi creditori financiari externi
NNoottææ.. Valorile pozitive indicæ o înæsprire a termenilor de creditare

Sursa: BNR

F1 – Spread-ul ratei medii de dobândæ a creditului faflæ de ROBOR 1M
F2 – Prima solicitatæ pentru creditele mai riscante
F3 – Plafon maxim pentru valoarea creditului
F4 – Cerinflele de colateral/garanflii
F5 – Clauze contractuale
F6 – Scadenfla maximæ
F7 – Costurile creditærii, altele decât dobânzile (comisioane etc.)



❑ TTrreeii  mmooddiiffiiccæærrii  ssttrruuccttuurraallee trebuie
sæ se manifeste în creditarea com-

paniilor din România, iar autoritæflile trebuie
sæ promoveze soluflii în aceste direcflii. ÎÎnn  pprrii--
mmuull  rrâânndd,, finanflarea trebuie sæ se orienteze
mai mult cætre sectoare de activitate de tip

tradables (de exemplu, agricultura sau indus-
tria) øi sectoare inovative (high-tech øi medium
high-tech). Firmele care activeazæ în sectoa-
rele menflionate au demonstrat cæ au o capa-
citate mai bunæ de a face faflæ eventualelor e-
voluflii externe nefavorabile, pot contribui la
reindustrializarea României øi pot genera va-
loare adæugatæ mai mare. De altfel, orienta-
rea bæncilor înspre aceste direcflii va contri-
bui øi la o îmbunætæflire a calitæflii portofolii-
lor lor. Rata creditelor neperformante afe-
rentæ firmelor din sectoarele high-tech, me-
dium high-tech øi knowledge-intensive ser-
vices este mai micæ decât rata neperforman-
flei firmelor din sectoarele mai slab inovative
sau prestatoare de servicii cu calificare infe-
rioaræ1).

ÎÎnn  aall  ddooiilleeaa  rrâânndd,, accesul la finanflare pen-
tru IMM trebuie îmbunætæflit. Chiar dacæ vo-
lumul creditelor acordate companiilor româ-
neøti a continuat sæ creascæ în perioada cri-
zei, numærul firmelor cu acces la o asemenea
sursæ de finanflare ræmâne redus (13,3% din
totalul firmelor active în iunie 2011). De ase-
menea, gradul de concentrare al finanflærii este
în creøtere (graficul nr. 5), reflectând faptul
cæ un numær mic de companii primeøte un
volum mai mare de credite, în timp ce majo-
ritatea firmelor înregistreazæ fie menflinerea
expunerilor, fie reducerea acestora.

ÎÎnn  aall  ttrreeiilleeaa  rrâânndd,, creditarea nou acordatæ
trebuie sæ fie mai echilibratæ pe monede. Cre-
ditele în valutæ trebuie sæ fie orientate în spe-
cial cætre debitorii acoperifli la riscul valutar
(de exemplu, exportatorii), iar cei care nu au
o asemenea acoperire trebuie sæ fie finanflafli
în special în monedæ naflionalæ. În prezent
creditarea în valutæ a companiilor este domi-
nantæ, indiferent de scopul finanflærii: nevoi de
trezorerie, pentru echipamente sau stocuri,
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GGrraaffiiccuull  nnrr..  55.. Concentrarea finanflærii com-
paniilor nefinanciare

Sursa: BNR

GGrraaffiiccuull  nnrr..  44.. Rata creditelor neperformante,
dupæ tipul garanfliei

Sursa: BNR

1) De exemplu, în ianuarie 2012, rata creditelor neperformante generatæ de firmele din industriile low-tech, res-
pectiv, medium low-tech a fost de 14,7%, respectiv 17,9%, în timp ce în cazul firmelor din industriile medium high-
tech, respectiv high-tech a fost de 10,0%, respectiv 7,5%. Analog, rata creditelor neperformante generatæ de firmele din
sectoarele less knowledge intensive a fost mai mare decât cea a firmelor din sectoarele knowledge intensive (15,6%
comparativ cu 8,5%).



investiflii imobiliare etc. (graficul nr. 6). Ris-
cul creditærii în valutæ a devenit mai mare de-
cât cel în monedæ naflionalæ, volumul restan-
flelor aferente finanflærilor în devize crescând
mai repede decât cel al finanflærilor în lei. De
altfel, în nevoia de a atrage atenflia asupra
riscurilor din creditarea în valutæ, Comitetul
European de Risc Sistemic a emis în septem-
brie 2011 recomandæri pentru toate flærile UE
în ceea ce priveøte creditarea în monedæ stræ-
inæ2). fiærile membre UE trebuie sæ implemen-
teze respectivele recomandæri pânæ la sfârøi-
tul anului 2012 sau sæ explice motivul neim-
plementærii. Recomandærile vizeazæ tofli de-
bitorii neacoperifli la riscul valutar, inclusiv
companiile nefinanciare, iar IMM sunt vizate
în mod special.

CCOONNSSIIDDEERREENNTTEE  PPRRIIVVIINNDD  
PPRROOFFIILLUULL  DDEE  RRIISSCC  DDEE  CCRREEDDIITT  
AALL  IIMMMM  DDIINN  EECCOONNOOMMIIAA  RROOMMÂÂNNEEAASSCCÆÆ

RRIISSCCUULL  DDEE  CCRREEDDIITT  GGEENNEERRAATT  DDEE  IIMMMM

RISCUL de credit al IMM øøii--aa  ccoonnttiinnuuaatt
tteennddiinnflflaa  aasscceennddeennttææ,, începutæ de la debutul
crizei economice în România (octombrie 2008).
Rata creditelor neperformante3) s-a majorat
rapid de la circa 2% în octombrie 2008 la
19,8% în ianuarie 2012. Perspectivele pri-
vind evoluflia neperformanflei IMM sunt mixte.
PPee  ddee  oo  ppaarrttee,, continuarea consolidærii creø-
terii economice va conduce la îmbunætæflirea
capacitæflii acestor firme în a-øi onora serviciul
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GGrraaffiiccuull  nnrr..  66.. Creditarea companiilor nefinanciare dupæ monedæ øi destinaflie
Sursa: BNR

2) http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2011/ESRB_2011_1.ro.pdf?adb21abc6ebc411e2c472c4396eb2671
3) Rata creditelor neperformante este definitæ ca pondere a creditelor aferente debitorilor care înregistreazæ res-

tanfle mai mari de 90 de zile (cu contaminare la nivel de debitor) sau care se aflæ în proces de lichidare, în total cre-
dite acordate companiilor.
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datoriei. PPee  ddee  aallttææ  ppaarrttee,, accesul la finan-
flare mai dificil øi mai scump, precum øi nece-
sitatea schimbærilor structurale care trebuie
sæ se manifeste în economia româneascæ, vor
pune în continuare presiune asupra capaci-
tæflii IMM de a-øi achita obligafliile financiare
(în special din sectoarele de activitate care vor
trebui sæ înregistreze restructuræri).

❑ IMM sunt cele care ddeetteerrmmiinnææ  tteenn--
ddiinnflflaa  nneeppeerrffoorrmmaannflfleeii la plata cre-

ditelor bancare în cadrul sectorului compa-
niilor nefinanciare. Corporafliile (companii, al-
tele decât IMM) înregistreazæ o dinamicæ re-
lativ stabilæ a ratei creditelor neperformante
(graficul nr. 7), în condifliile în care deflin o
pondere însemnatæ în totalul creditærii com-
paniilor nefinanciare (28,8% în ianuarie 2012).

❑ Riscul de credit generat de IMM nnuu
eessttee  uunniiffoorrmm  ddiissttrriibbuuiitt.. Existæ dife-

renfle relativ importante dupæ sectoarele e-
conomice de activitate, dimensiunea firmei,
moneda de creditare, destinaflia creditului øi
tipul de colateral (tabelul nr. 1), astfel cæ
este util ca în construirea unui profil de risc
al unui creditor sæ se flinæ cont de asemenea
caracteristici.

Ca imagine generalæ, microîntreprinderile
sunt cele mai riscante, indiferent de criteriul
considerat. De altfel, rata creditelor neper-
formante variazæ invers proporflional cu di-
mensiunea IMM, færæ nicio excepflie (tabelul
nr. 1).

DDuuppææ  sseeccttoorruull  ddee  aaccttiivviittaattee,, cele mai ris-
cante IMM sunt cele din construcflii, indus-
tria prelucrætoare øi comerfl. La polul opus,
IMM care îøi onoreazæ mai bine serviciul da-
toriei la bænci provin din agriculturæ øi utili-
tæfli (rata creditelor neperformante este de
14,2%, respectiv 9,0% în ianuarie 2012, gra-
ficul nr. 8).

DDuuppææ  ddeessttiinnaaflfliiaa  ffiinnaannflflæærriiii,, cele mai ris-
cante sunt creditele pentru finanflarea stocu-
rilor øi a echipamentelor, urmate de cele de
trezorerie (graficul nr. 9). Analiza riscului dduuppææ
ddiimmeennssiiuunneeaa  ffiirrmmeeii aratæ faptul cæ rezultatul
prezentat este din cauza firmelor mijlocii care
influenfleazæ valorile medii la nivelul IMM. În
cazul microîntreprinderilor øi al întreprinde-
rilor mici, cele mai mari dificultæfli în onorarea
serviciului datoriei la bænci se înregistreazæ la
creditele de trezorerie.

CCrreeddiittaarreeaa  îînn  vvaalluuttææ  aa  ddeevveenniitt  mmaaii  rriissccaann--
ttææ  ddeeccââtt  cceeaa  îînn  mmoonneeddææ  nnaaflfliioonnaallææ.. Rata cre-
ditelor neperformante pentru finanflærile în

GGrraaffiiccuull  nnrr..  88.. Rata creditelor neperfor-
mante ale IMM, dupæ sectoare de activitate (%)

Sursa: MFP, BNR, calcule proprii

GGrraaffiiccuull  nnrr..  77.. Rata creditelor neperfor-
mante în cazul sectorului companiilor nefi-
nanciare (%)

Sursa: MFP, BNR, calcule proprii
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TTaabbeelluull  nnrr..  11

RRAATTAA  CCRREEDDIITTEELLOORR  NNEEPPEERRFFOORRMMAANNTTEE  AALLEE  IIMMMM,,  DDEECCEEMMBBRRIIEE  22001111  ((%%))

DDuuppææ  sseeccttoorruull  ddee  aaccttiivviittaattee

AAggrriiccuullttuurrææ IInndduussttrriiaa  IInndduussttrriiaa  UUttiilliittææflflii CCoonnssttrruuccflfliiii CCoommeerrflfl SSeerrvviicciiii
eexxttrraaccttiivvææ pprreelluuccrræættooaarree

Total IMM 14,28 19,54 21,31 9,04 26,27 20,13 18,92
Micro 20,60 45,19 46,90 27,98 43,93 41,15 34,73
Mici 16,49 12,81 23,87 13,94 27,46 17,26 12,22
Medii 8,11 9,06 15,57 1,19 10,72 6,25 3,90

DDuuppææ  mmoonneeddaa  ddee  ccrreeddiittaarree

LLeeii VVaalluuttææ
Total IMM 21,56 17,17
Micro 36,47 28,22
Mici 20,83 15,19
Medii 10,33 9,86

DDuuppææ  ddeessttiinnaaflfliiaa  ccrreeddiittæærriiii

CCrreeddiittee  CCrreeddiittee  ppeennttrruu  ffiinnaannflflaarree CCrreeddiittee  ppeennttrruu  AAllttee  
ddee  ttrreezzoorreerriiee ssttooccuurrii  øøii  eecchhiippaammeennttee iinnvveessttiiflfliiii  iimmoobbiilliiaarree ddeessttiinnaaflfliiii

Total IMM 19,82 21,53 18,37 11,80
Micro 39,63 36,94 24,42 20,48
Mici 19,32 19,15 14,26 12,98
Medii 10,30 12,94 8,72 4,90

DDuuppææ  mmaattuurriittaatteeaa  iinniiflfliiaallææ  aa  ffiinnaannflflæærriiii

TTeerrmmeenn  ssccuurrtt TTeerrmmeenn  mmeeddiiuu TTeerrmmeenn  lluunngg
Total IMM 22,61 19,50 14,76
Micro 44,90 28,71 24,29
Mici 20,62 20,18 13,21
Medii 11,55 10,15 8,12

DDuuppææ  ttiippuull  ddee  ggaarraannttaarree  aa  ccrreeddiittuulluuii

CCuu  ggaarraannflfliiii  iimmoobbiilliiaarree FFæærrææ  ggaarraannflfliiii  iimmoobbiilliiaarree
Total IMM 19,17 17,22
Micro 30,44 33,99
Mici 18,04 16,35
Medii 10,08 9,94

Sursa: MFP, BNR, calcule proprii



monedæ stræinæ se menfline superioaræ faflæ de
rata aferentæ finanflærilor în lei, dar ecartul
tinde sæ se diminueze. Volumul creditelor în
valutæ restante creøte mai rapid decât volu-
mul restanflelor în lei (graficul nr. 10), ceea
ce contribuie la convergenfla celor douæ rate
de neperformanflæ. Ponderea micæ a IMM aco-
perite la riscul valutar (în special în rândul
microîntreprinderilor øi al întreprinderilor mici)

reprezintæ un alt factor pentru care creditele
în valutæ au devenit mai riscante.

EEVVOOLLUUfifiIIII  AALLEE  PPRROOCCEESSUULLUUII  
DDEE  IINNSSOOLLVVEENNfifiÆÆ

FENOMENUL insolvenflei în rândul IMM
ss--aa  tteemmppeerraatt  îînn  aannuull  22001111,, dar ræmâne im-
portant. Numærul companiilor nou intrate în
insolvenflæ în anul 2011 a scæzut cu aproape
5% faflæ de anul 2010 (la circa 23.500), însæ
se menfline semnificativ peste nivelul din anul
2009 (numærul este cu aproximativ 32% mai
mare).

❑ Firmele care intræ în insolvenflæ, de
regulæ, nu mai reuøesc sæ se redre-

seze, indiferent de momentul ciclului eco-
nomic, intrând în faliment. Un numær mic de
firme dintre cele intrate în insolvenflæ sunt
reorganizate. Dintre cele peste 90.000 de com-
panii intrate în insolvenflæ în intervalul ia-
nuarie 2007 – ianuarie 2012, doar 1% au reuøit
sæ-øi continue activitatea prin reorganizare,
în timp ce pentru 76% s-a deschis procedura
de faliment. Dintre acestea din urmæ, apro-
ximativ 70% au fost radiate.

❑ Rolul direct al companiilor în insol-
venflæ pentru economie este modest.

IMM care au intrat în insolvenflæ în perioada
ianuarie 2007 – ianuarie 2012: ❑ deflineau
1,6% din numærul salariaflilor din sectorul ne-
financiar în 2011 (în creøtere de la 0,8% în a-
nul 2007) øi ❑ contribuiau cu circa 0,8% la
valoarea adæugatæ brutæ produsæ de compa-
niile nefinanciare (faflæ de 0,4% în anul 2007).

DDeeøøii  rroolluull  îînn  eeccoonnoommiiee  eessttee  mmiicc,,  ccoommppaa--
nniiiillee  aaffllaattee  îînn  iinnssoollvveennflflææ  ppoott  ggeenneerraa  rriissccuurrii
iimmppoorrttaannttee asupra sectorului bancar româ-
nesc. Creditele acordate de bænci cætre ase-
menea firme reprezintæ 12 miliarde lei (circa
15% din creditarea bancaræ a IMM, ianuarie
2012). Aproape 56% din volumul acestor cre-

4422 BBuulleettiinnuull  FFoonndduulluuii  RRoommâânn  ddee  CCoonnttrraaggaarraannttaarree

GGrraaffiiccuull  nnrr..  99.. Rata creditelor neperfor-
mante ale IMM, dupæ destinaflia creditului (%)

Sursa: MFP, BNR, calcule proprii

GGrraaffiiccuull  nnrr..  1100.. Evoluflia creditelor neper-
formante ale IMM, dupæ moneda de acordare

Sursa: MFP, BNR, calcule proprii
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dite este în valutæ (6,8 miliarde lei). Dupæ vo-
lumul creditului contractat, IMM insolvente
din comerfl deflin primul loc (circa 32% din
creditele acordate acestor IMM), urmate de
IMM din industria prelucrætoare (circa 26%,
în ianuarie 2012, graficul nr. 11). Companiile
aflate în insolvenflæ genereazæ peste 60% din-
tre creditele companiilor nefinanciare afectate
de restanfle peste 90 de zile. 

❑ Insolvenfla eessttee  rreellaattiivv  bbiinnee  aannttiiccii--
ppaattææ  ddee  uunn  ggrraadd  mmaarree  ddee  îînnddaattoorraarree

øøii  oo  lliicchhiiddiittaattee  ssccææzzuuttææ.. Majoritatea companii-
lor intrate în insolvenflæ înregistreazæ o ratæ
de îndatorare ridicatæ, precum øi o lichiditate
scæzutæ, comparativ cu restul economiei. 

IMM aflate în procesul de insolvenflæ sau
faliment influenfleazæ semnificativ disciplina
de platæ din economie. Incidentele de plæfli
majore generate de aceste IMM în anul 2011
s-au ridicat la 47,9% din totalul incidentelor
de plæfli majore generate de IMM (dar în scæ-

dere de la 74,3% în anul 2009). Dupæ sseeccttoo--
rruull  ddee  aaccttiivviittaattee,, IMM aflate în insolvenflæ care
au generat cele mai mari volume de incidente
de plæfli majore în anul 2011 provin din co-
merfl (circa 39,3% din total incidente de plæfli
majore generate de IMM insolvente în 2011),
urmate de cele din construcflii (circa 18,8%)
øi din industria prelucrætoare (circa 17,1%).

Restanflele cætre partenerii comerciali ge-
nerate de firmele IMM insolvente sunt im-
portante, termenul mare de recuperare al crean-
flelor explicând în parte capacitatea mai re-
dusæ de platæ a obligafliilor. Restanflele cætre
furnizori generate de IMM insolvente se ri-
dicau la circa 12,1 miliarde lei (25,7% din to-
talul restanflelor cætre furnizori generate de
IMM la iunie 2011). Acestea se înregistreazæ
pe fondul unui nivel ridicat al volumului crean-
flelor (circa 6 miliarde lei la iunie 2011), în timp
ce termenul de recuperare al creanflelor este
de 312 zile, faflæ de 99 zile pe economie. Ci-
fra de afaceri a acestor companii se ridica în
prima jumætate a anului 2011 la aproximativ
5 miliarde lei. IMM insolvente care au gene-
rat în medie cele mai mari restanfle cætre fur-
nizori sunt din sectoarele industriei prelucræ-
toare, comerfl øi construcflii.

❑ ÎÎnn  ccoonncclluuzziiee,, riscurile din credita-
rea IMM sunt mari. Riscul de credit

al IMM øi-a continuat tendinfla ascendentæ,
rata creditelor neperformante majorându-se
rapid de la circa 2% în octombrie 2008 la
19,8% în ianuarie 2012. Continuarea conso-
lidærii creøterii economice va conduce la îm-
bunætæflirea capacitæflii acestor firme de a-øi
onora serviciul datoriei, dar accesul la finan-
flare mai dificil øi mai scump, precum øi ne-
cesitatea schimbærilor structurale care tre-
buie sæ se manifeste în economia româneas-
cæ, vor pune în continuare presiune asupra
capacitæflii IMM de a-øi achita obligafliile finan-
ciare. 

GGrraaffiiccuull  nnrr..  1111.. Credite acordate IMM in-
solvente, dupæ sectorul de activitate (ianua-
rie 2012)

Sursa: ONRC, MFP, BNR, calcule proprii



IINNSSTTIITTUUfifiIIIILLEE ssppeecciiaalliizzaattee  îînn  ggaarraannttaarreeaa  ssaauu  ccoonnttrraaggaarraannttaarreeaa  ffiinnaannflflæærriilloorr  øøii  ccaarree  ssuunntt
oorrggaanniizzaattee  ccaa  eennttiittææflflii  ccaappiittaalliizzaattee  øøii  ccuu  aauuttoonnoommiiee  jjuurriiddiiccææ  øøii  ffiinnaanncciiaarrææ  ssee  ccoonnffrruunnttææ  îînn  aacc--
ttiivviittaatteeaa  lloorr  ccuu  oo  ggaammææ  llaarrggææ  ddee  rriissccuurrii,,  ddee  aall  ccæærroorr  ccoonnttrrooll  ddeeppiinndd,,  îînn  mmoodd  ccrriittiicc,,  nnuu  nnuummaaii
bbuunnaa  ffuunnccflfliioonnaarree  øøii  ssttaabbiilliittaatteeaa  lloorr,,  ddaarr,,  îînn  uullttiimmææ  iinnssttaannflflææ,,  cchhiiaarr  øøii  vviiaabbiilliittaatteeaa  aacceessttoorraa..
LLuuaattee  ccoolleeccttiivv,,  aacceessttee  iinnssttiittuuflfliiii  ssee  ccaarraacctteerriizzeeaazzææ  pprriinnttrr--uunn  pprrooffiill  ddiissttiinncctt  ddee  rriisscc,,  ddeetteerrmmiinnaatt
ddee  ffaaccttoorriiii  ddee  rriisscc  iinneerreennflflii  ffuunnccflfliieeii  lloorr  ddee  vveehhiiccuullee  ddee  ddiivviizzaarree  øøii  ttrraannssffeerraarree  aa  rriissccuurriilloorr  ddee
ccrreeddiitt,,  îînn  ssccooppuull  ppootteennflflæærriiii  ccaappaacciittææflfliiii  ddee  ffiinnaannflflaarree  aa  îîmmpprruummuuttæættoorriilloorr  øøii  aa  ffaacciilliittæærriiii  aacccceessuu--
lluuii  llaa  ffiinnaannflflaarree..  ÎÎnn  ccaazzuull  iinnssttiittuuflfliiiilloorr  ((sscchheemmeelloorr))  ppuubblliiccee  ddee  ggaarraannttaarree  øøii  ccoonnttrraaggaarraannttaarree  aa
ffiinnaannflflæærriilloorr,,  pprrooffiilluull  ddee  rriisscc  aall  aacceessttoorraa  mmaaii  eessttee  mmooddeellaatt  øøii  ddee  ffuunnccflfliiaa  lloorr  ddee  iinnssttrruummeennttee  aallee
ppoolliittiicciilloorr  gguuvveerrnnaammeennttaallee  ddee  sspprriijjiinniirree  aa  îînnttrreepprriinnddeerriilloorr  mmiiccii  øøii  mmiijjlloocciiii,,  aavvâânndd  îînn  vveeddeerree
rroolluull  iimmppoorrttaanntt  aall  aacceessttoorraa  îînn  ggeenneerraarreeaa  ddee  ccrreeøøtteerree  eeccoonnoommiiccææ  øøii  ddee  llooccuurrii  ddee  mmuunnccææ,,  pprree--
ccuumm  øøii  ddee  aacccceessuull  lloorr  ddiiffiicciill  llaa  ssuurrsseellee  ddee  ffiinnaannflflaarree..  RRiissccuurriillee  ssppeecciiffiiccee  aaffeerreennttee  iinnssttiittuuflfliiiilloorr
ddee  ggaarraannttaarree  øøii  ccoonnttrraaggaarraannttaarree  ssuunntt,,  îînn  eesseennflflææ,,  ffiinnaanncciiaarree  øøii  iizzvvoorrææsscc  ddiinn  nnaattuurraa  aaccttiivviittææflfliiii
lloorr  ((vvâânnzzaarreeaa  uunnuuii  ssiinngguurr  pprroodduuss,,  ccuu  rriisscc  rriiddiiccaatt  ddee  ppllaattææ))  øøii  aa  bbiillaannflfluulluuii  ccaarree  oo  rreefflleeccttææ  ((ppaa--
ssiivvee  ddoommiinnaattee  ccoovvâârrøøiittoorr  ddee  ffoonndduurriillee  pprroopprriiii  øøii  aaccttiivvee  ccoonnssttiittuuiittee  pprreeccuummppæænniittoorr  ddiinn  mmiijj--
llooaaccee  ffiinnaanncciiaarree  uuttiilliizzaattee  îînn  ssccooppuull  ffrruuccttiiffiiccæærriiii))..  DDeessiigguurr,,  pprrooffiilluull  iinnddiivviidduuaall  ddee  rriisscc  aall  ffiieeccæærreeii
iinnssttiittuuflfliiii  ddiiffeerrææ,,  îînn  aannuummiittee  lliimmiittee,,  îînn  ffuunnccflfliiee  ddee  ssppeecciiffiiccuull  eeii,,  ddee  llaa  uunnaa  llaa  aallttaa..
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■ În sens larg, pprrooffiilluull  ddee  rriisscc al insti-
tufliilor de garantare øi contragaran-

tare se aseamænæ, în multe privinfle, cu acela
al institufliilor de credit øi mai ales cu cel al in-
stitufliilor financiare nebancare øi parflial cu cel
al societæflilor de asigurare (reasigurare), dife-
renfliindu-se totuøi de profilul de risc al acelor
instituflii prin elementele specifice care îl carac-
terizeazæ.

■ Riscurile care afecteazæ institufliile de
garantare øi contragarantare a finan-

flærilor ttrreebbuuiiee  aaddmmiinniissttrraattee,, ca în orice entitate,
ppee  bbaazzaa  uunneeii  ppoolliittiiccii  ccuupprriinnzzæættooaarree  øøii  ccooeerreennttee,,
operaflionalizatæ într-un sistem adecvat de ma-
nagement al riscurilor, special conceput pen-
tru nevoile fiecærei instituflii, care sæ asigure
un nivel ridicat de control al riscurilor, la un cost
rezonabil. Ca orice sistem de management al
riscurilor, acesta trebuie sæ se bazeze, în pri-
mul rând, pe identificarea cât mai completæ
posibil a riscurilor cu care se confruntæ aceste
instituflii øi pe articularea lor precisæ, flinând
cont øi de interdependenflele dintre ele, în pro-
filul specific de risc (stabilirea profilului de risc),
precum øi pe mæsurarea realistæ a mærimii lor,
în funcflie de consecinflele materializærii riscu-
rilor øi de probabilitatea lor de manifestare.
Odatæ riscurile identificate øi mæsurate, este
necesaræ stabilirea dispozitivelor concrete de
control al acestora, care vor trebui, la rândul
lor, integrate coerent în sistemul de manage-
ment al riscurilor. Atât identificarea øi evalua-
rea riscurilor, cât øi crearea dispozitivelor afe-
rente de control (cu alte cuvinte întregul sis-
tem), vor trebui revizuite periodic, în cadrul
unui proces instituflional bine definit, pentru
a li se pæstra actualitatea øi relevanfla.

■ Pentru ca un sistem de management
al riscurilor sæ fie efectiv øi eficient,

nu este suficientæ numai buna proiectare a a-
cestuia, ci mmaaii  eessttee  nneecceessaarrææ  øøii  iimmpplleemmeennttaarreeaa
ssaa  rriigguurrooaassææ.. În acest sens este imperioasæ sta-
bilirea, printr-o secfliune distinctæ a sistemului,
a unor pprroocceedduurrii  øøii  rreessppoonnssaabbiilliittææflflii  pprreecciissee în
administrarea sa, care sæ incumbe unor struc-

turi øi persoane bine definite, precum øi a pro-
cedurilor de monitorizare a managementului
riscurilor (inclusiv a persoanelor responsabile
cu aplicarea lor). Proiectarea øi implementa-
rea sistemului de management al riscurilor tre-
buie fæcute sub coordonarea directæ a consi-
liului de administraflie, iar gestiunea sa curentæ
trebuie realizatæ, în conformitate cu bunele
practici corporative, atât prin structuri dedi-
cate, cum ar fi comitetele de risc, compartimen-
tele de management al riscurilor etc., cât øi prin
organe cu atribuflii mai largi, cum ar fi condu-
cerile executive, sub supravegherea constantæ
a compartimentelor de audit intern, a comi-
tetelor de audit øi a consiliilor de administra-
flie. Într-un sens mai larg, verificarea manage-
mentului riscurilor trebuie sa fie un obiectiv
important al auditorilor externi, precum øi al
altor organe externe de control.

■ În general, institufliile de garantare
øi contragarantare a finanflærilor sunt

supuse la ppaattrruu  mmaarrii  ccaatteeggoorriiii  ddee  rriissccuurrii:: fi-
nanciare, operaflionale, de afaceri øi de eveni-
mente exogene. Aceste riscuri se controleazæ,
de regulæ, în mod asemænætor ca în cazul insti-
tufliilor de credit sau al institufliilor financiare
nebancare, utilizându-se sisteme øi instrumen-
tare, în mare parte comune. Tratarea riscurilor
de naturæ similaræ cu cele ale institufliilor men-
flionate nu ridicæ probleme speciale øi este su-
ficientæ urmarea practicilor acestora, adaptate
corespunzætor la nevoile institufliilor de garan-
tare øi contragarantare a finanflærilor.

■ Prin funcflia lor, institufliile de garan-
tare øi contragarantare sunt însæ che-

mate sæ-øi asume rriissccuurrii  ((ddee  ccrreeddiitt))  ssuupplliimmeenn--
ttaarree,, faflæ de institufliile de finanflare, al cæror
management se face în mod specific. Este evi-
dent cæ, prin definiflie, finanflærile garantate de
aceste instituflii implicæ un grad mai mare de
risc (de credit) decât cel pe care un împrumu-
tætor este pregætit sæ øi-l asume în mod nor-
mal. Færæ acest risc suplimentar, finanflærile
(creditele sau alte tipuri de finanflare) ar putea
fi acordate prin facilitæflile uzuale ale împrumu-
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tætorilor. Riscul suplimentar izvoræøte, de re-
gulæ, din absenfla unor garanflii materiale sau
financiare din partea împrumutatului sau a u-
nui grad prea mare de îndatorare a acestuia øi
nu din natura solicitærii (nevoilor) sale. Lipsa
de istorie a solicitantului (inevitabilæ în cazul
start-up-urilor) induce de asemenea un risc
suplimentar. Fæcând însæ abstracflie de acest
risc suplimentar, care se acoperæ cu garanflia
datæ de instituflia specializatæ, afacerea (soli-
citarea de finanflare) ar trebui sæ fie finanflabilæ
pe baza criteriilor proprii de finanflare ale fi-
nanflatorului.

Riscurile (de credit) suplimentare, prove-
nite din cauzele expuse mai sus øi în legæturæ
cu care garanflia/contragaranflia datæ de insti-
tufliile de garantare/contragarantare ar trebui,
teoretic, sæ facæ diferenfla între acordarea sau
refuzul unei finanflæri pe baze comerciale, sunt
asumate de institufliile de garantare øi contra-
garantare øi necesitæ o tratare specialæ. Contro-
lul lor se face, în esenflæ, prin caracteristicile
schemelor de garantare/contragarantare a fi-
nanflærilor, indiferent de modul lor de admi-
nistrare (direct de cætre diferite ramuri ale ad-
ministrafliei publice øi finanflate nemijlocit de
la bugetul de stat sau prin instituflii publice
sau private de tipul institufliilor de garantare/
contragarantare capitalizate).

■ Din cele patru mari categorii de ris-
curi, menflionate mai sus, cu care sunt

confruntate institufliile de garantare øi contra-
garantare, rriissccuurriillee  ddee  aaffaacceerrii  øøii  cceellee  ddee  eevveennii--
mmeennttee  eexxooggeennee au o pondere mai micæ în ra-
port cu celelalte riscuri în profilul de risc al a-
cestor instituflii, din cauza impactului mai re-
dus al acestora, ca o consecinflæ a specificului
entitæflilor respective. Controlul riscurilor de
evenimente exogene øi al riscurilor de afaceri
se face prin ppoolliittiiccii  ddee  mmææssuurrii  ddee  rreezzeerrvvææ pen-
tru contracararea sau reducerea impactului
lor, proceduri stricte de procese øi eventual
constituirea de rezerve generale.

■ În ceea ce priveøte rriissccuurriillee  ooppeerraa--
flfliioonnaallee,, managementul acestora se

realizeazæ prin instituirea unor mæsuri, proce-
duri øi dispozitive riguroase de control intern
øi prin contractarea de polifle de asigurare, ca
øi în cazul institufliilor de credit sau al oricæror
alte entitæfli.

■ RRiissccuurriillee  ffiinnaanncciiaarree,, care au ponde-
rea cea mai mare în profilul de risc

al institufliilor de garantare øi contragarantare,
se controleazæ prin metode caracteristice in-
stitufliilor de credit øi institufliilor financiare ne-
bancare, adaptate specificului institufliilor în
cauzæ. În aceastæ grupæ de riscuri, un loc proe-
minent îl au rriissccuurriillee  ddee  ccrreeddiitt,,  ddee  ppiiaaflflææ  øøii  ddee
lliicchhiiddiittaattee,, precum øi riscurile valutare øi de
profitabilitate. Între acestea, riscul de credit,
care se regæseøte, în primul rând, în garanfliile/
contragaranfliile acordate de institufliile de ga-
rantare/ contragarantare øi, în al doilea rând,
în plasamentele efectuate de acestea, consti-
tuie factorul de risc cel mai mare ce afecteazæ
institufliile de garantare/contragarantare.

■ CCoonnttrroolluull  rriissccuurriilloorr  ddee  ccrreeddiitt aferente
garanfliilor øi contragaranfliilor acor-

date se realizeazæ, în primul rând, în mod spe-
cific, prin schemele de garantare øi contraga-
rantare a finanflærilor øi, în al doilea rând, prin,
øi în combinaflie cu tipul uzual de manage-
ment al acestor riscuri, practicat de cætre insti-
tufliile de credit øi institufliile financiare neban-
care, iar riscurile de credit ataøate plasamen-
telor se administreazæ prin metodele standard
ale aceloraøi instituflii. Managementul riscuri-
lor de credit aferente garanfliilor, respectiv con-
tragaranfliilor, presupune administrarea por-
tofoliului de garanflii/contragaranflii dupæ ace-
leaøi principii ca øi portofoliile de credite, a-
vând în vedere natura lor similaræ de instru-
mente de credit. În acest scop øi pe baza ope-
raflionalizærii schemelor de garantare/contra-
garantare, trebuie formulate politici detaliate
de acordare, gestionare øi platæ a garanfliilor
sau contragaranfliilor (care sæ vizeze inclusiv me-
todele de evaluare øi analizæ a acestora, pre-
cum øi procesul de revizuire a procedurilor de
acordare a lor øi a operafliunilor asociate) øi
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totodatæ efectuatæ periodic evaluarea calitæflii
portofoliului de garanflii/contragaranflii øi în-
tocmitæ regulat clasificarea garanfliilor/contra-
garanfliilor, în funcflie de gradul lor concret de
risc. În cazul riscurilor de credit aferente pla-
samentelor sunt necesare, în vederea contro-
lærii lor, politici bine definite de constituire a
depozitelor (în special criterii de eligibilitate
øi limite de expunere) øi de realizare a investi-
fliilor în instrumente financiare, precum øi mæ-
surarea øi analiza permanentæ a riscurilor øi
performanflei.

■ În ceea ce priveøte mmaannaaggeemmeennttuull
rriissccuurriilloorr  ddee  ccrreeddiitt  aaffeerreennttee  ggaarraannflfliiii--

lloorr  øøii  ccoonnttrraaggaarraannflfliiiilloorr,, pe baza schemelor de
garantare øi de contragarantare, acesta se face,
în primul rând, global, prin limitarea angaja-
mentelor luate în cadrul schemelor în raport
cu capitalurile institufliilor de garantare/contra
garantare øi, în al doilea rând, prin modificarea
parametrilor schemelor. Atât limitarea angaja-
mentelor globale, cât øi modificarea parame-
trilor schemelor din motive prudenfliale poate
intra în conflict, în cazul schemelor publice,
cu înseøi obiectivele lor majore (politice sau
economice), øi din acest motiv existæ restricflii
în utilizarea lor. Prin urmare, în cazul acestor
scheme, folosirea în scopuri prudenfliale a ori-
cæreia din cele douæ cæi se face prin decizie
politicæ.

■ O modalitate criticæ de control al
riscurilor de credit prin modelarea

parametrilor schemei o constituie ssttaabbiilliirreeaa
((mmooddiiffiiccaarreeaa))  ccrriitteerriiiilloorr  ddee  eelliiggiibbiilliittaattee,, respec-
tiv a acelor condiflii care reglementeazæ acce-
sul la garantare øi contragarantare. Acestea vi-
zeazæ, în principal, sectoarele de activitate, re-
partiflia geograficæ a firmelor, obiectul garan-
fliei/contragaranfliei (finanflarea investifliilor sau
a capitalului de lucru), tipul, mærimea øi ve-
chimea firmelor, felul proprietarilor, precum
øi categoriile principale de împrumutætori øi
de garanfli. Toate aceste criterii, care determi-
næ în mod hotærâtor structura øi implicit cali-
tatea portofoliului de garanflii/contragaranflii,

constituie tot atâtea instrumente de control ale
expunerilor øi deci ale riscurilor de credit. Cu
toate cæ în cazul schemelor publice criteriile
de eligibilitate urmæresc, în primul rând, obiec-
tive politice øi economice, ele îøi pæstreazæ, în
subsidiar, øi valenflele prudenfliale. Prin aceøti
parametri pot fi limitate expunerile pe sec-
toare cu risc prea ridicat sau pe firme mai ris-
cante (de exemplu start-up-urile, în anumite con-
juncturi macroeconomice). De aceea, stabili-
rea criteriilor de eligibilitate, combinatæ cu pla-
fonarea angajamentelor pe categorii de împru-
mutafli, reprezintæ o pârghie crucialæ de con-
trol al riscurilor de credit, care afecteazæ insti-
tufliile de garantare øi de contragarantare.

■ O altæ modalitate de control al riscu-
rilor de credit, pe baza schemelor de

garantare øi contragarantare, se realizeazæ prin
intermediul rraatteeii  ddee  pprrootteeccflfliiee asiguratæ de ga-
ranflii/contragaranflii øi prin lliimmiittaarreeaa  îînn  vvaallooaarree
aabbssoolluuttææ a expunerii pe fiecare finanflare (ga-
ranflie/contragaranflie), precum øi a expunerii
globale pe un împrumutat (garant principal),
care reprezintæ alfli parametri ai acestor scheme.
Rata de protecflie, respectiv gradul de acope-
rire a riscului de credit aferent finanflærilor (ga-
ranfliilor/contragaranfliilor), stabilitæ ca procent
din valoarea (soldul) finanflærii (garanfliei/con-
tragaranfliei), este o pârghie de divizare a ris-
cului de credit øi de împærflire (împræøtiere) a a-
cestuia între participanflii la procesul de finan-
flare, garantare øi contragarantare din cadrul
unei scheme. Ca rezultat al divizærii øi transfe-
rærii riscului, se ajunge la o diminuare a expu-
nerii fiecærui participant (în funcflie øi de nu-
mærul nivelurilor de garantare), la o împærflire
mai echilibratæ a riscului între participanfli, cu
efecte pozitive asupra stabilitæflii sistemului de
garantare/contragarantare, iar prin efectul de
levier creøte capacitatea de finanflare øi de ga-
rantare/contragarantare a participanflilor.

■ Un ultim mijloc important de con-
trol al riscurilor de credit pe baza sche-

melor de garantare øi de contragarantare îl
constituie tteerrmmeennuull  ggaarraannflfliiiilloorr//ccoonnttrraaggaarraannflfliiii--
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lloorr,, care este, de asemenea, un parametru al
schemelor. Prin încadrarea acestuia în limite
rezonabile, în special, în funcflie de obiectul ga-
ranfliei/contragaranfliei se obfline limitarea ris-
cului de credit în timp.

■ În ceea ce priveøte mmaannaaggeemmeennttuull
rriissccuurriilloorr  ddee  lliicchhiiddiittaattee ale instituflii-

lor de garantare øi de contragarantare, acesta
prezintæ anumite particularitæfli care îl apropie
întrucâtva de cel al societæflilor de asigurare,
având în vedere structura bilanflului instituflii-
lor de garantare øi, respectiv, de contragaran-
tare, în care resursele atrase sunt neglijabile,
precum øi faptul cæ nevoile de lichiditate sunt
generate în principal de onorarea (plata) ga-
ranfliilor/contragaranfliilor (elemente extrabilan-
fliere). Din cauza acestei particularitæfli, riscul
de lichiditate se controleazæ practic doar prin
managementul activelor care trebuie sæ aibæ
un nivel corespunzætor de lichiditate, pasivele
(alcætuite în cea mai mare parte din fonduri
proprii) având un grad mare de rigiditate. De-
sigur øi în cazul institufliilor de garantare/con-
tragarantare, administrarea activelor, atât din
punctul de vedere al riscului de lichiditate, cât
øi al celui valutar, de dobândæ, de piaflæ øi de
credit, dar øi al obiectivelor de profit se reali-
zeazæ în cadrul mai larg al procesului integrat
de management al activelor øi pasivelor, sub
conducerea øi supravegherea unui organ de-
dicat (comitetul de management al activelor øi
pasivelor). Tot în scopul acoperirii riscului de
lichiditate, acestea pot sæ contracteze cu insti-
tufliile de credit linii de credit de tip stand by,
care sæ le asigure lichiditatea în cazuri excep-
flionale øi pe termen scurt. În sfârøit, manage-
mentul riscului de lichiditate trebuie întot-
deauna fæcut nu numai în conjuncflie cu cele-
lalte riscuri financiare (având în vedere inter-
dependenfla lor), dar øi în corelaflie cu consi-
derentele de cost al lichiditæflii, flinând cont de
impactul acestuia asupra profitului.

■ Referitor la ccoonnttrroolluull  rriissccuulluuii  vvaalluu--
ttaarr,, trebuie menflionat cæ, dat fiind

locul sæu în profilul de risc al institufliilor de

garantare/contragarantare, tratarea sa este re-
lativ mai simplæ decât a celorlalte riscuri finan-
ciare. Aceste instituflii care desfæøoaræ cea mai
mare parte a operafliilor lor în moneda naflio-
nalæ, au pasivele denominate aproape în cvasi-
totalitate în moneda naflionalæ øi deschid pozi-
flii valutare în mod limitat, mai ales în procesul
de investire a resurselor lor. Managementul
riscului valutar al institufliilor de garantare øi de
contragarantare a finanflærilor se realizeazæ prin
limitarea pozifliilor valutare deschise atât în
mod global, cât øi pe monede (în funcflie de
volatilitatea acestora) la un procent din fon-
durile proprii.

■ RRiissccuurriillee  ddee  ppiiaaflflææ,, care afecteazæ in-
stitufliile de garantare øi de contraga-

rantare a finanflærilor øi care sunt ataøate por-
tofoliilor de investiflii ale acestora (aceste insti-
tuflii nu constituie, de regulæ, portofolii de tranz-
acflionare speculativæ), se controleazæ împre-
unæ cu riscurile asociate de lichiditate, de cre-
dit, valutare øi de profitabilitate într-un proces
distinct, specific funcfliei de trezorerie. Acest
proces, de investiflii, presupune, în principal,
stabilirea obiectivelor generale ale politicii de
investiflii (inclusiv cele de venit øi de risc), ma-
nagementul activelor øi pasivelor (planificarea
lor strategicæ, implementarea planificærii øi con-
trolul acestora), alocarea strategicæ a activelor
de investiflii, definirea benchmark-ului (com-
poziflia pe valute, structura pe active specifice
øi durata instrumentelor), toleranfla la risc, res-
pectiv “bugetul de risc” (nivelul acceptabil de
pierdere de venit sau capital), împreunæ cu li-
mitele aferente de risc de tipul “stop loss“ sau
de poziflie pentru managementul activ al por-
tofoliului în raport cu benchmark-ul, precum
øi crearea unui sistem complex de control al
tuturor riscurilor aferente. Întregul proces tre-
buie sæ se desfæøoare sub controlul, pe dife-
rite trepte, al consiliului de administraflie, con-
ducerii executive, comitetului de administrare
a activelor øi pasivelor øi al comitetului de in-
vestiflii. Având în vedere caracterul complex,
sofisticat øi riscant al procesului de investiflii,
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controlul riscurilor aferente (mai ales în cazul
instrumentelor derivate øi în condifliile evolu-
fliilor rapide din acest domeniu) este critic pen-
tru situaflia financiaræ a institufliilor de garan-
tare øi de contragarantare øi necesitæ un înalt
grad de formalizare a sa, precum øi familiari-
zarea completæ a conducerii cu aceste riscuri,
concomitent cu implicarea sa totalæ în con-
trolul lor. 

La fel de importante pentru calitatea ma-
nagementului riscurilor respective sunt øi ccaa--
lliiffiiccaarreeaa  øøii  iinntteeggrriittaatteeaa  pprrooffeessiioonnaallææ a perso-
nalului specializat, care îl efectueazæ la nivel
operaflional øi care trebuie sæ-øi desfæøoare ac-
tivitatea într-un compartiment distinct øi inde-
pendent de management al riscului, cunoscut
sub denumirea de “middle office”. Personalul
respectiv trebuie nu numai sæ cunoascæ tehni-
cile de control al riscurilor (în special tehni-
cile de mæsurare a riscurilor øi performanflei,
precum øi cele de verificare a conformitæflii øi de
analizæ øi de raportare), dar sæ øi aibæ o foarte
bunæ cunoaøtere øi înflelegere a pieflelor finan-
ciare. Tocmai fiindcæ procesul de investiflii este
aøa de complex øi riscant, institufliile de garan-
tare øi de contragarantare apeleazæ uneori la
externalizarea sa. Øi în acest caz este totuøi ne-
cesar un sistem de control al procesului exter-
nalizat øi al externalizærii, însæøi care antreneazæ
propriile sale riscuri.

■ În fine, ccoonnttrroolluull  rriissccuulluuii  ddee  pprrooffiittaa--
bbiilliittaattee se realizeazæ printr-o progra-

mare financiaræ completæ øi detaliatæ, bazatæ
pe mai multe scenarii øi prin monitorizarea
regulatæ øi la timp a evolufliei cheltuielilor øi
veniturilor, efectuatæ pe baza unor rapoarte a-
decvate øi a unor indicatori relevanfli. Diferen-
flele nefavorabile în raport cu programarea tre-
buie corectate prin acfliuni suplimentare, avute
în vedere ca mæsuri de rezervæ încæ din faza
de planificare. Øi în cazul managementului ris-
cului de profitabilitate, schema de garantare,
respectiv de contragarantare, joacæ un rol im-
portant prin comisionul de garantare/contra-

garantare care este un parametru al acesteia.
Din acest motiv, ssttaabbiilliirreeaa  ccoommiissiioonnuulluuii la un
nivel corespunzætor, care sæ asigure acoperirea
cheltuielilor operaflionale (inclusiv a pierderi-
lor din onorarea garanfliilor/contragaranfliilor)
din veniturile activitæflii de bazæ (acordarea de
garanflii/contragaranflii) este vitalæ pentru sæ-
nætatea financiaræ a fondurilor. Folosirea co-
misionului ca instrument de subvenflionare a
cheltuielilor de finanflare, în mæsura în care
elementul de subvenflie este netransparent øi
neacoperit din resurse speciale poate afecta
grav situaflia financiaræ a institufliilor de garan-
tare, respectiv, de contragarantare. De aceea,
eventuala utilizare de cætre autoritæflile publice,
a comisionului ca instrument al politicii lor de
subvenflionare a finanflærii anumitor firme, pre-
cum øi a institufliilor de garantare/contraga-
rantare, ca un canal de distribuire a ajutorului
de stat sub formæ de ajutor de minimis, tre-
buie sæ aibæ loc în condiflii transparente øi cu
acoperirea integralæ a costurilor rezultate. 

■ Deøi metodele de control al diferite-
lor categorii de riscuri ale instituflii-

lor de garantare øi de contragarantare diferæ
unele de altele, în funcflie de natura riscului øi
de impactul acestuia, eellee  ttrreebbuuiiee  ssææ  ffiiee  ccoommppllee--
mmeennttaarree (având în vedere interdependenfla
riscurilor) øi iinntteeggrraabbiillee într-un sistem general,
articulat pe baza unei viziuni unitare, proprie
fiecærei instituflii øi translatabile într-o politicæ
holisticæ de management al riscurilor. Aceastæ
politicæ serveøte drept temelie sistemului de
management al riscurilor øi îi determinæ hotæ-
râtor efectivitatea øi eficacitatea.

■ CCaalliittaatteeaa  uunnuuii  ssiisstteemm  ddee  mmaannaaggeemmeenntt
aall  rriissccuurriilloorr se apreciazæ în funcflie

de rezultatele obflinute prin folosirea lui øi de-
pinde, în egalæ mæsuræ, atât de metodele, teh-
nicile øi instrumentele folosite (criterii, indici,
indicatori, rapoarte, evaluæri, analize, modele
econometrice, teste de stres etc.), cât øi de
competenfla, probitatea øi dedicarea oameni-
lor care îl aplicæ. 
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SSIISSTTEEMMEELLEE  DDEE  GGAARRAANNTTAARREE//CCOONNTTRRAAGGAARRAANNTTAARREESSIISSTTEEMMEELLEE  DDEE  GGAARRAANNTTAARREE//CCOONNTTRRAAGGAARRAANNTTAARREE
ØØII  LLOOCCUULL  AACCEESSTTOORRAA  ÎÎNN  EECCOONNOOMMIIEEØØII  LLOOCCUULL  AACCEESSTTOORRAA  ÎÎNN  EECCOONNOOMMIIEE

AAnnggeellaa  DDUUMMIITTRREESSCCUU
director Direcflia Juridicæ 
din Fondul Român Contragarantare

SSIISSTTEEMMEELLEE ddee  ggaarraannttaarree//ccoonnttrraaggaarraannttaarree  ssuunntt  iinnssttrruummeennttee  ddeessttiinnaattee  ssææ  ccoommppeennsseezzee
rreettiicceennflfleellee  bbæænncciilloorr  îînn  aaccoorrddaarreeaa  ddee  îîmmpprruummuuttuurrii  îînnttrreepprriinnddeerriilloorr  mmiiccii  øøii  mmiijjlloocciiii,,  ddaarr  øøii  rree--
ttiicceennflfleellee  aacceessttoorraa  îînn  aa  ssee  aaddrreessaa  bbæænncciilloorr..  

CCoonnssttiittuuiittee  îînn  eeppooccii  ddiiffeerriittee,,  îînn  11992200  aappaarr  pprriimmeellee  ssiisstteemmee  ddee  ggaarraannflfliiee  îînn  FFrraannflflaa  øøii
BBeellggiiaa,,  ccaarree  aauu  ccaa  bbaazzææ  pprriinncciippiiuull  mmuuttuuaalliittææflfliiii,,  aacceesstteeaa  aauu  ffoorrmmee  ddee  oorrggaanniizzaarree  øøii  ffuunnccflfliioonnaarree
eexxttrreemm  ddee  vvaarriiaattee..

ÎÎnn  EEuurrooppaa,,  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  ggaarraannttaarree//ccoonnttrraaggaarraannttaarree  îînn  ffaavvooaarreeaa  IIMMMM  eessttee  bbaazzaattææ  ppee  uunn
llaarrgg  ccoonnsseennss  nnaaflfliioonnaall  îînnttrree  aauuttoorriittææflfliillee  ppuubblliiccee,,  îîmmpprruummuuttæættoorrii  øøii  îîmmpprruummuuttaaflflii..  SSiisstteemmeellee  ddee
ggaarraannflfliiee--ccoonnttrraaggaarraannflfliiee,,  ccaa  ppaarrttee  aa  iinndduussttrriieeii  ffiinnaanncciiaarree,,  ssuunntt  ssuuppuussee,,  ddee  rreegguullææ,,  uunneeii  ssuupprraa--
vveegghheerrii  ffiinnaanncciiaarree  ddeessttiinnaattee  ssææ  aassiigguurree  ddeezzvvoollttaarreeaa  lloorr  dduurraabbiillææ  øøii  ccoonnssoolliiddaarreeaa  îînnccrreeddeerriiii
îîmmpprruummuuttæættoorriilloorr..  

RReellaaflfliiaa  ppee  tteerrmmeenn  lluunngg  îînnttrree  ffiinnaannflflaattoorr  øøii  ggaarraanntt//ccoonnttrraaggaarraanntt  eessttee  iimmppuussææ  ddee  ccaarraacc--
tteerruull  ggaarraannflfliieeii//ccoonnttrraaggaarraannflfliieeii,,  ccaa  iinnssttrruummeenntt  ffiinnaanncciiaarr  aattaaøøaatt  uunnuuii  ccrreeddiitt  ((ssaauu  ppoorrttooffoolliiuu  ddee
ccrreeddiittee))..  CCaa  îînn  ttooaattee  sseerrvviicciiiillee  ffiinnaanncciiaarree,,  rreellaaflfliiaa  ssee  bbaazzeeaazzææ  ppee  îînnccrreeddeerree,,  ccaarree  ssee  ccoonnssttrruuiieeøøttee
ttrreeppttaatt,,  îînn  ttiimmpp,,  øøii  ttrreebbuuiiee  mmeennflfliinnuuttææ  ppee  tteerrmmeenn  lluunngg  ppeennttrruu  aa  ffuunnccflfliioonnaa  øøii  aa  aattiinnggee  uunn  rraann--
ddaammeenntt//iimmppaacctt  ooppttiimm..



CCUUMM  FFUUNNCCfifiIIOONNEEAAZZÆÆ  SSIISSTTEEMMEELLEE  
DDEE  GGAARRAANNfifiIIEE--CCOONNTTRRAAGGAARRAANNfifiIIEE??

❑ CCaalleeaa  cceeaa  mmaaii  ffoolloossiittææ de sistemele
de garanflie este prezentarea solici-

tærii de credit unei bænci, care – în urma anali-
zei efectuate de departamentele de speciali-
tate ale acesteia – este declaratæ acceptabilæ,
sub condiflia completærii garanfliilor (cele pre-
zentate fiind fie insuficiente, fie prea “fragile”
în raport cu reglementarea bancaræ). În con-
tinuare, banca prezintæ cazul respectiv garan-
tului, care îi propune acordarea garanfliei. Pe
baza acestei garanflii banca acordæ creditul.

❑ OO  aa  ddoouuaa  mmooddaalliittaattee,, mai puflin frec-
ventæ, întâlnitæ mai cu seamæ în Ita-

lia, Spania, Germania, este solicitarea – mai
întâi – a unei garanflii din partea societæflii de
garantare. Cu garanflia astfel obflinutæ clientul
contacteazæ împrumutætorul. 

❑ UUnn  aall  ttrreeiilleeaa  mmooddeell de lucru este cel
tip portofoliu, în care garantul øi banca

semneazæ un contract general, în care sunt
stabilite criterii pentru emiterea garanfliei pen-
tru un portofoliu specific de credite. Din acest
motiv, împrumuturile acordate de bancæ în
conformitate cu condifliile specifice stabilite în
contractul general sunt automat garantate. A-
cest mecanism este foarte des întâlnit în pro-
gramele naflionale de garantare øi în cele ale
organismelor/institufliilor publice, inclusiv cele
supranaflionale (FEI).

Eventualul sprijin public – subvenflionarea
comisionului de garantare sau contragaranflia
– face parte din procesul operaflional øi deci-
zional. La modul general, aceasta se poate a-
corda automat, atunci când beneficiarul înde-
plineøte condifliile de garantare la primul nivel
(garantul principal), færæ a se efectua o altæ
analizæ a cererii, dar contragarantul este fie
reprezentat în forul de conducere al garantu-
lui (poate avea drepturi speciale de vot – Ger-

mania, unde un funcflionar public participæ la
dezbaterile comitetului de angajare al garan-
tului principal øi are drept de veto), fie existæ
un cadru legal stabilit între garant øi contra-
garant, prin care se stabilesc limitærile în con-
tragarantare (Spania, Italia). 

Condifliile în care are loc transferul de res-
ponsabilitate de la garantul principal la con-
tragarant sunt subiect de negociere între cele
douæ pærfli. Prin contragaranflie, principalul
garant, responsabil pentru toatæ suma anga-
jatæ de cætre un finanflator, este protejat din
partea unui al doilea nivel de protecflie – con-
tragarantul. 

❑ DDuuppææ  nnaattuurraa  lloorr,, sistemele de garan-
tare/contragarantare pot fi clasificate

în douæ categorii. Prima categorie este repre-
zentatæ de societæfli funcflionând în cadrul juri-
dic al dreptului privat sub formæ de societæfli
comerciale, societæfli cooperative, asociaflii, fun-
daflii etc. A doua categorie sunt programele de
garanflie-contragaranflie gestionate de institu-
flii de drept public (agenflii guvernamentale,
ministere etc.). 

Existæ fonduri de garantare specializate,
care intervin în garantarea împrumuturilor u-
nui întreprinzætor în funcflie de etapele de dez-
voltare ale unei afaceri. În unele flæri UE, fon-
durile de garantare sunt specializate, acflionând
la nivel regional (bæncile de garantare germane,
Portugalia), pe categorii de întreprinzætori (de
exemplu, Siagi – Franfla, FEDERFIDI – Italia)
sau pe anumite domenii de activitate. 

OOrriiggiinneeaa  rreessuurrsseelloorr diferenfliazæ puternic
sistemele de garantare/contragarantare. În
principiu, originea resurselor poate fi din bu-
getul public, capital privat sau mixte. 

În ceea ce priveøte ccoonnttrraaggaarraannttaarreeaa,, ca mo-
dalitate prin care un garant principal transferæ
responsabilitatea sa de garantare limitat/neli-
mitat unui nivel de garantare superior, ea poate
fi activitatea unor instituflii specializate cu ca-
pital privat sau public. Contragaranflia este un
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instrument al politicii de stat, exercitat direct
sau prin instituflii specializate, pentru proteja-
rea entitæflilor de garantare, absorbind o parte
din riscul acestora øi, astfel, multiplicând efec-
tele garantærii. În domeniul contragarantærii,
cazul UE este unic în lume, prin emiterea de
contragaranflii la nivel supranaflional prin Fon-
dul European de Investiflii.

❑ Într-o primæ îînncceerrccaarree  ddee  ccllaassiiffiiccaarree
pe baze teoretice fundamentale a

sistemelor de garantare din Europa1), în care
au fost utilizate aproximativ 60 de criterii,
pentru stabilirea caracteristicilor acestora
din diferite flæri, se formuleazæ uurrmmæættooaarreellee
ccoonncclluuzziiii::  

❑ sistemele de garantare majoritar publice
øi cele de garantare mutualæ au foarte multe
caracteristici comune cu sistemul bancar. A-
plicæ reglementæri specifice institufliilor ban-
care, cu scopul de evaluare a riscului øi con-
stituire de provizioane specifice;

❑ sistemele de garantare majoritar publice
sunt controlate uøor mai strict de cætre orga-
nismele abilitate;

❑ sistemul de garantare mutual øi societæ-
flile private de garantare au garanflii mai bine
certificate øi cuantificate;

❑ în sistemul de garantare mutual, benefi-
ciarii participæ mai mult în luarea deciziilor;

❑ în sistemele de garantare mutualæ øi cele
private, garanfliile sunt mai multe øi prezintæ
caracteristici comune;

❑ în sistemul de garantare mutual, cererea
de platæ a garanfliei are loc adesea la cererea
entitæflii financiare øi nu urmæreøte o execu-
tare “ad literam” a contractului de garantare;

❑ în sistemele de garantare majoritar pu-
blice, plata garanfliei poate avea loc cu dificul-
tate, în timp ce în sistemele mutuale, plata se
face mai prompt (deøi nu existæ o regulæ);

❑ costul garanfliilor în sistemele de garan-
tare mutualæ este mult mai diversificat øi as-
cunde diferite costuri adiacente;

❑ sistemele de garantare privatæ øi cele mu-
tuale obflin condiflii financiare mai avantajoase
øi dobânzi mai scæzute pentru beneficiarii ga-
ranfliilor;

❑ în timp ce în sistemele de garantare ma-
joritar publice, fondurile bugetare participæ
determinant în garantare, în sistemul privat øi
cel mutual, contribuflia vine, în principal, de
la sectorul de afaceri;

❑ în sistemul de garantare privat øi cel mu-
tual procentul de garantare este mai ridicat;

❑ costurile garanfliei sunt mai scæzute în
sistemul mutual øi mai mari în sistemele pri-
vate de garantare;

❑ durata medie de garantare este asemænæ-
toare indiferent de sistemul de garantare;

❑ media garanfliilor emise de sistemele ma-
joritar publice este dublæ faflæ de cea a siste-
melor private de garantare (fonduri mutuale
+ societæfli comerciale);

❑ numærul de beneficiari øi portofoliul me-
diu de garanflii este dublu în cazul fondurilor
mutuale faflæ de sistemele de garantare majo-
ritar private.

❑ DDiinn  ppeerrssppeeccttiivvaa  nnaattuurriiii  aannggaajjaammeenn--
ttuulluuii  aassuummaatt,, garanfliile øi contraga-

ranfliile pot aparfline urmætoarelor ddoouuææ  ttii--
ppoollooggiiii::

❑ ggaarraannflfliiee  ppeerrssoonnaallææ,, cea mai frecvent fo-
lositæ, constând în angajamentul personal al
garantului/contragarantului de a acoperi o
parte a pierderii suferite de împrumutætor din
fondurile sale proprii disponibile, færæ însæ a
afecta pentru aceasta un anumit activ; în acest
caz, pentru a li se recunoaøte efectul diminua-
tor de risc de credit pentru bænci, Regulile
Basel II impun ca angajamentul sæ fie expres,
necondiflionat øi irevocabil; de asemenea, este
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de remarcat cæ acest tip de angajament pro-
duce un important efect multiplicator, astfel
încât, cu resurse limitate poate fi sprijinit un
numær mare de întreprinderi mici øi mijlocii.

❑ ggaarraannflfliiee  rreeaallææ,, mai puflin uzitatæ2), care
constæ în indisponibilizarea unei sume de bani
într-un cont al împrumutætorului, în vederea
garantærii unui anumit portofoliu de credite
care vor fi acordate IMM-urilor; în schimbul a-
cestui depozit efectuat de garant, împrumutæ-
torul se poate angaja sæ practice un nivel mai
redus al dobânzii pentru creditele acordate
astfel.

❑ DDiinn  ppuunnccttuull  ddee  vveeddeerree  aall  îîmmppæærrflfliirriiii
rriissccuurriilloorr,, existæ douæ tipuri princi-

pale de garanflii:
aa))  ggaarraannflfliiii  ddee  ttiipp  lloossss  sshhaarriinngg::

❑ garantul suportæ o parte a pierderii fi-
nale, dupæ executarea celorlalte garanflii
constituite de debitor;
❑ de garanfliile constituite de debitor pro-
fitæ ambele pærfli, împrumutætor øi ga-
rant, care acflioneazæ ca parteneri; 
❑ pærflile pot negocia, pe baza unei esti-
mæri a pierderii finale viitoare, ca garan-
tul sæ plæteascæ o primæ tranøæ din garan-
flia datoratæ (provisional amount – n.n.),
iar la momentul determinærii pierderii
finale, acest provizion sæ fie ajustat prin-
tr-un værsæmânt compensatoriu (într-un
sens sau altul);
❑ probabilitatea aparifliei default-ului in-
tereseazæ în acelaøi mod ambele pærfli,
deoarece amândouæ øtiu cæ sunt benefi-
ciare ale recuperærii;

bb))  ggaarraannflfliiaa  ddee  ttiipp  jjooiinntt  aanndd  sseevveerraall::
❑ garantul plæteøte, într-un anumit pro-
cent de garantare, o parte a creditului
restant, aøa cum este acesta determinat
la momentul aparifliei defaultului;
❑ împrumutætorul profitæ singur de exe-
cutarea celorlalte garanflii constituite de

debitor, în timp ce garantul conduce
propria sa acfliune de recuperare, desti-
natæ sæ-i limiteze pierderile; 
❑ împrumutætorul este tentat sæ nu con-
stituie garanflii suplimentare, decât pen-
tru partea de risc neacoperitæ de garant,
ceea ce conduce la o dezechilibrare a a-
sumærii riscurilor în detrimentul garan-
tului, situaflie care nu corespunde unui
adeværat parteneriat între cele douæ pærfli;
❑ garantul va încerca sæ-øi limiteze pro-
pria pierdere prin garanflii pe care le so-
licitæ împrumutatului (care vor fi, evi-
dent, de o calitate inferioaræ celor con-
stituite în favoarea bæncii), ceea ce face
ca asupra împrumutatului sæ existe o
dublæ presiune pentru constituirea de
garanflii, cu consecinfle pe planul spriji-
nului real oferit IMM;
❑ la momentul default-ului vor exista
douæ proceduri de recuperare, a împru-
mutætorului øi a garantului, ceea ce este
mai costisitor decât în cazul mecanis-
mului în care împrumutætorul efectuea-
zæ singur procedura de recuperare;
❑ fiecare parte încearcæ sæ-øi facæ o opi-
nie asupra probabilitæflii de pierdere øi a
øanselor de recuperare; informaflia de
risc nu este realmente partajatæ între îm-
prumutætor øi garant, astfel încât decizia
fiecæreia dintre aceste pærfli sæ fie opti-
mizatæ.

❑ AAvvâânndd  ccaa  rreeppeerr  oobbiieeccttuull  pprrootteeccflfliieeii
ooffeerriittee,, angajamentele de garantare/

contragarantare pot acoperi fie numai princi-
palul, fie principalul øi un numær de rate de
dobândæ, fie principalul øi întreaga dobândæ. 

Limitarea responsabilitæflii garantului poate
face ca împrumutætorul sæ fie tentat la o tre-
cere mai rapidæ în restanflæ a creditului, însæ
garantul nu poate fi fæcut responsabil pentru
cazul în care împrumutætorul a gestionat de-
fectuos creditul. Pe de altæ parte, dacæ garan-
tul acoperæ inclusiv dobânda øi comisioanele,
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atunci împrumutætorul poate sæ fie mai puflin
activ în acfliunile de recuperare.

Totodatæ, gradul de acoperire a garanfliei va-
riazæ, în general, între 50% øi 80%, iar durata ma-
ximæ a protecfliei este de aproximativ 15 ani. 

RRaattaa  ddee  pprrootteeccflfliiee oferitæ prin contragaran-
tare poate fi constantæ (procent unic din va-
loarea garanfliilor, de regulæ, aproximativ 50%)
sau variabilæ, în funcflie de prioritæflile sectoriale
stabilite de autoritæflile publice responsabile
(în general, între 30% øi 75%).

DDuurraattaa  pprrootteeccflfliieeii oferite prin contraga-
rantare poate fi nelimitatæ în timp (însæ limi-
tatæ valoric printr-un plafon maxim de contraga-
rantare agreat cu contragarantul), multianualæ
ori anualæ, în acest ultim caz, mai ales în situa-
flia celor mai multe instituflii de contragaran-
tare de tip public, în care acordul de contraga-
rantare este înscris valoric în bugetul de stat. 

PPrrootteeccflfliiaa oferitæ de contragarant poate fi
generalæ, caz în care aceasta asiguræ finanfla-
torul cæ angajamentul financiar luat de garan-
tul principal va fi respectat, dacæ acesta nu øi-l
va respecta (nerespectare dublæ, cea a împru-
mutatului øi cea a garantului principal) sau,
de la caz la caz, situaflie în care contragarantul
plæteøte o parte din pierderile suferite de ga-
rantul principal, conform analizei fiecærui caz
luat separat, atunci când un beneficiar al unui
împrumut nu-øi onoreazæ obligafliile. 

De asemenea, aceasta poate fi:
❑ nneelliimmiittaattææ,, în care contragarantul plæ-

teøte ceea ce ar fi trebuit acoperit prin neres-
pectarea obligafliei asumate de garantul prin-
cipal. Oferæ mai multæ siguranflæ pentru finan-
flator, dar este mai scumpæ pentru cel care
protejeazæ, în cazuri de declin economic. 

❑ lliimmiittaattææ,, când contragarantul este pre-
gætit sæ intervinæ cu o parte fixæ pentru acope-
rirea pierderilor, pânæ la o limitæ prestabilitæ
cu garantul principal. Acest tip de contraga-
rantare oferæ mai multæ securitate pentru con-

tragarant, iar Basel II acceptæ protecflia indi-
rectæ ca instrument de atenuare a riscului fi-
nanciar, în limitele prevæzute în acordul de
contragarantare

O problemæ importantæ în cadrul garan-
tærii-contragarantærii este ccaalliittaatteeaa  aannggaajjaammeenn--
ttuulluuii,, care are importanflæ în recunoaøterea
acestuia de cætre finanflatori. Ca øi garanflia,
pentru a fi recunoscutæ în cadrul acordului
BASEL II, contragaranflia trebuie sæ fie expresæ,
irevocabilæ øi necondiflionatæ. În rândul enti-
tæflilor de garantare, multe dintre garanfliile prin-
cipale emise îndeplinesc aceste condiflii. În
schimb, în rândul contragaranflilor, situaflia este
uøor diferitæ øi emiterea de contragaranflii este
de multe ori subiectul unor dispute privind
încadrarea lor în termenii BASEL II. 

GGAARRAANNfifiIIIILLEE  ØØII  CCOONNTTRRAAGGAARRAANNfifiIIIILLEE  
ØØII  AAJJUUTTOORRUULL  DDEE  SSTTAATT

CONFORM prevederilor Tratatului de func-
flionare a Uniunii Europene, art. 107 (1), orice
ajutor emis de un stat membru sau din re-
surse publice, în orice formæ øi care distorsio-
neazæ sau ameninflæ sæ distorsioneze concuren-
fla, favorizând anumifli beneficiari sau produc-
flia anumitor bunuri (afectând comerflul dintre
statele membre), este incompatibil cu piafla co-
munæ. 

Din acest punct de vedere, garanflia/contra-
garanflia emisæ de un stat poate afecta comer-
flul între statele membre, dacæ aceasta nu se
încadreazæ în condifliile practicate pe piafla fi-
nanciaræ de la nivelul statului membru emi-
tent. În emiterea de garanflii de cætre stat pot
fi implicate diferite forme juridice la care statul,
instituflii publice, administraflii locale deflin o
participare (chiar øi minoritaræ).

❑ CCoommiissiiaa  EEuurrooppeeaannææ a fæcut publice
criteriile3) pe care le utilizeazæ pen-
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tru a evalua dacæ garanfliile/contragaranfliile e-
mise de stat/din resurse de stat sunt suscepti-
bile de a constitui ajutor de stat. Astfel, a fost
stabilitæ o metodologie claræ øi transparentæ,
de calculare a elementelor specifice unui aju-
tor din cadrul unei garanflii/contragaranflii øi
s-au introdus reguli simplificate pentru IMM-
uri, pentru a le ajuta sæ facæ faflæ dificultæflilor
specifice cu care se confruntæ acestea în ceea
ce priveøte accesul la finanflare. 

❑ DDoouuææ  iinnssttrruummeennttee permit statelor
membre sæ evalueze elementele spe-

cifice de ajutor din cadrul unei garanflii/con-
tragaranflii, pentru o întreprindere din catego-
ria IMM-urilor, într-un mod simplu:

❑ ppoossiibbiilliittaatteeaa  ddee  aa  uuttiilliizzaa  pprriimmee  ““ssaaffee--hhaarr--
bboouurr””,,  pprreeddeeffiinniittee,, bazate pe clase de rating øi
care sunt considerate ca fiind conforme cu
condifliile pieflei øi nu implicæ elemente de a-
jutor. Acestea pot fi utilizate øi ca referinflæ
pentru a calcula echivalentul în ajutor în cazul
unor prime inferioare; 

❑ oo  pprriimmææ  ddee  33,,88%%  ppee  aann  aapplliiccaabbiillææ,, chiar
øi în absenfla unui rating, pentru societæflile afla-
te în faza de pornire (start-up);

❑ îînn  ccaazzuull  ssiisstteemmeelloorr  ddee  ggaarraannttaarree//ccoonnttrraa--
ggaarraannttaarree se poate aplica o primæ unicæ per
schemæ, dacæ suma garantatæ/contragarantatæ
nu depæøeøte 2,5 milioane euro pentru fiecare
societate comercialæ. Acest lucru permite un
efect de acoperire solidaræ a riscurilor (risk-
pool), în favoarea garanfliilor cu valoare redusæ
pentru IMM-uri.

❑ CCoonnddiiflfliiiillee în care o garanflie/contraga-
ranflie acordatæ în cadrul unei scheme

nu constituie ajutor de stat sunt urmætoarele:
❑ societæflile aflate în dificultate ar trebui sæ

fie excluse din schemæ;
❑ garanflii asociate unei tranzacflii specifice

øi limitate în timp øi ca sumæ;

❑ acoperire: nu mai mult de 80% din împru-
mutul restant (sau altæ obligaflie financiaræ);

❑ prime care sæ fie reexaminate cel puflin
o datæ pe an;

❑ prime care sæ acopere riscurile normale,
costuri administrative øi remunerarea anualæ
a unui capital corespunzætor;

❑ condiflii transparente pentru garanfliile
viitoare (de exemplu, societæfli eligibile);

❑ posibilitatea de a utiliza prime “safe-har-
bour” sau posibilitatea unei prime unice (evi-
tând necesitatea unor ratinguri individuale pen-
tru IMM-urile beneficiare), pentru sume care
nu depæøesc 2,5 milioane euro pentru fiecare
societate dintr-o schemæ datæ.

Precizærile Comisiei Europene se aplicæ în
toate domeniile de activitate, inclusiv agricul-
turæ, transporturi øi pescuit, færæ a afecta re-
gulile specifice pentru aceste sectoare. Nu se
aplicæ pentru garanfliile de export.

❑ Din perspectiva modalitæflilor de a-
cordare a garanfliilor øi contragaran-

fliilor care includ un element de ajutor, care
trebuie sæ fie compatibile cu reglementærile
comunitare în domeniul ajutorului de stat,
sistemele de garantare øi contragarantare din
UE utilizeazæ preponderent RReegguullaammeennttuull  ddee
mmiinniimmiiss44)). Acesta permite statelor membre sæ
acorde subvenflii cu valoare limitatæ întreprin-
derilor, øi în special IMM-urilor, foarte rapid,
færæ sæ notifice Comisia øi færæ sæ demareze
nici o proceduræ administrativæ. Regula se ba-
zeazæ pe presupunerea cæ, în marea majori-
tate a cazurilor, subvenfliile cu valoare micæ nu
au efect asupra comerflului øi concurenflei în-
tre statele membre øi, prin urmare, nu consti-
tuie ajutoare de stat în temeiul articolului 87
alineatul (1) din Tratatul CE.

RReegguullaammeennttuull  ddee  mmiinniimmiiss specificæ faptul
cæ mæsurile de ajutor de pânæ la 200.000 de
euro pe întreprindere, în decursul oricærei
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perioade de 3 ani fiscali, nu constituie un aju-
tor de stat în sensul tratatului, ceea ce în-
seamnæ cæ statele membre pot acorda aceste
sume care reprezintæ ajutoare færæ nici o for-
malitate proceduralæ.

Ajutoarele individuale furnizate în cadrul
unei scheme de garantare/contragarantare
pentru întreprinderi care nu se aflæ în dificul-
tate sunt tratate ca ajutoare de minimis trans-
parente, 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, respectiv, 750.000
euro pentru întreprinderile care îøi desfæøoaræ
activitatea în sectorul transportului rutier.

❑ CCoonnddiiflfliiii::

❑ plafonul pentru ajutorul prevæzut în re-
gula de minimis este de 200.000 euro (echiva-
lentul în numerar al finanflærii), pentru orice
perioadæ de trei ani fiscali;

❑ plafonul se va aplica la totalul asistenflei
publice considerate a fi ajutor de minimis;

❑ plafonul 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 doar formelor
“transparente” de ajutor, însemnând ajutorul
pentru care este posibil sæ se calculeze în prea-
labil echivalentul finanflærii brute færæ a fi ne-
cesar sæ se efectueze o evaluare a riscului.

Acest regulament ssee  aapplliiccææ ajutoarelor a-
cordate întreprinderilor din toate sectoarele,
ccuu  eexxcceeppflfliiaa  uurrmmæættooaarreelloorr::

❑ ajutoare acordate întreprinderilor care
îøi desfæøoaræ activitatea în domeniile pescui-
tului øi acvaculturii øi în domeniul producfliei
primare de produse agricole; 

❑ ajutoare acordate întreprinderilor care îøi
desfæøoaræ activitatea în domeniul procesærii
øi comercializærii produselor agricole (în anu-
mite cazuri);

❑ ajutoare pentru activitæfli legate de ex-
porturi cætre flæri terfle sau state membre;

❑ ajutoare condiflionate de utilizarea prefe-
renflialæ a produselor naflionale faflæ de produ-
sele importate;

❑ ajutoare acordate întreprinderilor care îøi
desfæøoaræ activitatea în sectorul cærbunelui;

❑ ajutoare pentru achiziflionarea de vehi-
cule pentru transportul rutier de mærfuri, a-
cordate întreprinderilor care efectueazæ trans-
porturi rutiere de mærfuri în numele unor terfli
sau contra cost;

❑ ajutoare acordate întreprinderilor aflate
în dificultate.

❑ UUnn  aalltt  iinnssttrruummeenntt utilizat la acorda-
rea de garanflii/contragaranflii ce con-

flin un element de ajutor este “Regulamentul
general de exceptare pe categorii de ajutoare”5)

(RGECA), care oferæ statelor membre un set
larg de mæsuri de ajutor pentru IMM-uri, cu
sarcini administrative minime. Categoriile de
mæsuri de ajutor conflinute în RGECA sunt scu-
tite de obligaflia de notificare. În consecinflæ,
statele membre pot acorda aceste categorii de
ajutoare imediat øi pot informa Comisia nu-
mai ulterior. 

Pentru a beneficia de scutire în conformi-
tate cu RGECA, mæsurile de ajutor trebuie sæ
îndeplineascæ un anumit numær de condiflii pre-
væzute în acest regulament. În special, RGECA
se aplicæ numai ajutoarelor transparente, a-
dicæ ajutoarele pentru care este posibil sæ se
calculeze în mod precis valoarea ajutorului
ex ante. 

Statele membre pot acorda diferite tipuri
de ajutoare pentru IMM-uri øi pot cumula di-
feritele mæsuri de ajutor, atât timp cât sunt res-
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pectate regulile privind cumularea, prevæzute
în RGECA. 

❑ ÎÎnn  ccoonncclluuzziiee,, sistemele de garantare/
contragarantare joacæ un rol impor-

tant în sprijinirea sectorului IMM, care repre-
zintæ în economia UE 99% din totalitatea enti-
tæflilor, furnizând nu mai puflin de 75 de mi-
lioane de locuri de muncæ. Strategia de la Li-
sabona a subliniat cæ inifliativele antrepreno-
riale 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 investi-
fliilor în anumite activitæfli bazate pe cunoaøtere
(dezvoltarea tehnologicæ, inovaflia øi transfe-
rul de tehnologii), fie ca urmare a faptului cæ

întreprinderile nu dispun de garanflii reale su-
ficiente/adecvate.

În aceste condiflii, facilitarea accesului la cre-
ditare prin scheme de garantare/contragaran-
tare va îmbunætæfli condifliile de creditare øi, im-
plicit, accesul la finanflare al IMM-urilor, ceea
ce va permite acestora sæ parcurgæ mai uøor
perioada actualæ de crizæ economicæ øi va pro-
duce efecte agregate în economie, în ceea ce
priveøte menflinerea locurilor de muncæ øi crea-
rea altora noi, funcflionarea celorlalfli opera-
tori economici cu care IMM-urile deruleazæ
relaflii de afaceri, bugetul de stat (creøterea în-
casærilor din impozite øi taxe, reducerea plæfli-
lor pe care statul le face persoanelor færæ loc
de muncæ etc.), permiflând totodatæ atenuarea
comportamentului pro-ciclic al sistemului ban-
car printr-o abordare anticiclicæ.
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CCOONNTTEEXXTTUULL  RREELLAAfifiIIEEII  RROOMMÂÂNNIIAA  ––
OOCCDDEE

ORGANIZAfiIA pentru Cooperare øi Dez-
voltare Economicæ (OCDE), ca organism cu
vocaflie mondialæ øi partener în plan econo-
mic al NATO, cuprinde în prezent 3344  ddee  ssttaattee
mmeemmbbrree (la adoptarea deciziilor în Consiliu
participând øi CCoommiissiiaa  EEuurrooppeeaannææ  øøii  BBaannccaa
MMoonnddiiaallææ), având relaflii de colaborare privind
transferul de expertizæ cu 100 de economii, in-
clusiv în curs de dezvoltare sau emergente.

■ fiærile care fac parte din structura
OCDE produc în prezent aproxima-

tiv 70% din volumul de bunuri øi servicii ra-
portate pe plan mondial, iar Organizaflia are la

dispoziflie un buget propriu anual de finan-
flare a activitæflii, de aproximativ 300 milioane
de euro, provenit din contribuflia diferenfliatæ
a statelor membre.

■ OOCCDDEE  rreepprreezziinnttææ  uunn  ffoorr  iinntteerrnnaaflfliioo--
nnaall  ddee  ddeezzbbaatteerree  aa  ppoolliittiicciilloorr  eeccoonnoo--

mmiiccee  øøii  ssoocciiaallee  llaa  nniivveell  gglloobbaall,, o asociaflie apo-
liticæ a flærilor cel mai bine dezvoltate din punct
de vedere economic, având drept misiune con-
struirea unei economii puternice în statele
membre, îmbunætæflirea eficienflei, perfectarea
sistemelor de piaflæ, extinderea comerflului li-
ber øi contribuflia la dezvoltarea economicæ.

Prin activitatea sa, OCDE asistæ guvernele
în compararea politicilor economice, oferæ,
într-un cadru al cooperærii multilaterale, solu-
flii la importante probleme actuale de interes
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comun, identificæ cele mai bune practici øi co-
ordoneazæ politicile interne øi internaflionale
în diferite domenii ale vieflii economico-sociale. 

VVaallooaarreeaa  øøii  vvaallaabbiilliittaatteeaa  rreeccoommaannddæærriilloorr  øøii
rreezzoolluuflfliiiilloorr  ssuunntt  aattââtt  ddee  mmaarrii,,  îînnccââtt  ssee  ccoonnssttii--
ttuuiiee  pprraaccttiicc  îînnttrr--oo  mmaattrriiccee  ddee  ffuunnccflfliioonnaarree  aa
eeccoonnoommiieeii  mmoonnddiiaallee.. Acolo unde OCDE de-
cide sæ dezvolte programe, reuøeøte sæ mobi-
lizeze fonduri fie din resurse proprii, fie din
alte resurse, cum ar fi cele ale UE, Bæncii Mon-
diale, BERD, CCoommiissiiaa  EEuurrooppeeaannææ  ffiiiinndd  rreepprree--
zzeennttaattææ  îînn  CCoonnssiilliiuull  OOCCDDEE..

■ IInnssttrruummeenntteellee  ddee  lluuccrruu  aallee  OOCCDDEE  ssuunntt::
rezoluflii, declaraflii, recomandæri, co-

duri de conduitæ, acestea neavând caracter ju-
ridic obligatoriu. Statele îøi exprimæ voluntar
interesul pentru aderarea la instrumentele de
lucru ale OCDE; aderarea se face pe baza invi-
tafliei transmise de Consiliu, dupæ o atentæ øi
exigentæ evaluare în comisiile de specialitate
ale OCDE a politicilor naflionale în domeniile
de activitate respective. 

■ RRoommâânniiaa  aa  rreellaannssaatt  rreellaaflfliiiillee  ccuu  OOCCDDEE
îînn  aannuull  22000011,, iar 3 ani mai târziu, în

aprilie 2004, øi-a prezentat candidatura oficialæ
de a deveni flaræ membræ; acest lucru a putut
fi realizat ca urmare a unor substanfliale rezul-
tate materializate în admiterea în mai multe
structuri de lucru øi prin aderarea la codurile
de conduitæ ale Organizafliei, în prezent, tre-
buind sæ acflioneze, în continuare, în relaflia cu
OCDE, ca un ssttaatt  ccaannddiiddaatt.. Printre structurile
de lucru ale OCDE în care România este re-
prezentatæ, ssee  ppoott  eevviiddeennflfliiaa  cceellee  ddiinn  ddoommeenniiiillee::
IMM øi antreprenoriat, Finanflare IMM, Inves-
tiflii internaflionale øi companii multinaflionale,
Dezvoltare localæ øi creare de locuri de muncæ,
Turism, Concurenflæ, Politici øi Administrare fis-
calæ, Migraflie, Reforma reglementærilor ø.a. 

Având în vedere cæ o nouæ discuflie despre
extindere nu este prevæzutæ înainte de anul
2015, RRoommâânniiaa  ttrreebbuuiiee  ssææ  ffrruuccttiiffiiccee  aacceeaassttææ  ppee--

rriiooaaddææ  øøii  ssææ  ccoonnssoolliiddeezzee  pprrooffiilluull  ddee  ssttaatt  ccaannddii--
ddaatt eelliiggiibbiill,,  ppeennttrruu  aa  ddeevveennii  mmeemmbbrruu  ccuu  ddrreepp--
ttuurrii  ddeepplliinnee.. Participarea României la acfliu-
nile øi activitæflile organizate de OCDE, în cali-
tate de stat membru, observator sau invitat,
oferæ posibilitatea cunoaøterii bunelor practici
dobândite de cele mai dezvoltate economii
mondiale, în domenii de mare interes privind
dezvoltarea economico-socialæ a flærii noastre,
precum øi a cuprinderii României în programe
vizând transferul øi implementarea acestora.

România are argumente puternice în spri-
jinul candidaturii sale din prisma îndeplinirii
criteriilor de aderare (like-mindedness, signi-
ficant player, mutual benefit øi global conside-
rations): participæ activ la structurile de lucru
ale OCDE, a cunoscut o dezvoltare economicæ
accentuatæ, a devenit stat donator prin inter-
mediul politicii de cooperare internaflionalæ
pentru dezvoltare øi joacæ un rol important în
regiunile adiacente (Marea Neagræ, Balcanii de
Vest).

FFOORRUUMMUULL  OOCCDDEE  22001122

ÎN PERIOADA 22 – 24 mai a.c., a avut loc la
Paris sæptæmâna OCDE, care a debutat cu FFoo--
rruummuull intitulat “From Indignation and Inequa-
lity to Inclusion and Integrity” (22 – 23 mai),
urmat de rreeuunniiuunneeaa  mmiinniisstteerriiaallææ  aa  CCoonnssiilliiuulluuii
OOCCDDEE (23 – 24 mai). Cele douæ manifestæri
s-au suprapus în ziua de 23 mai, când au avut
loc lansarea Economic Outlook 2012 øi a ra-
portului privind Better policies for better lives
– Politici mai bune pentru o viaflæ mai bunæ. 

■ La evenimentele menflionate, statele
membre OCDE au participat la nivel

de vviicceepprreeøøeeddiinnttee (Chile øi Polonia), vviiccee  pprriimm--
mmiinniissttrruu (Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Israel,
Coreea, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovacia,
Suedia, Turcia), restul statelor membre par-
ticipând la nivel de mmiinniissttrruu  aall  eeccoonnoommiieeii  øøii
ccoommeerrflfluulluuii,,  aall  aaffaacceerriilloorr  eexxtteerrnnee  ssaauu  aall  ffiinnaann--
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flfleelloorr (Australia, Danemarca, Finlanda, Islanda,
Irlanda, Italia, Luxemburg, Mexic, Noua Zee-
landæ, Spania, Elveflia, Marea Britanie, SUA).
Formatul evenimentului presupune, în mod
esenflial, participarea, alæturi de reprezentanfli
guvernamentali, øi a rreepprreezzeennttaannflfliilloorr  mmeeddiiuulluuii
eeccoonnoommiicc  øøii  ffiinnaanncciiaarr,,  aaii  ssoocciieettææflfliiii  cciivviillee  øøii  aaccaa--
ddeemmiiccee,,  mmeeddiiaa,, în scopul gæsirii celor mai po-
trivite soluflii de ieøire din crizæ øi revenire la
o creøtere economicæ sustenabilæ, bazatæ pe
incluziune socialæ, transparenflæ øi echitate.

■ În data de 22 mai, Forumul OCDE a
fost deschis de dl AAnnggeell  GGuurrrriiaa,, se-

cretar general al OCDE øi de MM..SS..  RReeggiinnaa  RRaanniiaa
AAll  AAbbdduullllaahh a Iordaniei.

În discursul sæu, AAnnggeell  GGuurrrriiaa a subliniat
faptul cæ, în opinia sa, criza nu s-a terminat,
din contræ, suntem în al cincilea an al acestui
fenomen. Criza financiaræ a devenit øi o crizæ
socialæ, având în vedere nivelurile record ale
øomajului din statele dezvoltate øi nu numai.
Ameninflærile actuale sunt dintre cele mai di-
verse: ■ multe state membre OCDE se con-
fruntæ cu deficite fiscale nesustenabile, nive-
luri record ale datoriei publice, creøtere eco-
nomicæ scæzutæ, o ratæ a øomajului alarmantæ;
■ alte state sunt ameninflate de o crizæ a dato-
riei suverane, cu impact asupra întregii regiuni,
din cauza legæturilor intrinseci ale pieflei; ■

economiile emergente se recupereazæ într-un
ritm mai alert, dar multe dintre ele sunt ame-
ninflate de creøterea inflafliei în contextul a-
dâncirii inegalitæflilor øi al decalajelor sociale
øi economice; ■ nu în ultimul rând, statele în
curs de dezvoltare sau slab dezvoltate se con-
fruntæ cu o crizæ a preflurilor la alimente øi e-
nergie, o piaflæ a exporturilor slæbitæ, redevenfle
în scædere. Fræmântærile sociale din statele a-
rabe øi ale Africii de Nord sunt în mare parte
motivate de lipsa unor locuri de muncæ adec-
vate øi a øanselor de dezvoltare. 

Rædæcinile øi esenfla fenomenelor pot fi di-

ferite, dar nu existæ dubiu asupra preocupærii
comune: iinncclluuzziiuunneeaa  ssoocciiaallææ..

În continuare, Gurria a remarcat acutizarea
inegalitæflilor la nivel mondial øi necesitatea
gæsirii modalitæflilor prin care OCDE poate
ajuta comunitatea internaflionalæ în identifica-
rea unor soluflii globale la problemele globale.
Astfel, organizaflia oferæ o oglindæ obiectivæ, în
care guvernele se pot vedea øi se pot compara
cu alte guverne, astfel încât sæ-øi identifice de-
fectele øi slæbiciunile, pentru a putea îmbunæ-
tæfli politicile propuse. 

MMEESSAAJJEE  CCHHEEIIEE  DDIINN  PPAARRTTEEAA
SSEECCRREETTAARRUULLUUII  GGEENNEERRAALL  OOCCDDEE,,  
DDLL  AA..GGUURRRRIIAA

■ Guvernele trebuie sæ promoveze “ccrreeøø--
tteerreeaa  iinncclluussiivvææ”, concomitent cu e-

chilibrarea finanflelor publice. În acest scop,
OCDE recomandæ guvernelor sæ acflioneze pe
ttrreeii  ppaalliieerree,, respectiv: “Go Structural, Go So-
cial øi Go Green”:

■ Guvernele trebuie sæ acflioneze în plan
ssttrruuccttuurraall,, deoarece toate flærile încæ au sufi-
cient spafliu pentru upgradarea economiilor
cu reforme care genereazæ creøtere øi locuri
de muncæ în urmætoarele domenii cheie: edu-
caflie, sænætate, piafla muncii, concurenflæ, fis-
calitate, politici monetare øi inovare.

■ Guvernele trebuie sæ acflioneze în plan
ssoocciiaall cu mæsuri de politicæ care sæ diminueze
impactul devastator al crizei asupra familiilor
(fiscalitate redusæ, acces la educaflie, sænætate,
securitate socialæ);

■ Guvernele trebuie sæ promoveze politici
potrivite care sæ conducæ la creøtere econo-
micæ sustenabilæ, bazatæ pe ddiimmiinnuuaarreeaa  eenneerr--
ggiiiilloorr  ppoolluuaannttee  øøii  aa  ssuupprraaccoonnssuummuulluuii..

■ Acfliunile politice simultane în palie-
rele menflionate vor conduce la si-

nergii øi vor încuraja uunn  nnoouu  ttiipp  ddee  ccrreeøøtteerree::
mmaaii  ppuutteerrnniiccææ,,  mmaaii  eeccoollooggiiccææ  øøii  eecchhiittaabbiillææ..
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■ DDeemmaarraarreeaa  uunneeii  nnooii  iinniiflfliiaattiivvee  OOCCDDEE
“New Approaches to Economic Chal-

lenges”, care sæ promoveze mai multe reco-
mandæri de politicæ pentru stoparea crizei øi
progresul inclusiv øi sustenabil.

■ CCoonnssuullttaarreeaa  øøii  iimmpplliiccaarreeaa  ttuuttuurroorr  aacc--
ttoorriilloorr – mecanism de cooperare multi-

lateralæ, inclusiv pentru construirea încrederii
øi progresului global.

MMEESSAAJJEE  fifiIINNTTÆÆ  PPEENNTTRRUU  DDOOMMEENNIIUULL  
FFIISSCCAALL--MMOONNEETTAARR::

■ SSttaabbiilliizzaarreeaa  ddaattoorriieeii  ppuubblliiccee  øøii  ccoonn--
ssoolliiddaarreeaa  ffiissccaallææ:: ■ consolidarea fis-

calæ øi mæsurile structurale trebuie sæ meargæ
împreunæ; ■ compoziflia consolidærii fiscale,
cu un echilibru atent între reducerea cheltuie-
lilor øi creøterea veniturilor, este deosebit de
importantæ; ■ agenda reformei trebuie sæ flin-
teascæ sprijinirea locurilor de muncæ; ■ mobi-
lizarea de resurse pentru sprijinirea segmen-
telor defavorizate øi micøorarea presiunii con-
solidærii fiscale; ■ necesitatea unor programe
credibile de consolidare pe termen mediu, ca
o condiflie cheie prealabilæ pentru succesul a-
justærii; ■ întærirea paravanului de protecflie a
zonei euro prin sporirea resurselor FMI øi a
Bæncii Centrale Europene. 

■ ÎÎnnttæærriirreeaa  rroolluulluuii  øøii  ccaappiittaalliizzaarreeaa  BBCCEE
øøii  BBEEII:: ■ întærirea paravanului de pro-

tecflie a zonei euro prin creøterea resurselor
FMI øi a operafliunilor de refinanflare pe ter-
men lung activate de Banca Centralæ Euro-
peanæ; ■ creøterea efectivæ a protecfliei para-
vanului euro va fi întæritæ øi prin alocarea de
resurse ESM (European Stability Mechanism
– cu fonduri de salvare), pentru a fi folosite øi
a ræspunde în mod direct necesitæflilor de re-
capitalizare bancaræ; ■ îmbunætæflirea condi-
fliilor operaflionale ale resurselor de protecflie

pentru a permite accesul rapid la acestea, dacæ
este nevoie; ■ dacæ instabilitatea øi volatilita-
tea cresc pe pieflele suverane, BCE va reîncepe
øi extinde SMP (Securities Market Program);
■ în cazul unei presiuni inflaflioniste, existæ
spafliul pentru temporare monetaræ.

■ Disciplina fiscalæ fermæ øi consolida-
rea eficace furnizeazæ condifliile ca-

dru pentru mmææssuurrii  ssuupplliimmeennttaarree cætre o creø-
tere compactæ, stabilæ. AAssttffeell  ddee  mmææssuurrii  ppoott  iinn--
cclluuddee:: ■ emiterea de bonduri garantate în co-
mun de guvern pentru a ajuta recapitalizarea
bæncilor øi a facilita/întæri disponibilitatea cre-
ditelor; ■ creøterea resurselor de garantare
comunæ, disponibile pentru BEI, în scopul fi-
nanflærii proiectelor de infrastructuræ; ■ astfel
de miøcæri pot acoperi calea cætre o emisiune
de euro-bonduri mai extinsæ; ■ redirecfliona-
rea resurselor de fonduri structurale disponi-
bile cætre alocæri de stimulare a creøterii; ■ o
accelerare a integrærii pieflei unice poate fi o
sursæ majoræ de creøtere. 

MMEESSAAJJEE  CCHHEEIIEE  DDIINN  PPAARRTTEEAA  
MM..SS..  RREEGGIINNAA  RRAANNIIAA  AALL  AABBDDUULLLLAAHH  
AA  IIOORRDDAANNIIEEII

■ Evidenflierea rroolluulluuii  EEdduuccaaflfliieeii  în so-
cietæflile unde inegalitæflile persistæ.

■ SSoolluuflfliiiillee  ddeessttiinnaattee  rreedduucceerriiii  nniivveelluulluuii
iinneeggaalliittææflfliilloorr sunt complexe øi multi-

factuale.

■ CCaalleeaa  cceeaa  mmaaii  ssccuurrttææ  ppeennttrruu  aa  ttrreeccee
ddee  llaa  iinneeggaalliittaatteeaa  ssoocciieettaallææ  llaa  pprroossppee--

rriittaattee  eessttee  eedduuccaaflfliiaa..

AALLTTEE  IINNIIfifiIIAATTIIVVEE  ØØII  TTEEMMEE  DDEEZZBBÆÆTTUUTTEE

UN INTERES deosebit a prezentat “Inifliati-
va pentru o viaflæ mai bunæ”, næscutæ în urma
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eforturilor de aproape 10 ani ale organizafliei,
de a dezvolta indicatori noi, care sæ meargæ
dincolo de PIB în mæsurarea bunæstærii socie-
tæflilor. La nivel global, statele dezvoltate au
atins un nivel de saturaflie economicæ în care
trebuie sæ identifice noi modalitæfli ale progre-
sului, acordând atenflie mæritæ echilibrului din-
tre dreptatea socialæ øi competitivitatea eco-
nomicæ.

■ A urmat llaannssaarreeaa  eeddiiflfliieeii  aa  22--aa  aa  IInnddee--
xxuulluuii  OOCCDDEE privind o viaflæ mai bunæ

(Your Better Life Index – www.OECD.org/
betterlifeindex), un instrument de mæsurare
interactivæ a calitæflii vieflii din economiile mem-
bre, pe baza factorilor ce conteazæ cel mai mult
pentru cetæfleni. Anthony Gooch øi Martine
Durand dn cadrul OCDE au subliniat faptul
cæ este vorba despre un proces în desfæøurare,
ce urmeazæ sæ se îmbunætæfleascæ øi sæ se extindæ
în timp. Indexul are în vedere 1111  iinnddiiccaattoorrii:: lo-
cuinflele, locurile de muncæ, veniturile, comu-
nitatea, educaflia, mediul înconjurætor, guver-
narea, sænætatea, satisfacflia vieflii, siguranfla øi
echilibrul muncæ – viaflæ. Pe lângæ aceøtia, cu
timpul se vor adæuga alflii, privind sustenabili-
tatea øi guvernanfla.

■ Politicieni, business leaders, mediul
universitar øi societatea civilæ au dis-

cutat øi dezbætut în cadrul Forumului mmooddaa--
lliittææflflii  ddee  aaddaappttaarree  ddee  llaa  iinnddiiggnnaarree  øøii  iinneeggaalliittaattee
llaa  iinncclluuzziiuunnee  øøii  iinntteeggrriittaattee.. Cu un numær sem-
nificativ de tineri în cæutarea unui loc de mun-
cæ, clasa de mijloc a fost epuizatæ de sistem,
reglementærile financiare suferæ eøecuri øi în-
crederea în guverne øi alte instituflii scade: cum
se poate recâøtiga încrederea øi integritatea în
sistem øi ce cæi inovative se pot gæsi pentru o
creøtere mai sustenabilæ, echitabilæ øi mai verde?
Ce politici pot conduce la un standard de via-
flæ mai bun? 

Criza economicæ a condus la o pierdere a
încrederii în abilitatea de gæsire a solufliilor de
ræspuns la provocærile actuale. 

Actori internaflionali importanfli ssuussflfliinn  nnee--
cceessiittaatteeaa  uunneeii  nnooii  aaggeennddee  ppoolliittiiccee  øøii  aa  uunneeii  nnooii
aabboorrddæærrii  aa  sscchhiimmbbæærriilloorr  eeccoonnoommiiccee  øøii  ssoocciiee--
ttaallee,, care sæ se focalizeze nu numai pe creøtere,
dar øi pe deschidere øi corectitudine, într-un
cuvânt ”incluziune”. 

■ Existæ o cerere pentru o societate mai
corectæ øi egalæ, cu mai multæ trans-

parenflæ øi acfliuni împotriva corupfliei, creøte-
rii taxelor, scæderii cheltuielilor sociale øi creø-
terea costului vieflii. Este mai facil sæ fie expri-
matæ indignarea decât sæ se ofere alternative
constructive. De fapt, lumea are nevoie de so-
luflii.

Existæ aøteptæri mari din partea organizaflii-
lor internaflionale, precum OCDE, pentru spri-
jinirea guvernelor în eforturile de gæsire a so-
lufliilor sustenabile. Întrebærile fundamentale
puse în dezbatere au fost reflectate în progra-
mul Forumului OCDE, ffooccaalliizzâânndduu--ssee  ppee  mmoo--
ddaalliittaatteeaa  ddee  ttrreecceerree  ddee  llaa  iinnddiiggnnaarree  øøii  iinnccoorreecc--
ttiittuuddiinnee  llaa  iinncclluuzziiuunnee  øøii  iinntteeggrriittaattee..  

Forumul a fost utilizat ca o platformæ care
permite tuturor actorilor sæ îøi uneascæ efor-
turile ppeennttrruu  aa  ggææssii  ssoolluuflfliiii  ppoottrriivviittee de a face
faflæ diferitelor provocæri. 

TTEEMMEELLEE  PPRRIINNCCIIPPAALLEE  DDEE  DDEEZZBBAATTEERREE  
AAUU  AAVVUUTT  VVAALLEENNfifiEE  
TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIEERREE

■ PPrroommoovvaarreeaa  ccrreeøøtteerriiii  iinncclluussiivvee – po-
litici necesare pentru întærirea unei

creøteri inclusive øi sustenabile. Politicile vor
trebui ajustate, astfel încât sæ se reducæ impac-
tul creøterii lente øi a øomajului, asigurându-se
împærflirea beneficiilor datorate creøterii. Criza
mondialæ a fost precedatæ de un nivel crescut
al inegalitæflilor; putem astfel concluziona cæ
inegalitæflile genereazæ instabilitate. Societæflile
care prezintæ un nivel scæzut al inegalitæflilor
au cicluri economice mai puflin brutale. În a-
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cest context, ccooeeffiicciieennttuull  lluuii  GGiinnii mæsoaræ ine-
galitæflile existente între venituri. Studiul rea-
lizat de OECD aratæ cæ în timp ce inegalitæflile
existente între venituri s-au accentuat, se obser-
væ, în paralel, øi o creøtere a “veniturilor mari”.
De asemenea, s-a remarcat o reducere a inega-
litæflilor în flærile emergente, în timp ce acestea
au crescut în flærile membre OECD. SSee  rreeccoo--
mmaannddææ  ccaa  ppoolliittiiccaa  eeccoonnoommiiccææ  ssææ  ffiiee  ccoonncceeppuuttææ
ddee  oo  mmaanniieerrææ  ccaarree  ssææ  ggeenneerreezzee  oo  ccrreeøøtteerree  mmaaii
iinncclluussiivvææ,,  vveenniittuurriillee  ffiiiinndd  ddiissttrriibbuuiittee  eecchhiilliibbrraatt
îînn  ttooaattææ  ssoocciieettaatteeaa..  

O creøtere semnificativæ nu este neapærat øi
una inclusivæ, având în vedere faptul cæ tofli
membrii unei societæfli nu beneficiazæ în a-
ceeaøi mæsuræ de veniturile generate de aceastæ
creøtere. Guvernele actuale trebuie sæ depunæ
toate eforturile necesare pentru ca o creøtere
economicæ sæ determine schimbæri pozitive
în ceea ce priveøte nivelul de trai øi bunæstarea
tuturor categoriilor sociale. Spre exemplu, spri-
jinul oferit de stat pentru cercetare øi dezvol-
tare nu trebuie sæ privilegieze doar anumite
sectoare, cum ar fi înalta tehnologie; acesta tre-
buie sæ se adreseze tuturor sectoarelor care pot
crea locuri de muncæ pentru muncitorii înalt
calificafli, precum øi pentru cei mai puflin cali-
ficafli. Acfliunile guvernanflilor trebuie sæ se în-
drepte øi cætre o ccrreeøøtteerree  eeccoollooggiiccææ.. Politicile
destinate schimbærilor tehnologice øi inoværi-
lor necesare unei creøteri ecologice vor genera
investiflii în formarea profesionalæ, educaflie,
în lupta contra særæciei øi în ocuparea forflei
de muncæ. De asemenea, veniturile obflinute
de autoritæflile publice prin exploatarea resur-
selor naturale trebuie redistribuite de o ma-
nieræ justæ. 

IInntteerrvveennflfliiiillee  gguuvveerrnnaammeennttaallee  ttrreebbuuiiee  ssææ  îîmm--
bbuunnæættææflfleeaassccææ  aacccceessuull  llaa  ccaappiittaall  øøii  llaa  sseerrvviicciiiillee  ffii--
nnaanncciiaarree  ppeennttrruu  ttooaattee  sseeggmmeenntteellee  ppooppuullaaflfliieeii..
IInncclluuzziiuunneeaa  ffiinnaanncciiaarrææ  ccoonnssttiittuuiiee  uunn  eelleemmeenntt
cchheeiiee  ppeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  ccrreeøøtteerriiii  iinncclluussiivvee..

TTuurrcciiaa reprezintæ un exemplu în materie
de creøtere inclusivæ. Printre mæsurile adop-

tate de aceastæ flaræ pentru reducerea inegali-
tæflilor, se numæræ creøterea salariului minim
pe economie øi a salariilor medii, împreunæ cu
o scædere a dobânzilor de la 15 – 20% la 3 – 5%.
IMM-urile asiguræ 80% din locurile de muncæ
în Turcia. Politicile s-au axat pe înlæturarea tu-
turor obstacolelor care stæteau în calea dez-
voltærii IMM-urilor, facilitând în acelaøi timp
accesul femeilor øi al tinerilor la activitæflile
economice. De asemenea, s-a pus accent pe
dezvoltarea relafliilor cu flærile africane, numæ-
rul de ambasade în aceste flæri crescând de la
12 în 2008 la 27 în 2012.

■ SScchhiimmbbæærrii  eeccoonnoommiiccee  øøii  ssoocciieettaallee – ac-
centuarea crizei impune revizuirea,

regândirea øi testarea unor noi abordæri adre-
sate schimbærilor economice øi societale; re-
glementarea financiaræ – gæsirea unui echili-
bru corect.

Deosebit de interesantæ øi utilæ a fost øi pre-
zentarea RRaappoorrttuulluuii  pprreelliimmiinnaarr “Economic Out-
look” 2012, AAnnggeell  GGuurrrriiaa  øøii  CCaarrlloo  PPaaddooaann  iilluuss--
ttrrâânndd  ppeerrssppeeccttiivveellee  eeccoonnoommiiccee  ppee  ccaarree  OOCCDDEE
llee  aannttiicciippeeaazzææ  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddææ  mmaaii  lluunnggææ  ddee
ttiimmpp,,  rreessppeeccttiivv  ppâânnææ  îînn  22003300.. Prezentarea øi
panelurile ce i-au urmat aauu  ppuunnccttaatt  uurrmmæættooaa--
rreellee  iiddeeii::

■ în ciuda unor semnale pozitive din ulti-
ma vreme, cea mai gravæ crizæ economicæ post-
belicæ nu s-a încheiat (“øi-a schimbat doar pie-
lea”): relansarea se face cu viteze diferite, res-
pectiv creøteri mai rapide în flærile emergente
faflæ de cele din OCDE atât în 2011, cât øi în
2012. Totuøi, creøterea pare a fi mai sustena-
bilæ øi mai puflin dependentæ de stimulente fis-
cale sau de cererea externæ, iar flærile care îna-
inte de crizæ au avut o situaflie economicæ bunæ
au depæøit mai repede criza; 

■ existæ încæ multe riscuri (criza datoriilor
suverane, creøterea preflurilor la materiile pri-
me, situaflia economicæ din SUA øi Japonia, su-
praîncælzirea economiilor emergente, posibi-
la încetinire a creøterii economiei chineze, øo-
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majul pe termen lung, relaflia creøtere modes-
tæ – datorii mari etc.), care accentueazæ vul-
nerabilitæflile existente;

■ solufliile sugerate de studiu sunt grupate
în ttrreeii  ddiirreeccflfliiii:: “go structural” øi “go green” (re-
forme pentru identificarea de noi surse de creø-
tere prin inovare, competitivitate, noi produse,
mai ales tehnologii “verzi” etc.) øi “go social”
(crearea de noi locuri de muncæ, limitarea øo-
majului, reducerea inechitæflilor sociale etc.);

■ trebuie evitatæ “capcana” datoriei (poli-
ticile fiscale rigide nu stimuleazæ creøterea eco-
nomicæ, accentuând øomajul care, pe termen
lung, poate deveni structural); 

■ UE a lansat inifliativa pentru solufliona-
rea crizei financiare din Irlanda, Grecia øi Por-
tugalia øi pentru a “limita focul din pædure”,
protejând astfel relansarea. Procesul continuæ,
cazul Greciei continuând sæ fie cea mai mare
provocare;

■ adoptarea monedei euro în Estonia a
avut efectul de a menfline interesul investito-
rilor din Finlanda øi Suedia, iar reacflia rapidæ
faflæ de reformæ s-a dovedit a fi mai puflin du-
reroasæ decât amânarea intervenfliilor. Minis-
trul chilian de finanfle a subliniat cæ “guver-
nele trebuie sæ facæ alegeri foarte dificile”, iar
politicile monetare nu sunt suficiente, ele tre-
buind sæ fie acompaniate de cele fiscale;

❑ relansarea pieflei muncii depinde în mare
mæsuræ de sectorul privat (mai ales IMM), ro-
lul guvernelor fiind acela de crea cadrul în care
firmele sæ poatæ creøte, aceasta însemnând po-
litici fiscale, reglementæri mai uniforme, încu-
rajarea productivitæflii. Prioritare sunt investi-
fliile în tehnologie øi educaflie (în special, cea
digitalæ).

■ GGeenneerraarreeaa  îînnccrreeddeerriiii – restaurarea în-
crederii este esenflialæ pentru realiza-

rea unei redresæri durabile øi stabilitæfli sociale.
Criza economicæ øi financiaræ a subminat

încrederea populafliei în sistemul de guvernare
øi în sistemul bancar. Restabilirea acestei încre-

deri este indispensabilæ pentru orice redre-
sare durabilæ: populaflia va accepta politicile
destinate relansærii economice, stimulærii o-
cupærii forflei de muncæ øi creøterii durabile, în
mæsura în care acestea sunt favorabile øi pen-
tru cetæfleni, nu numai pentru sistemul ban-
car. NNooiillee  rreegguullii  aallee  sseeccttoorruulluuii  ffiinnaanncciiaarr  ttrree--
bbuuiiee  bbiinnee  ddeeffiinniittee  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeøøttee  oorriiccee  rree--
ccaappiittaalliizzaarree  aa  bbæænncciilloorr  pprriivvaattee,,  ccuu  ffoonndduurrii  ppuu--
bblliiccee.. Trebuie sæ fie clar pentru contribuabil
faptul cæ aceastæ recapitalizare nu implicæ nu-
mai acoperirea din bani publici a pierderilor
suferite de bænci, ccii  øøii  ppaarrttaajjuull  uunnuuii  vviiiittoorr  pprroo--
ffiitt  îînnttrree  ssttaatt  øøii  iinnssttiittuuflfliiiillee  ffiinnaanncciiaarree..  

■ OO  vviiaaflflææ  mmaaii  bbuunnææ – indicatori po-
trivifli pentru captarea realitæflii vieflii

oamenilor, prioritæflilor øi aspirafliilor în con-
textul globalizærii.

Dupæ 50 de ani de experienflæ, OCDE a de-
cis sæ studieze în amænunt “bbuunnuull  ttrraaii” al lo-
cuitorilor celor 34 de state membre, prin in-
termediul indicatorului “oo  vviiaaflflææ  mmaaii  bbuunnææ”. În
funcflie de 11 criterii, privind calitatea locuin-
flei, viafla în comunitate, importanfla protecfliei
mediului sau a sistemului de sænætate øi de e-
ducaflie, OCDE doreøte sæ mæsoare calitatea vie-
flii în cadrul statelor membre (Raportul “Better
Life Index”). Datele colectate pot aduce ele-
mente concrete de comparaflie, care sæ permi-
tæ guvernanflilor sæ adopte politici noi, inspi-
rându-se din politicile adoptate de alte state în
domeniul în care acestea exceleazæ. În funcflie
de intervenfliile utilizatorilor, care vor putea ac-
cesa site-ul øi crea propriul indicator privind
“o viaflæ mai bunæ”, criteriile inifliale vor putea
fi extinse øi la alte domenii de interes. 

■ IImmppoorrttaannflflaa  ccllaasseelloorr  ddee  mmiijjlloocc – opor-
tunitæfli øi provocæri pentru guverne,

în termenii politicilor fiscale øi serviciilor sociale;
reglementarea financiaræ øi echilibrul corect. 

Creøterea inegalitæflilor pe parcursul ultimi-
lor 20 – 30 de ani a determinat o reducere a
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claselor de mijloc în numeroase flæri øi a pro-
vocat mai multe acfliuni de protest în lumea
întreagæ. Legætura între remuneraflia medie a
muncitorilor obiønuifli øi creøterea economicæ
globalæ pare sæ se fi rupt. Creøterea salariului
mediu în raport cu cea a PIB-ului s-a atenuat
în majoritatea flærilor, lucru care se explicæ prin
creøterea veniturilor celor bogafli, în timp ce
diferenfla dintre salariul minim øi salariul me-
diu a scæzut. Noile tehnologii au permis per-
soanelor bine calificate (avocafli, experfli con-
tabili, economiøti) sæ-øi amelioreze eficacita-
tea, competenflele acestora fiind în continuare
foarte cæutate, însæ în acelaøi timp aceste noi
tehnologii au provocat dispariflia unor meserii
øi locuri de muncæ, ocupate de clasa de mijloc,
care necesitau un nivel mai slab de calificare. 

În fafla acestei situaflii, trebuie pus accentul
pe formarea profesionalæ permanentæ øi ame-
liorarea calificærilor acestor persoane, pentru
a face faflæ cerinflelor angajatorilor. Guvernan-
flii trebuie sæ intervinæ pentru a stopa acumu-
larea, de cætre o micæ parte a populafliei, a u-
nei pærfli din ce în ce mai mare a bogæfliei na-
flionale. Trebuie adoptate o serie de politici
bugetare inovatoare, care sæ permitæ în primul
rând asigurarea unor servicii publice, precum
educaflia øi sænætatea, pentru ansamblul popu-
lafliei øi o distribuflie mai justæ a veniturilor. Cla-
sele mijlocii au acumulat întotdeauna capital,
fie el fizic (echipamente, locuinfle) sau uman
(educaflie, sænætate). Consolidarea clasei de mij-
loc va permite crearea unor baze solide pen-
tru progresul economic, prin stimularea con-
sumului øi a cererii interne. 

■ NNooiillee  pprroovvooccæærrii  pprriivviinndd  mmiiccrrooccrreeddii--
ttaarreeaa

Microfinanflarea a devenit foarte rapid un
iinnssttrruummeenntt  mmaajjoorr  ddee  ddeezzvvoollttaarree  mmoonnddiiaallææ.. Însæ
prea mulfli potenfliali antreprenori nu au sau
nu au îndeajuns acces la finanflare. IInnoovvaaflfliiaa  øøii
ppoolliittiicciillee  gguuvveerrnnaammeennttaallee au de jucat un rol
crucial în corectarea acestor dezechilibre. 

La scaræ mondialæ, 3 miliarde de persoane
sunt excluse din sistemul financiar tradiflional.
Începând cu sfârøitul anilor '70 microfinanfla-
rea joacæ acest rol de a ajuta populafliile særace,
excluse din sistemul bancar, sæ dezvolte o ac-
tivitate generatoare de venituri. De asemenea,
microfinanflarea a permis unui mare numær
de femei øi de tineri sæ dezvolte activitæfli an-
treprenoriale. Numærul de clienfli ai microfinan-
flærii este astæzi estimat la 190 de milioane de
persoane, 500 de milioane de microîntreprin-
zætori fiind încæ excluøi. Microfinanflarea nu
trebuie sæ se limiteze doar la furnizarea de ser-
vicii financiare; aceasta va trebui sæ finanfleze
programe care asociazæ la microfinanflare øi o
componentæ de dezvoltare, cum ar fi educa-
flia, sænætatea øi mediul înconjurætor. Rolul sta-
telor øi al organizafliilor internaflionale este a-
cela de a fixa un cadru de reglementare favo-
rabil dezvoltærii acestui sector. De asemenea,
trebuie create noi cadre juridice simplificate øi
adaptate microîntreprinderilor.

MMiiccrrooffiinnaannflflaarreeaa  rrææmmâânnee  îînn  ccoonnttiinnuuaarree  uunn
iinnssttrruummeenntt  eeffiiccaaccee  ddee  ccoommbbaatteerree  aa  ssæærrææcciieeii  øøii
aa  iinneeggaalliittææflfliilloorr..

OOPPOORRTTUUNNIITTAATTEEAA  CCOONNSSOOLLIIDDÆÆRRIIII  
RREELLAAfifiIIEEII  FFOONNDDUULLUUII  RROOMMÂÂNN  
DDEE  CCOONNTTRRAAGGAARRAANNTTAARREE  
CCUU  GGRRUUPPUURRIILLEE  DDEE  LLUUCCRRUU  AALLEE  OOCCDDEE  

SSTTAATTUUTTUULL ddee  oobbsseerrvvaattoorr în Grupul de lu-
cru pentru IMM øi Antreprenoriat øøii  ddee  ssttaatt
mmeemmbbrruu în Comitetul pentru Investiflii din ca-
drul Organizafliei pentru Cooperare øi Dezvol-
tare Economicæ reprezintæ pentru flara noas-
træ o oportunitate de a beneficia de asistenflæ
øi de cele mai bune practici existente la nivel
internaflional, în domeniul dezvoltærii competi-
tivitæflii IMM øi mediului investiflional. În baza
acestui statut, România participæ alæturi de cele
34 de flæri membre la dezbateri legate de poli-
tici de atragere a investifliilor, strategii de ur-
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mat pentru creøterea competitivitæflii IMM, vi-
zând comerflul electronic, inovarea, øi politici
antreprenoriale necesare unui cadru optim de
reglementare a mediului de afaceri, la schim-
buri de experienflæ privind soluflii adoptate de
diverse flæri membre øi non-membre pentru de-
pæøirea actualei crize mondiale. 

■ GGrruuppuull  ddee  lluuccrruu  ppeennttrruu  îînnttrreepprriinn--
ddeerrii  mmiiccii  øøii  mmiijjlloocciiii  øøii  aannttrreepprreennoorriiaatt

(Working Party on SMEs and Entrepreneurship
– WPSMEE) are o poziflie din ce în ce mai im-
portantæ în cadrul OCDE, pe fondul reorien-
tærii misiunii organizafliei cætre economia ba-
zatæ pe cunoaøtere øi inovare, spre strategii in-
ternaflionale de afaceri, eficient poziflionate în
lanflul valorii globale. 

■ Ca urmare a activitæflilor la care a
participat øi a contribufliei aduse de

cætre reprezentanflii flærii noastre, România aa  oobb--
flfliinnuutt,, la 16 noiembrie 2010, cu prilejul “Celei
de-a 38-a Sesiuni a Grupului de lucru pentru
IMM øi antreprenoriat din cadrul OCDE” – uunn
nnoouu  mmaannddaatt  ddee  ““oobbsseerrvvaattoorr”” în cadrul Grupu-
lui de lucru pentru IMM øi antreprenoriat. AA--
cceeaassttaa  ccoonnssttiittuuiiee  eettaappaa  pprreemmeerrggæættooaarree  ppeennttrruu
aaccoorrddaarreeaa,,  ppeennttrruu  RRoommâânniiaa,,  aa  ssttaattuuttuulluuii  ddee  mmeemm--
bbrruu  ccuu  ddrreeppttuurrii  ddeepplliinnee.. În acelaøi context, este
relevant øi faptul cæ, de curând, AAssoocciiaaflfliiaa  EEuu--
rrooppeeaannææ  aa  SSoocciieettææflfliilloorr  MMuuttuuaallee  ddee  GGaarraannttaarree
(AECM) a fost în mod formal acceptatæ în ca-
litate de observator oficial în cadrul acestei
structuri. 

■ Din perspectiva activitæflii øi respon-
sabilitæflilor Fondului Român de Con-

tragarantare, sunt de interes urmætoarele rree--
ccoommaannddæærrii::  

■ analizarea øi detectarea unor soluflii con-
crete adaptabile realitæflilor naflionale, a recen-
tei publicaflii de referinflæ: “OCDE Scoreboard
on Financing SMEs & Entrepreneurs” ce oferæ
o evaluare a problematicilor subscrise finan-

flærii IMM în 18 flæri, stabilind øi un cadru de mo-
nitorizare cuprinzætor pentru impactul refor-
melor financiare asupra accesului la finanflare
al IMM øi o serie de recomandæri; 

■ dezvoltarea unor scheme de garantare/
contragarantare în domeniul educafliei øi for-
mærii profesionale – garantarea/contragaran-
tarea creditelor pentru studii (efectuate în Ro-
mânia sau în stræinætate);

■ dezvoltarea unor scheme de garantare/
contragarantare în sectoarele culturale øi crea-
tive (Programul Cadru Europa Creativæ – com-
ponenta transsectorialæ pentru sectoarele cul-
turale øi creative, derulatæ prin FEI, øi care este
destinatæ facilitærii accesului IMM øi al organi-
zafliilor culturale øi creative la finanflare, ofe-
rind o protecflie contra riscului de credit inter-
mediarilor financiari);

■ dezvoltarea unor scheme de garantare/
contragarantare pentru a sprijini IMM active
în domeniul ecologic, schimbæri tehnologice,
inovare;

■ dezvoltarea unor politici care sæ favori-
zeze incluziunea financiaræ (incluziunea finan-
ciaræ contribuie în mare parte la o creøtere in-
clusivæ);

■ dezvoltarea în continuare, în parteneriat
cu FEI, a schemei de microfinanflare. Microfi-
nanflarea ræmâne în continuare un instrument
eficace de combatere a særæciei øi a inegalitæflilor;

■ urmærirea indicatorului “Better Life” øi a
domeniilor de importanflæ monitorizate prin
intermediul acestuia – susflinerea IMM active
în aceste domenii;

■ susflinerea investifliilor în “capitalul ba-
zat pe cunoaøtere” (KBC – knowledge based
capital), precum:

■ informaflii computerizate (software øi
baze de date);
■ creaflii inovatoare (brevete, drepturi de
autor, modele/proiecte, mærci comerciale);
■ competenfle economice (reflele care co-
necteazæ oameni øi instituflii, know-how
organizaflional care creøte eficacitatea în-

6666 BBuulleettiinnuull  FFoonndduulluuii  RRoommâânn  ddee  CCoonnttrraaggaarraannttaarree



treprinderii, marketing øi publicitate, for-
mare profesionalæ);

■ susflinerea activitæflilor antreprenoriale
dezvoltate de femei øi de tineri; 

■ având în vedere întærirea rolului øi capi-
talizarea BCE øi a BEI, trebuie efectuatæ moni-
torizarea permanentæ a noilor programe pen-
tru IMM-uri, propuse pentru noul cadru finan-
ciar 2014 – 2020.

■ LLuuâânndd  îînn  ccoonnssiiddeerraarree::

■ ssttaattuuttuull  ddee  flflaarrææ (membru, observator
sau invitat) pentru diferite structuri de
interes din perspectiva activitæflii øi stra-
tegiei Fondului Român de Contragaran-
tare, în mod deosebit cele din sfera acce-
sului la finanflare, politicilor pentru IMM,
reformei reglementærilor øi politicilor in-
vestiflionale,
■ ffoorrmmaattuull  ggeenneerraall  ddee  ddiissccuuflfliiii  aaggrreeaatt//ee--

xxeerrssaatt  ddee  OOCCDDEE øi extins în cadrul gru-
purilor tehnice øi forumurilor, de la re-
prezentarea sectorului public-guverna-
mental la cea din mediul de afaceri-in-
vestiflional, financiar, academic, asocia-
tiv øi sindical, 
■ aapprreecciieerreeaa  OOCCDDEE  ppeennttrruu  eexxppeerrttiizzaa  øøii
ccaalliiffiiccaarreeaa obflinutæ prin participarea ac-
tivæ în proiecte derulate de aceastæ orga-
nizaflie sau în colaborare cu Banca Mon-
dialæ,

eessttee  ddee  ddoorriitt  ccaa  pprreezzeennflflaa  øøii  aaccttiivviittaatteeaa  FFoonndduu--
lluuii  RRoommâânn  ddee  CCoonnttrraaggaarraannttaarree  ssææ  ffiiee  øøii  ppee  vviiii--
ttoorr  aannccoorraattææ  îînn  aaccflfliiuunniillee  øøii  eeffoorrttuurriillee  nnaaflfliioonnaallee
ccoommuunnee  ppee  lliinniiaa  iimmpplleemmeennttæærriiii  uunnoorr  ssoolluuflfliiii,,
iinnssttrruummeennttee  øøii  bbuunnee  pprraaccttiiccii  eexxiisstteennttee  llaa  nniivveell
iinntteerrnnaaflfliioonnaall  îînn  ddoommeenniiuull  ccrreeøøtteerriiii  ccoommppeettiittii--
vviittææflfliiii  IIMMMM,,  ffaacciilliittæærriiii  aacccceessuulluuii  llaa  ffiinnaannflflaarree  øøii
ddeezzvvoollttæærriiii  uunnoorr  ppoolliittiiccii  ccaarree  ssææ  ffaavvoorriizzeezzee  iinn--
cclluuzziiuunneeaa  ffiinnaanncciiaarrææ,,  ccaa  pprriinncciippaall  ccoonnttrriibbuuiittoorr
llaa  ccrreeøøtteerreeaa  eeccoonnoommiiccææ  iinncclluussiivvææ..  
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FFOONNDDUURRIILLEE  DDEE  GGAARRAANNTTAARREE  ØØII  CCOONNTTRRAAGGAARRAANNTTAARREE,,FFOONNDDUURRIILLEE  DDEE  GGAARRAANNTTAARREE  ØØII  CCOONNTTRRAAGGAARRAANNTTAARREE,,
EESSEENNfifiIIAALLEE  ÎÎNN  VVRREEMMUURRII  DDEE  CCRRIIZZÆÆEESSEENNfifiIIAALLEE  ÎÎNN  VVRREEMMUURRII  DDEE  CCRRIIZZÆÆ

MMiihhaaii  SSÆÆNNDDOOIIUU
director general al Trustului de Presæ FinMedia

DDEEØØII pprriimmuull  ffoonndd  ddee  ggaarraannttaarree  ddiinn  RRoommâânniiaa  aa  îîmmpplliinniitt  ddeejjaa  2200  ddee  aannii  ddee  aaccttiivviittaattee,,
vvoorrbbiimm  aaiiccii  ddee  FFoonndduull  ddee  GGaarraannttaarree  aa  CCrreeddiittuulluuii  ppeennttrruu  ÎÎnnttrreepprriinnzzæættoorriiii  PPrriivvaaflflii,,  ccuu  ssiigguu--
rraannflflææ  rroolluull  øøii  mmeenniirreeaa  aacceessttoorr  iinnssttiittuuflfliiii  ffiinnaanncciiaarree  aauu  ffoosstt  ppuussee  îînn  eevviiddeennflflææ  cceell  mmaaii  bbiinnee  ooddaattææ
ccuu  ddeeccllaannøøaarreeaa  aaccttuuaalleeii  ccrriizzee  ffiinnaanncciiaarree..

FFiinnMMeeddiiaa,,  ccaa  oorrggaanniizzaattoorr  ddee  eevveenniimmeennttee  øøii  eeddiittoorr  ddee  pprreessææ,,  aa  sseessiizzaatt  ddiinn  ttiimmpp  iimm--
ppoorrttaannflflaa  aacceessttoorr  ffoonndduurrii  ffiiee  ccææ  vvoorrbbiimm  ddee  cceeaa  mmaaii  ttâânnæærrææ  iinnssttiittuuflfliiee,,  FFoonndduull  RRoommâânn  ddee
CCoonnttrraaggaarraannttaarree,,  ffiiee  ddee  FFoonndduull  NNaaflfliioonnaall  ddee  GGaarraannttaarree  aa  CCrreeddiitteelloorr  ppeennttrruu  ÎÎnnttrreepprriinnddeerrii
MMiiccii  øøii  MMiijjlloocciiii  ssaauu  ddee  FFoonndduull  ddee  GGaarraannttaarree  aa  CCrreeddiittuulluuii  RRuurraall..

NNee--aamm  bbuuccuurraatt  ssææ  ggææssiimm  mmeerreeuu  îînnflfleelleeggeerree,,  aattuunnccii  ccâânndd  aamm  eeddiittaatt  ppuubblliiccaaflfliiii  øøii  oorrggaa--
nniizzaatt  eevveenniimmeennttee  ddee  llaa  ttooflflii  pprreeøøeeddiinnflfliiii  aacceessttoorr  iinnssttiittuuflfliiii..  DDeeøøii  ttiimmppuull  nnuu  aa  ffoosstt  nniicciiooddaattææ
uunn  aavvaannttaajj  ppeennttrruu  pprreeøøeeddiinnflfliiii  ffoonndduurriilloorr,,  aamm  bbeenneeffiicciiaatt  ddee  pprreezzeennflflaa  lloorr,,  ddee  iinntteerreessaanntteellee
eexxppuunneerrii  øøii  rrææssppuunnssuurrii  ooffeerriittee,,  îînn  zzeeccii  ddee  ccoonnffeerriinnflflee  mmaarrccaa  FFiinnMMeeddiiaa  ((CCoonnffeerriinnflflaa  NNaaflfliioo--
nnaallææ  ddeeddiiccaattææ  FFiinnaannflflæærriiii  IIMMMM  ––  RReeaalliittææflflii  øøii  ppeerrssppeeccttiivvee  îînn  sseeccttoorruull  IIMMMM,,  FFoorruummuull  BBaannccaarr
RRoommâânn,,  GGaallaa  PPrreemmiiiilloorr  RReevviisstteeii  ""PPiiaaflflaa  FFiinnaanncciiaarrææ””,,  FFoorruummuull  NNaaflfliioonnaall  ddee  AAggrriiccuullttuurrææ,,  MMuu--
gguurr  IIssæærreessccuu  øøii  iinnvviittaaflfliiii  ssææii,,  CCaappiittaalluull  RRoommâânneesscc,,  CCoollooccvviiiillee  PPiiaaflflaa  FFiinnaanncciiaarrææ  ––  FFlloorriinn  PPee--
ttrriiaa,,  ssuunntt  ddooaarr  ccââtteevvaa  eexxeemmppllee  eeddiiffiiccaattooaarree))..



❑ Încurajafli de deschiderea gæsitæ, am
inaugurat în revista noastræ portdra-

pel “Piafla Financiaræ”, o secfliune dedicatæ fe-
nomenului garantærii øi contragarantærii. Mul-
flumesc pe aceastæ cale preøedintelui Fondului
Român de Contragarantare, domnului Ioan
Hidegcuti, færæ sprijinul cæruia aceastæ sec-
fliune, ce apare lunæ de lunæ, nu s-ar fi mate-
rializat. A fost pentru noi încæ o dovadæ, cæ,
atunci când vii cu o idee solidæ, viabilæ, oa-
menii de valoare îfli vor da tot concursul sæ o
pui în practicæ.

❑ Încercæm, færæ a avea pretenflia sæ fim
exhaustivi, ssææ  rrææssppuunnddeemm  ppee  ppaarr--

ccuurrssuull  aacceesstteeii  ccoollaabboorræærrii  uunnoorr  îînnttrreebbæærrii  ccuumm
aarr  ffii::

❑ ce este activitatea de contragarantare?;
❑ cum se poate beneficia de contragaran-

tare?;
❑ cum funcflioneazæ un fond de contraga-

rantare?;
❑ ce obiective urmæreøte, pe termen me-

diu øi lung, un fond de contragarantare?;
❑ care este limita de demarcaflie între con-

tragaranflie øi ajutorul de stat?;
❑ ce relaflie existæ între un fond de contra-

garantare øi IMM?;
❑ cum se integreazæ Fondul Român de

Contragarantare în Strategia Europa 2020?;
❑ cum contribuie fondurile la îmbunætæflirea

gestionærii riscului, marea provocare a IMM?;
❑ cum decurge relaflia dintre fondurile de

garantare øi contragarantare øi bæncile comer-
ciale?;

❑ ce sectoare prioritare sunt beneficiarele
contragaranfliilor?

Øi cu siguranflæ nu ne vom opri aici, tema-
tica de discuflie putând fi extinsæ pe parcursul
multor pagini øi ediflii ale revistelor editate de
FinMedia. De ce nu, poate împreunæ vom con-
strui chiar o revistæ dedicatæ acestor entitæfli
financiare atât de importante! Dupæ cum, nu
ne vom opri nici din organizarea unor eveni-
mente având ca tematicæ, în totalitate sau într-o

secfliune dedicatæ, activitatea de garantare øi con-
tragarantare.

CCUUMM  SSEE  VVEEDDEE  CCOONNTTRRAAGGAARRAANNTTAARREEAA
PPRRIINN  PPRRIISSMMAA  JJUURRNNAALLIISSTTUULLUUII??

❑ Aøa cum chiar preøedintele Fondului
Român de Contragarantare, ddoommnnuull

IIooaann  HHiiddeeggccuuttii,, ne declara într-un interviu pu-
blicat de revista “Bancheri de Top”, “este una-
nim recunoscut faptul cæ necesarul de finan-
flare pentru IMM a crescut din cauza crizei eco-
nomice, cu toate reticenflele manifestate de in-
stitufliile financiare privind acordarea de cre-
dite cætre aceastæ categorie de clienfli. Pe de altæ
parte, mijloacele financiare pentru înfiinflarea,
menflinerea pe piaflæ sau dezvoltarea întreprin-
derii fiind greu de asigurat din surse proprii,
IMM din România au devenit din ce în ce mai
vulnerabile în condifliile tot mai dure ale com-
petifliei pe piafla unicæ”.

❑ Creditarea ræmâne, încæ, o problemæ
pentru IMM. “Deøi creditele repre-

zintæ o importantæ sursæ de finanflare a IMM
pentru a-øi susfline costurile operaflionale, ma-
teria primæ, echipamentele øi alte bunuri, a-
ceastæ formæ de finanflare nu a reuøit însæ sæ
determine capitalizarea performantæ a între-
prinderilor respective, iar acest lucru continuæ
sæ fie un obstacol major în calea creøterii øi
dezvoltærii capacitæflii lor de extindere. Este po-
zitiv însæ faptul cæ, în contextul crizei econo-
mice, agenflii economici øi-au îndreptat tot mai
mult preocupærile, spre atragerea banilor mai
ieftini din surse europene de finanflare neram-
bursabile câøtigate pe bazæ de proiecte, în con-
diflii de competiflie, proces sprijinit øi facilitat
cu preponderenflæ prin mecanismele de garan-
tare øi contragarantare (...) Costul creditærii ban-
care va ræmâne relativ ridicat atât ca urmare a
menflinerii prudenflialitæflii sistemului bancar,
cât øi ca urmare a politicii monetare restrictive
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(pentru a menfline calendarul de aderare a Ro-
mâniei la zona euro); în plus, creditarea ban-
caræ îøi va mæri costul øi în urma garantærii øi
a contragarantærii; în aceste condiflii, va exista
un «arbitraj» între nevoia, în creøtere, de cre-
dite bancare øi costul relativ ridicat al acesteia;
garantarea øi contragarantarea ar putea øi tre-
buie sæ joace, în acest context, rolul de «arbi-
tru», care ar putea încuraja creditarea bancaræ
a economiei reale”.

❑ Cheia ræmâne însæ în mâinile antre-
prenorilor. “Relansarea economicæ im-

pune însæ ca IMM, în special cele mijlocii, sæ
investeascæ mai mult în proiecte inovative, de
cercetare øi dezvoltare, resurse umane øi alte ac-
tive necorporale pentru a-øi menfline sau dez-
volta competitivitatea pe piaflæ. Aceste tipuri
de mijloace cer investiflii øi produse financiare
specifice, pentru cæ ele nu pot servi drept ga-
ranflie pentru împrumuturile tradiflionale. Aces-
ta este motivul pentru care fondurile de ga-
rantare øi contragarantare, fondurile nerambur-
sabile (granturi), capitalul de risc (venture ca-
pital) øi alte forme de investiflii financiare de
genul participafliilor la capitalul social pe pe-
rioadæ determinatæ (equity) øi chiar instrumen-
tele de finanflare specifice pieflei de capital (o-
bligafliuni, acfliuni) devin din ce în ce mai im-
portante pentru întreprinderi, iar Fondul Ro-
mân de Contragarantare înflelege sæ-øi diversi-
fice mecanismele øi instrumentele de operare,
în scopul facilitærii mult mai pregnante a aces-
tor oportunitæfli”.

AA  VVEENNIITT  ØØII  RREECCUUNNOOAAØØTTEERREEAA  
IINNTTEERRNNAAfifiIIOONNAALLÆÆ

❑ Faptul cæ fondurile de garantare øi
contragarantare din România se miøcæ

excelent nnuu  aa  rrææmmaass  nneerreemmaarrccaatt,,  nniiccii  llaa  nniivveell
eeuurrooppeeaann.. Fondul Român de Contragarantare
a gæsit soluflia, acea uøæ întredeschisæ, reuøind

sæ se integreze în Asociaflia Europeanæ a So-
cietæflilor Mutuale extrem de rapid, alæturân-
du-se celorlalte trei instituflii financiare specia-
lizate în garantare din România.

❑ Mai mult, o ediflie jubiliaræ, cceeaa  ddee  aa
2200--aa  aanniivveerrssaarree  aa  AAssoocciiaaflfliieeii  EEuurrooppeennee

aa  SSoocciieettææflfliilloorr  MMuuttuuaallee ((AAEECCMM)),,  aa  aavvuutt  lloocc  rree--
cceenntt  llaa  BBuuccuurreeøøttii..

Nici cæ se putea o recunoaøtere mai mare a
lucrului bine fæcut. Iar organizatorii, institufliile
de garantare/contragarantare din România, nu
au înøelat aøteptærile oaspeflilor venifli din toate
colflurile lumii. Dincolo de hotærârile impor-
tante luate în cadrul Adunærii Generale a AECM
øi a Consiliului de Administraflie al organiza-
fliei, dincolo de discufliile mai mult decât in-
teresante purtate în panelurile seminarului din
8 iunie, evenimentul a produs øi o excelentæ
activitate de îmbunætæflire a imaginii României.
Poate, ceea ce nu au reuøit autoritæflile de la
ministerul de resort cu milioane de euro în
mulfli ani, s-a reuøit prin intermediul acestui
eveniment, care va ræmâne de referinflæ øi în
istoria AECM.

EEVVEENNIIMMEENNTT  DDEE  RREEFFEERRIINNfifiÆÆ  

DESPRE evenimentul AECM de la Bucu-
reøti, revista “Piafla Financiaræ” a relatat pe larg
în paginile sale, ante øi postum.

❑ Redæm în rândurile urmætoare cum
s-a væzut aceasta din banca ziaristu-

lui. “Acest eveniment ne oferæ posibilitatea sæ
aniversæm 20 de ani, dar øi sæ arætam cæ AECM
a continuat sæ susflinæ în perioada crizei acce-
sul la finanflare al IMM-urilor, care întâmpinæ
dificultæfli în toate Statele Membre ale Uniunii
Europene din cauza persistenflei decalajelor de
piaflæ, provocate în special de faptul cæ secto-
rul bancar consideræ cæ IMM-urile prezintæ ris-
curi relativ ridicate. La finalul anului trecut,
membrii AECM aveau un portofoliu de aproa-
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pe 80 miliarde euro, reprezentând aproxima-
tiv 140 miliarde euro în credite accesate, ajun-
gând la 2,7 milioane IMM-uri, adicæ 12% din
totalul companiilor din UE”, a declarat JJoosséé
FFeerrnnaannddoo  FFiigguueeiirreeddoo,, preøedintele Asociafliei
Europene a Societæflilor de Garantare Mutualæ
(AECM), la Adunarea Generalæ anualæ, orga-
nizatæ la Bucureøti, cu tema “Creøterea econo-
micæ sustenabilæ – Provocæri viitoare pentru
schemele de garantare”.

❑ Performanfla solidæ este întæritæ øi de
un ritm rapid de creøtere în ultimii

douæzeci de ani a activitæflii fondurilor de ga-
rantare, care s-a majorat aproape constant, cu
o ratæ medie de creøtere de 9,6% începând cu
anul 2000. 

❑ Figueiredo a precizat cæ, în timpul re-
centei crize financiare øi economice,

organizafliile membre ale AECM aauu  ffoosstt  ccaappaa--
bbiillee  ssææ  rrææssppuunnddææ  rraappiidd  øøii  îînnttrr--oo  mmaanniieerrææ  fflleexxii--
bbiillææ,, cu o nouæ ofertæ de produse care sæ sus-
flinæ împrumuturile destinate capitalurilor de
lucru pe termen scurt ale IMM-urilor, cu sco-
pul de a reduce dificultæflile generate de criza
bancaræ øi de înæsprirea consecutivæ a con-
difliilor de creditare.

❑ “Acum se discutæ mult în Europa de-
spre mæsurile de austeritate. Dar øi

despre mæsurile de stimulare a economiei.
Este o situaflie delicatæ øi aici intervin fondu-
rile de garantare, datoritæ efectului de multi-
plicare care aduce o eficienflæ mai mare”, a spus
Figueiredo.

❑ Preøedintele AECM a mulflumit gaz-
delor, cele patru fonduri din Româ-

nia membre ale AECM – Fondul Naflional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile
Mici øi Mijlocii (FNGCIMM) împreunæ cu Fon-
dul de Garantare a Creditului Rural (FGCR),
Fondul Român de Garantare a Creditelor (FRGC)

øi Fondul Român de Contragarantare (FRC) –
øi a anunflat cæ în cadrul seminarului organizat
la Bucureøti au fost marcafli 20 de ani de activi-
tate ai AECM øi s-au pus bazele extinderii aso-
ciafliei la nivel global, prin acceptarea adeziunii
fondului de garantare din Moscova.

❑ AAEECCMM  aarree  3388  ddee  oorrggaanniizzaaflfliiii  mmeemm--
bbrree,, care opereazæ în douæzeci de

State Membre ale Uniunii Europene, Turcia,
Muntenegru øi Rusia. Membrii sæi sunt scheme
de garantare mutuale, private, precum øi insti-
tuflii publice, care sunt fie fonduri de garan-
tare, fie bænci de dezvoltare având o divizie
de garantare. Tofli au în comun misiunea sæ
ofere garanflii pentru creditele destinate IMM-
urilor, care au proiecte viabile din punct de
vedere economic, dar care nu pot sæ ofere sufi-
cient colateral bancar.

În anul 2011, organizafliile membre ale
AECM aveau un portofoliu total de garanflii în
valoare de 7799  mmiilliiaarrddee  eeuurroo.. AECM reprezintæ
interesele organizafliilor sale membre atât faflæ
de institufliile europene, precum Comisia Euro-
peanæ, Parlamentul European øi Consiliul Eu-
ropean, cât øi faflæ de alte organizaflii multi-
laterale, precum Banca Europeanæ de Investiflii
(BEI), Fondul European de Investiflii (FEI),
Banca Reglementærilor Internaflionale (BRI)
sau Banca Mondialæ.

AECM se ocupæ, în principal, cu aspecte
privind reglementarea ajutoarelor de stat rele-
vante pentru schemele de garantare din inte-
riorul pieflei unice, programele europene de
sprijin øi supravegherea prudenflialæ.

RRIISSCCUURRII  RREEDDUUSSEE  
PPEENNTTRRUU  IINNVVEESSTTIITTOORRII

LLuucciiaann  IIssaarr – ministrul delegat pentru me-
diul de afaceri – a declarat cæ ddeezzvvoollttaarreeaa  aaccttiivvii--
ttææflfliiii  iinnssttiittuuflfliiiilloorr  ddee  ggaarraannttaarree  aarree  aavvaannttaajjuull  ddee
aa  rreedduuccee  rriissccuurriillee  aassuummaattee  ddee  iinnvveessttiittoorrii.. “Sunt
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sigur cæ fondurile de garantare din România
vor avea parte de provocæri în perioada urmæ-
toare, mai ales din cauza contextului econo-
mic actual. La nivelul Ministerului Economiei,
Comerflului øi Mediului de Afaceri, preocupa-
rea principalæ o constituie susflinerea relansæ-
rii economice, fiind lansafli deja opt mari poli
de creøtere, care pot prezenta interes atât pen-
tru investitorii români, cât øi pentru cei stræini.
Actualul program de guvernare se bazeazæ pe
susflinerea activitæflii întreprinderilor mici øi
mijlocii, iar, în ceea ce priveøte sectoarele cheie
ale economiei, domeniul energiei este unul
prioritar”, a spus ministrul.

❑ LLuucciiaann  IIssaarr a precizat, totodatæ, în
contextul necesitæflii dezvoltærii sec-

torului pe care îl reprezintæ din punct de ve-
dere guvernamental, cæ aapprreecciiaazzææ  ccaa  ffiiiinndd  ddee--
tteerrmmiinnaannttee rolul deosebit de important øi im-
plicarea continuæ în susflinerea mediului de
afaceri ale Fondului de Garantare a Creditelor
pentru IMM øi Fondului Român de Contra-
garantare atât la momentul actual, cât øi în pe-
rioada urmætoare.

❑ Fiind prezent la seminarul AECM,
viceguvernatorul Bæncii Naflionale a

României, domnul BBooggddaann  OOlltteeaannuu a arætat,
de asemenea, cæ iinntteerrvveennflfliiaa  ffoonndduurriilloorr  ddee  ggaa--
rraannttaarree//ccoonnttrraaggaarraannttaarree  eessttee  eesseennflfliiaallææ,, dacæ se
doreøte o dezvoltare economicæ sustenabilæ øi
inclusivæ.

“Dezvoltarea sustenabilæ øi inclusivæ presu-
pune tocmai crearea unui mecanism de spri-
jin. Atunci când planurile de afaceri necesitæ
timp mai îndelungat øi resursele sunt mai pu-
fline, intervenflia fondurilor de garantare/con-
tragarantare este esenflialæ”, a spus viceguver-
natorul BNR.

❑ Preøedintele Fondului Naflional de Ga-
rantare a Creditelor pentru Întreprin-

derile Mici øi Mijlocii (FNGCIMM), Aurel Øara-

met, a arætat cæ misiunea AECM øi a fondurilor
de garantare, în general, în lume, nu doar în
Europa, eessttee  ddee  aa  ppeerrmmiittee  IIMMMM--uurriilloorr  îînnttrr--oo
mmææssuurrææ  ccââtt  mmaaii  mmaarree  øøii  mmaaii  ddiinnaammiiccææ  aacccceessuull
llaa  ffiinnaannflflaarree..

“Accesul la finanflare este scopul esenflial,
vital al fondurilor de garantare øi al AECM, care
sper cât de curând sæ devinæ o asociaflie mon-
dialæ. Dincolo de particularitæflile pe care nu
doar cæ le avem, dar trebuie sæ le respectæm,
fondurile de garantare au douæ elemente e-
senfliale: interesele øi produsele noastre sunt
puse în slujba IMM-urilor din toatæ lumea, ca
element esenflial al dezvoltærii sustenabile øi al
doilea element – produsele noastre au un e-
fect pe care alte produse financiare nu îl au, øi
anume, efectul de multiplicare”, a spus preøe-
dintele FNGCIMM.

❑ AAuurreell  ØØaarraammeett a explicat cæ factorul
de leverage permite fondurilor de

garantare ssææ  ssuussflfliinnææ  ccuu  oo  ssuummææ  ddee  110000  ddee  eeuurroo
ffiinnaannflflæærrii  ddee  ppeessttee  2200  ddee  oorrii  mmaaii  mmaarrii:: “Efectul
de multiplicare este un lucru esenflial, pe care
aø dori sæ îl scoatem în evidenflæ, pentru ca în
aceastæ perioadæ dificilæ, când existæ o tendin-
flæ de a transfera riscurile dintr-o parte în alta,
sæ se înfleleagæ cæ menirea noastræ este de a
prelua cât mai mult din aceste riscuri, cæ o pu-
tem face, cæ o facem într-un mod gestionabil,
cæ o facem supravegheafli de foarte multe or-
ganisme øi cæ o facem în mod conøtient, asu-
mat, cæ pânæ la urmæ din acest motiv ne-am
înfiinflat. Aø dori ca seminarul nostru sæ trans-
mitæ nu doar decizia noastræ, ci øi capabilita-
tea, puterea øi inventivitatea produselor noas-
tre, care pot fi puse în slujba IMM-urilor, a fi-
nanflærii acestora øi, nu în ultimul rând, al creø-
terii economice sustenabile”.

❑ Preøedintele Fondului Român de Con-
tragarantare (FRC), ddoommnnuull  IIooaann  HHii--

ddeeggccuuttii,, a mulflumit membrilor AECM pentru
cæ au spus “da” intrærii Fondului Român de
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Contragarantare în asociaflie mai devreme de
la un an de la înfiinflare øi aa  ssuubblliinniiaatt  iimmppoorr--
ttaannflflaa AAEECCMM “în vremuri atât de puflin predic-
tibile”.

“Anul 2012, din pæcate øi din foarte multe
motive, nu este un an al redeschiderii apeti-
tului pentru finanflarea IMM-urilor. Este un an
care se va înscrie în istoria vieflii economico-fi-
nanciare ca o etapæ tristæ, complicatæ øi ex-
trem de confuzæ. Complicafliile pe care le-a næs-
cut øi le naøte în continuare criza, elementele
majore care determinæ comportamentul bæn-
cilor în piaflæ øi, mai ales, reglementærile din
Basel III øi, nu numai, sunt teme foarte com-
plicate, pe care bæncile în mod obiectiv încæ
nu au reuøit sæ le soluflioneze în propriile me-
canisme øi cu consecinfle în piaflæ”, a spus Ioan
Hidegcuti.

❑ Acesta crede cæ 2012 nu poate fi luat
în considerare ca “an de efect” în

materie de deschidere a finanflærii øi accesului
la finanflare, dar asta nu înseamnæ cæ nu existæ
în continuare øanse, ca cei care doresc sæ fie
finanflafli sæ obflinæ finanflare.

❑ Preøedintele Fondului Român de Con-
tragarantare spune cæ, în mod para-

doxal, IIMMMM--uurriillee  ccaarree  ssoolliicciittææ  ffiinnaannflflæærrii  ssuunntt
ddiinn  ccee  îînn  ccee  mmaaii  ppuuflfliinnee.. “Motivul ar fi în pri-
mul rând frica de efectele pieflei øi de aspec-
tele care sunt mai puflin predictibile”, a mai
spus Hidegcuti.

❑ În ceea ce priveøte activitatea Fon-
dului Român de Contragarantare, a-

cesta øøii--aa  aattiinnss  ddeejjaa  flfliinnttaa  aannuulluuii  22001133,, aceea
de a depæøi 10.000 de contragaranflii acordate,
în condifliile în care a ajuns la aproape 11.000
de contragaranflii.

“La aceastæ datæ, Fondul Român de Con-
tragarantare øi-a atins flinta anului 2013, de a
depæøi 10.000 de contragaranflii. Avem aproape
11.000 de contragaranflii øi, într-o valoare a-

gregatæ, volumul creditelor atrase depæøeøte
1,2 miliarde euro. Vorbim de valoare agregatæ,
pentru cæ noi judecæm într-un model matema-
tic aceastæ valoare, în corelaflie cu fondurile de
garantare. Combinaflia aceasta dæ circa 1,2 mi-
liarde euro øi peste 130.000 de locuri de muncæ”,
a menflionat Ioan Hidegcuti.

❑ Preøedintele Fondului Român de Con-
tragarantare a menflionat cæ se do-

reøte iinnttrroodduucceerreeaa  uunnuuii  iinnssttrruummeenntt  aall  ccooggaa--
rraannttæærriiii,,  ccaa  uunn  eelleemmeenntt  aaddiiaacceenntt  iinnssttiittuuflfliieeii  ccoonn--
ttrraaggaarraannttæærriiii. “Intenflionæm sæ introducem in-
strumentul cogarantærii ca un element adia-
cent institufliei contragarantærii, înflelegând a-
cest lucru printr-o structuræ separatæ care va
funcfliona sub patronajul nostru, dar el va avea
un obiect de activitate distinct de instituflia con-
tragaranfliei, care este foarte cerutæ de mediul
de afaceri, mai ales, pe componentele care flin
de atragerea fondurilor structurale”, a mai spus
Ioan Hidegcuti.

FFLLEEXXIIBBIILLIITTAATTEE  ØØII  SSUUPPLLEEfifiEE

❑ VVeerroonniiccaa  TToonncceeaa,, director general al
Fondului de Garantare a Creditului

Rural (FGCR), a arætat cæ prezenfla membrilor
AECM în România este dovada importanflei pe
care asociaflia o acordæ schimbului de expe-
rienflæ øi bune practici, iar organizarea acestui
eveniment în România – oo  ddoovvaaddææ  aa  sspprriijjiinnuu--
lluuii  ppee  ccaarree  oorrggaanniizzaaflfliiaa  oo  aaccoorrddææ  mmeemmbbrriilloorr  øøii,,
bbiinneeîînnflfleelleess,,  iinnssttiittuuflfliiiilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa..

❑ Reprezentanta FGCR a arætat cæ se-
minarul organizat la Bucureøti este

uunn  pprriilleejj  ppeennttrruu  mmeemmbbrriiii  AAEECCMM  ddee  aa  ddiissccuuttaa
pprroobblleemmeellee  ccuu  ccaarree  ssee  ccoonnffrruunnttææ,, de a încerca
sæ gæseascæ soluflii sau 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 mij-
locii, øi dafli-mi voie sæ îmi exprim totala admi-
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raflie faflæ de eforturile pe care IMM-urile 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 difi-
cil, în care îøi desfæøoaræ activitatea. Existenfla
sistemelor de garantare/contragarantare a sus-
flinut eforturile acestora, a dat consistenflæ fi-
nanflærii bancare øi a pus în valoare, cu resurse
pufline, efecte de antrenare a economiei din
statele care au adoptat øi implementat acest
mecanism”, a spus directorul FGCR.

❑ Veronica Toncea a arætat cæ Fondul
de Garantare a Creditului Rural eessttee

mmeemmbbrruu  aall  AAEECCMM  ddee  1100  aannii,, din 2002, porto-
foliul dezvoltându-se permanent pe baza bu-
nelor practici øi a experienflei pe care membrii
AECM au împærtæøit-o øi a mulflumit Asociafliei
pentru sprijinul acordat în implementarea in-
strumentelor de inginerie financiaræ prevæzute
în reglementærile europene.

❑ Reprezentanta FGCR consideræ cæ sis-
temele de garantare sunt, în prezent,

în fafla a ddoouuææ  mmaarrii  pprroovvooccæærrii: ❑ cum pot fi
îmbunætæflite øi dezvoltate actualele mecanis-
me pentru a contribui la depæøirea dificultæ-
flilor cu care se confruntæ întreprinderile mici
øi mijlocii øi ❑ cum pot fondurile de garantare
contribui la perfecflionarea reglementærilor eu-
ropene în curs de dezbatere, pentru ca mæsu-
rile de inginerie financiaræ pentru perioada
2014  – 2020 sæ corespundæ necesitæflilor a-
cestora.

“Provocærile la nivel mondial øi european
generate de criza sistemelor economico-finan-
ciare impun ca membrii AECM sæ colaboreze
mai strâns, pentru ca vocea Asociafliei sæ fie
recunoscutæ de forurile europene, astfel încât
sistemele de garantare sæ poatæ contribui cât
mai mult la sustenabilitatea sistemelor finan-
ciare actuale øi sæ poatæ acfliona ca un levier,
generând, dacæ nu creøtere, cel puflin confort

pentru parcurgerea acestei perioade de turbu-
lenfle economice”, a mai spus Veronica Toncea.

❑ SSoorriinn  CCoocclliittuu,, preøedintele Fondu-
lui Român de Garantare a Creditelor

pentru Întreprinzætorii Privafli (FRGC), fond
românesc ce are aceeaøi vârstæ cu AECM, a a-
rætat cæ Guvernul României eellaabboorraa  îînn  uurrmmææ
ccuu  2200  ddee  aannii  oo  hhoottæærrâârree,,  pprriinn  ccaarree  ssee  pprreeggæætteeaauu
“mæsuri de garantare a creditelor pentru spri-
jinirea întreprinzætorilor privafli”.

“Am pæstrat aceastæ caracteristicæ de la înfi-
inflare. Pe lângæ IMM-uri, øi întreprinzætorii pri-
vafli care nu au suficiente garanflii pot apela la
serviciile FRGC”, a amintit Sorin Coclitu. El a
povestit cæ în urmæ cu 20 de ani, abordarea
unui model de funcflionare a unui fond de ga-
rantare øi pregætirea personalului erau adevæ-
rate provocæri.

“Aceastæ situaflie de nesiguranflæ øi bâjbâire
nu se mai întâmplæ astæzi, mulflumitæ expe-
rienflei câøtigate de AECM, la care fondurile
pot apela øi pot primi asistenfla necesaræ. Noi,
la rândul nostru, ne-am împærtæøit experienfla
fondului de garantare din Ucraina øi la înfiin-
flarea fondului de garantare a creditului din Mol-
dova”, a spus preøedintele FRGC. Coclitu a
precizat cæ FFRRGGCC  eessttee  ffoonndd  pprriivvaatt øøii  ccææ  aa  ssuuss--
flfliinnuutt  ddee--aa  lluunngguull  ttiimmppuulluuii  ddoommeenniiii  ddee  nniiøøææ,,
investifliile în informaticæ sau material de con-
strucflii, spre exemplu, care, deøi acum sunt
banale, în urmæ cu 15 – 18 ani erau conside-
rate riscante.

EEUURROOSSCCEEPPTTIICCIISSMM  
VVSS..  ““RROOMMÂÂNNOO--SSCCEEPPTTIICCIISSMM””

❑ FFlloorriinn  PPooggoonnaarruu,, preøedintele Aso-
ciafliei Oamenilor de Afaceri din Ro-

mânia (AOAR), consideræ cæ træim “într-o lu-
me a lebedei negre” în care fondurile de ga-
rantare sunt o soluflie în cazul în care “încæ o
lebædæ neagræ ar putea veni peste noapte”.
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❑ Preøedintele AOAR a declarat cæ me-
diul de afaceri este supus unor ten-

siuni majore, ddoouuææ  ttiippuurrii  ddee  ccoonnttaaggiiuunnii 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. Pogonaru a declarat cæ “fuga
greacæ” nu a afectat România datoritæ mæsuri-
lor luate de Banca Naflionalæ a României (BNR),
dar nu putem evita “contagiunea austriacæ”,
care se referæ la flærile care (ca urmare a bæn-
cilor cu capital austriac) depind de deciziile
luate de banca centralæ a Austriei.

❑ Preøedintele AOAR a declarat cæ me-
diul de afaceri din România a evolu-

at în ultimii ani, mai ales dupæ aderarea la
Uniunea Europeanæ, “poate cel mai bun lucru
care i s-a întâmplat României în 70 de ani”.

“Am descoperit cæ adeværata forflæ motrice
a României a fost convergenfla cu Europa. Avem
însæ o problemæ de încredere în noi. Dacæ alflii
sunt eurosceptici, noi suntem româno-sceptici,
nu credem în noi, în ce putem face”, a spus
Florin Pogonaru.

❑ GGuunnnnaarr  MMaaii,, øeful programului pen-
tru Competitivitate øi Inovaflie (CIP)

øi al Fondului de garantare pentru IMM-uri
(SMEG), din cadrul Fondului European de In-
vestiflii (EIF), a arætat cæ, îînn  ppeerriiooaaddaa  ccrriizzeeii,,  ccee--
rreerreeaa  ddee  ffiinnaannflflaarree  aa  ccrreessccuutt..

“Træim momente intense, bugetele de stat
sunt nesigure. Anul trecut am avut cereri foarte
mari pentru finanflæri din cauza crizei”, a spus
Mai. Acesta a arætat cæ EIF a susflinut 170.000
de IMM-uri, valoarea creditelor garantate de-
pæøind 10 miliarde euro.

❑ RReemmii  CChhaarrrriieerr,, øeful departamentu-
lui de dezvoltare din cadrul EIF, a

arætat cæ produsele fondului ssuunntt  îînnttrr--oo  ccoonn--
ttiinnuuææ  aaddaappttaarree,, pentru a ræspunde nevoilor
IMM-urilor. 

❑ În prezent, ssuunntt  îînn  lluuccrruu mai multe
programe de garantare supuse apro-

bærii Comisiei Europene: ❑ FP7 – RSI Exten-
sion (din 2013), ❑ COSME, ❑ Horizon 2020 –
RSI2, ❑ Erasmus for All (program de împru-
muturi pentru studenfli) øi ❑ Creative Europe
(program pentru susflinerea activitæflilor cultu-
rale creative).

CCEERREERREEAA  DDEE  GGAARRAANNfifiIIII//
CCOONNTTRRAAGGAARRAANNfifiIIII,,  ÎÎNN  CCRREEØØTTEERREE

❑ LLuucciiaa  CCuussmmaannoo,, economist senior în
cadrul Organizafliei pentru Cooperare

øi Dezvoltare Economicæ (OCDE), aa  ffeelliicciittaatt
RRoommâânniiaa pentru participare la grupul de lu-
cru care elaboreazæ politicile de susflinerea a
IMM-urilor.

“Grupul de lucru al OCDE analizeazæ trei
domenii: finanflarea, globalizarea øi inovarea.
Monitorizarea politicilor de susflinere a IMM-
urilor este importantæ în elaborarea progra-
melor de mediere øi garantare a creditelor”,
a arætat reprezentanta OECD.

❑ Lucia Cusmano a arætat cæ, în pre-
zent, este foarte important sæ se uøu-

reze accesul la finanflare. “Acum, accentul este
pus pe garanfliile guvernamentale øi cum se
modificæ acestea în timp”, a declarat econo-
mistul OECD, arætând cæ IIMMMM--uurriillee  aauu  ffoosstt  mmaaii
aaffeeccttaattee  ddee  rreessttrrâânnggeerreeaa  ccrreeddiittæærriiii,,  ddeeccââtt  ccoorr--
ppoorraaflfliiiillee  mmaarrii..

“IMM-urile au plætit dobânzi mai mari de-
cât marile corporaflii, iar cererea de colateral a
crescut. Totodatæ, IMM-urile au avut proble-
me de cash-flow. De asemenea, a scæzut nive-
lul capitalurilor ventures investite. Am putea
spune cæ ne-am întors cu 10 ani în urmæ”, a
spus Lucia Cusmano.

❑ GGiiuusseeppppee  GGrraammiiggnnaa, economistul øef
al Asociafliei Întreprinderilor Mici øi
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Mijlocii din Statele Unite ale Americii (SBA), a
mulflumit în numele Guvernului American
pentru invitaflia primitæ la seminarul AECM øi,
în special, românilor pentru ospitalitate. 

❑ Giuseppe Gramigna a arætat cæ sec-
torul IMM este foarte important, de

asemenea, øi în SUA, IMM-urile angajând 50%
din forfla de muncæ øi fiind motorul creøterii
economice øi al inovafliei. Acesta a arætat cæ, în
perioada crizei economice, ccoommppaanniiiillee  ddiinn  SSUUAA
aauu  rreeaaccflfliioonnaatt  ddiiffeerriitt – în timp ce corporafliile
mari au urmat un ciclu normal de creøtere-
recesiune, IMM-urile au înregistrat un declin
istoric. Mai mult, corporafliile sunt extrem de
profitabile, în prezent, datoritæ accesului la pie-
flele externe.

“În crizæ, IMM-urile au pierdut 6 milioane
de locuri de muncæ, iar corporafliile 3 milioane.
(...) Acum am câøtigat jumætate din locurile de
muncæ pierdute în perioada de crizæ, însæ re-
cuperarea este mai lentæ la IMM-uri”, a arætat
reprezentantul SBA.

❑ În ceea ce priveøte acordarea de ga-
ranflii, Gramigna a declarat cæ, în SUA,

IMM-urile au ajuns la aacceellaaøøii  vvoolluumm de credite
acordate, dar ca numær, se înregistreazæ un
nnuummæærr  mmaaii  mmiicc de garanflii acordate.

PPEERRFFOORRMMAANNfifiAA  DDEEPPIINNDDEE  
DDEE  GGAARRAANNfifiIIEE

ÎN ROMÂNIA, îînnddaattoorraarreeaa  IIMMMM  aa  ccrreessccuutt
uuøøoorr  îînn  uullttiimmiiii  aannii.. O “evoluflie ordonatæ” spune
IIoonn  DDrræægguulliinn,, director al Direcfliei Stabilitate
Financiaræ din Banca Naflionalæ a României.

❑ Ca tendinflæ, asistæm la o concentrare
a debitorilor – nnuummæærruull  IIMMMM--uurriilloorr

ccaarree  ffoolloosseesscc  ccrreeddiittaarreeaa  ss--aa  rreedduuss.. Totodatæ,
standardele de creditare s-au înæsprit semni-
ficativ, contribuind la o cerere mai scæzutæ a
creditelor din partea IMM-urilor. De aseme-

nea, s-a înregistrat o scædere a scadenflei cre-
ditelor øi o schimbare a destinafliei, cætre tre-
zorerie øi stocuri.

“Calitatea activelor bancare din creditarea
IMM-urilor ræmâne o provocare pentru mana-
gementul riscului, iar riscul de creditare în va-
lutæ e mai mare”, a arætat Ion Drægulin.

❑ Reprezentantul BNR a arætat cæ per-
formanfla IMM-urilor ddiiffeerrææ  îînn  ffuunncc--

flfliiee  ddee  ggaarraannflfliiii:: “IMM-urile cu colateral de la
fondurile de garantare îøi onoreazæ mai bine
serviciul datoriei la credite, comparativ cu IMM-
urile cu colateral imobiliar. Deci au o perfor-
manflæ mai bunæ”.

BBAASSEELL  IIIIII  ––  OO  PPRROOVVOOCCAARREE

ÎN CADRUL seminarului, AECM a analizat
øi provocærile viitoare pentru sustenabilitatea
institufliilor de garantare/contragarantare a cre-
ditelor pentru IMM-uri, care va fi afectatæ de
rezultanta a ddoouuææ  eevvoolluuflfliiii  llaa  nniivveelluull  UUEE:: Basel
III øi noile programe de susflinere.

❑ În timp ce implementeazæ acordul
Basel III prin intermediul CRD IV, in-

stitufliile UE ar trebui ssææ  ssee  aassiigguurree  ccææ  eessttee  mmeenn--
flfliinnuutt  eeffeeccttuull  ppoozziittiivv  aall  ggaarraannflfliiiilloorr  ooffeerriittee  ddee  ccææ--
ttrree  mmeemmbbrriiii  AAEECCMM,, asupra cerinflelor de regle-
mentare cu privire la capitalurile proprii (ale
bæncilor care finanfleazæ IMM-uri). Sub actuala
legislaflie în vigoare, garantarea prin interme-
diul garanfliilor sau contragaranfliilor din surse
publice permit creditorului sæ aplice o ponde-
rare la risc de 0%. Acest lucru reduce costul ca-
pitalului pentru bancæ øi încurajeazæ credita-
rea IMM-urilor. În plus, un coeficient de risc
mai scæzut, de 50%, ar trebui sæ fie aplicat por-
tofoliilor de IMM-uri ale bæncilor (faflæ de 75%,
conform Basel II).

❑ Urmætoarea generaflie de programe
de susflinere ale UE, pentru perioada
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2014 – 2020, ar trebui sæ menflinæ o ffooccaalliizzaarree
ppuutteerrnniiccææ  aassuupprraa  iinnssttrruummeenntteelloorr  ffiinnaanncciiaarree  ssuubb
ffoorrmmææ  ddee  ccoonnttrraaggaarraannflfliiii,, pentru institufliile de
garantare a creditelor pentru IMM-uri din Sta-
tele Membre.

Aceste programe s-au dovedit foarte efi-
ciente în trecut, permiflând membrilor AECM
sæ ofere produse de garantare care se adresea-
zæ unor deficienfle semnificative de piaflæ (în
finanflarea de companii de tip start-up, trans-
feruri în domeniul afacerilor etc.). Având în
vedere cæ membrii AECM au asigurat imple-
mentarea a peste 80% din fondurile UE, de
exemplu, Programul pentru Competitivitate
øi Inovaflie (CIP), programele care vor urma,
COSME øi Orizont 2020, øøii  ffoonndduurriillee  ssttrruucc--
ttuurraallee  aarr  ttrreebbuuii  ssææ  ssee  ccoonncceennttrreezzee  aassuupprraa  nneeccee--
ssiittææflfliilloorr  rreeaallee  ddee  ffiinnaannflflaarree  aallee  IIMMMM--uurriilloorr.. Tu-
turor intermediarilor potenfliali ar trebui sæ li
se permitæ un acces egal la aceste programe.

❑ Preøedintele Fondului Român de Con-
tragarantare, domnul Ioan Hidegcuti,

declarase anterior cæ trebuie sæ se gæseascæ re-
sursele tehnice, sæ se vinæ cu un sistem de re-
glementare ccaarree  ssææ  ffaacciilliitteezzee  aacccceessuull  ffiirrmmeelloorr
mmiiccii  øøii  mmiijjlloocciiii  llaa  ffiinnaannflflaarree,, în condifliile im-
plementærii Basel III.

“Sistemul reglementærii Basel III este cel
care restricflioneazæ, la care trebuie sæ te ali-
niezi, dar practic mingea este în terenul bæn-
cilor. Este nevoie de o nuanflare a normelor de
aplicare Basel III. Ar fi de dorit ca Banca Na-
flionalæ sæ miøte mai mult în zona IMM-urilor,
aøa cum a miøcat în ceea ce priveøte dobânda
de politicæ monetaræ. În mod normal, BNR
are resurse sæ miøte mai mult øi în zona IMM-
urilor”, a menflionat Ioan Hidegcuti. Potrivit
acestuia, dacæ Basel III s-ar aplica în formæ ac-
tualæ, nu vor fi mai mult de trei bænci în Ro-
mânia care sæ acorde credite întreprinderilor
mici øi mijlocii.
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CCUUII  SSEE  AADDRREESSEEAAZZÆÆ  PPRROODDUUSSEELLEE  SSAACCEE??

ÎN PRICIPAL, produsele SACE se adre-
seazæ:

■ companiilor române (indiferent de
acflionariat), care achiziflioneazæ bunuri de
echipament øi servicii de la furnizori din
Italia;
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SSOOLLUUfifiIIII  DDEE  GGAARRAANNTTAARREE  PPEENNTTRRUU  PPRROOIIEECCTTEELLEE  SSOOLLUUfifiIIII  DDEE  GGAARRAANNTTAARREE  PPEENNTTRRUU  PPRROOIIEECCTTEELLEE  
DDEE  IINNVVEESSTTIIfifiIIII  AALLEE  IIMMMMDDEE  IINNVVEESSTTIIfifiIIII  AALLEE  IIMMMM

SSppeerraannflflaa  TTIIRRSSAARR
director SACE, Europa Centralæ øi de Est

SSAACCEE  SSppAA  eessttee  AAggeennflfliiaa  ddee  GGaarraannttaarree  aa  CCrreeddiitteelloorr  aa  IIttaalliieeii,,  ffiiiinndd  ddeeflfliinnuuttææ  110000%%  ddee
ccæættrree  MMiinniisstteerruull  IIttaalliiaann  aall  EEccoonnoommiieeii  øøii  FFiinnaannflfleelloorr  øøii  aavvâânndd  ccaappiittaalluurrii  pprroopprriiii  ddee  66,,22  mmii--
lliiaarrddee  eeuurroo..  

CCuu  oo  vveecchhiimmee  ddee  ppeessttee  3300  ddee  aannii,,  SSAACCEE  ooffeerrææ  pprroodduussee  ddee  ggaarraannttaarree  aa  ccrreeddiitteelloorr  øøii
aassiigguurraarree  aa  rriissccuulluuii  ddee  nneeppllaattææ  ppeennttrruu  mmaaii  mmuulltt  ddee  2255..000000  ddee  cclliieennflflii,,  îînn  ppeessttee  118800  ddee  flflæærrii
ddiinn  îînnttrreeaaggaa  lluummee..  ÎÎnn  aacceesstt  ffeell,,  SSAACCEE  ffaacciilliitteeaazzææ  aacccceessuull  aa  zzeeccii  ddee  mmiiii  ddee  ffiirrmmee  ddiinn  îînnttrreeaa--
ggaa  lluummee  llaa  ffiinnaannflflaarree,,  ffiiee  bbaannccaarrææ,,  ffiiee  ccoommeerrcciiaallææ..  VVaallooaarreeaa  aannggaajjaammeenntteelloorr  SSAACCEE  ssee  rriiddiiccææ
llaa  ppeessttee  3355  mmiilliiaarrddee  ddee  eeuurroo..

SSAACCEE  eessttee  pprreezzeennttææ  îînn  EEuurrooppaa  CCeennttrraallææ  øøii  ddee  EEsstt,,  ccuu  uunn  bbiirroouu  ddee  rreepprreezzeennttaannflflææ  llaa
BBuuccuurreeøøttii,,  ccaarree  aaccooppeerrææ  ttooaattee  cceellee  1155  flflæærrii  ddiinn  rreeggiiuunnee  ((RRoommâânniiaa,,  PPoolloonniiaa,,  RReeppuubblliiccaa  CCeehhææ,,
SSlloovvaacciiaa,,  UUnnggaarriiaa,,  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa,,  BBuullggaarriiaa,,  SSeerrbbiiaa,,  MMuunntteenneeggrruu,,  MMaacceeddoonniiaa,,  BBoossnniiaa--
HHeerrflfleeggoovviinnaa,,  CCrrooaaflfliiaa,,  SSlloovveenniiaa,,  AAllbbaanniiaa  øøii  KKoossoovvoo))..

PPrroodduusseellee  øøii  sseerrvviicciiiillee  SSAACCEE  ssuunntt  ddeessttiinnaattee  aattââtt  bbæænncciilloorr,,  ccââtt  øøii  ccoommppaanniiiilloorr,,  aattââtt
iittaalliieennee,,  ccââtt  øøii  rroommâânnee,,  ccuu  ccaappiittaall  pprriivvaatt  ssaauu  ddee  ssttaatt,,  iinnddiiffeerreenntt  ddee  mmæærriimmeeaa  lloorr..  



■ beneficiarilor români de lucræri de con-
strucflii, executate de companii italiene de
construcflie/structuri înfiinflate de acestea în
România; 

■ filialelor/sucursalelor din România ale
unor companii italiene sau consorfliilor for-
mate de acestea;

■ exportatorilor italieni de bunuri de echi-
pament/servicii; 

■ companiilor italiene de construcflie sau
filialelor/sucursalelor/consorfliilor formate
de acestea în România;

■ participanflilor la tranzacfliile de finan-
flæri de proiect, care implicæ companii italiene
sau echipamente achiziflionate din Italia; 

■ bæncilor care finanfleazæ o tranzacflie în
care sunt implicate companii italiene sau bu-
nuri importate din Italia. 

CCAARREE  SSUUNNTT  PPRROODDUUSSEELLEE  SSAACCEE  
ØØII  PPRRIINNCCIIPPAALLEELLEE  LLOORR  
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCII??

■ CCrreeddiittuull  ffuurrnniizzoorr:: SACE asiguræ ris-
cul de neplatæ al compærætorului ro-

mân, faflæ de vânzætorul italian, pe durata plæ-
flii în rate de cætre cumpærætor a echipamen-
telor/serviciilor importate din Italia.

■ PPæærrflfliillee  iimmpplliiccaattee  îînn  ssttrruuccttuurrææ::
■ cumpærætorul român: companii pri-
vate, entitæfli publice române, guvernul
român; flara de rezidenflæ a acflionarilor
nu este relevantæ.
■ exportatorul italian (asiguratul SACE):
companii italiene øi filialele lor din alte
flæri care exportæ echipamente/bunuri de
folosinflæ îndelungatæ øi servicii øi care
sunt interesate în a acorda clienflilor ter-
mene de platæ extinse.

■ SACE asiguræ maximum 85% din va-
loarea exportului, cumpærætorul având obli-
gativitatea plæflii unui avans de minimum 15%.

■ În cazul tranzacfliilor din România, SACE
intervine numai dacæ termenul de platæ agreat

între cumpærætorul român øi furnizorul ita-
lian este de minimum 2 ani øi maximum 10
ani. Plata importului se face în rate (semes-
triale/trimestriale/lunare), prin bilete la ordin.

■ Exportatorul are opfliunea de a încasa
la vedere valoarea exportului, prin cesiunea
cætre o instituflie financiaræ a poliflei de asi-
gurare øi scontarea biletelor la ordin. 

■ Compania românæ cumpærætoare tre-
buie sæ prezinte cætre SACE bilanflurile finan-
ciare pe ultimii 2 ani, o prezentare a com-
paniei øi a investifliei ce urmeazæ a fi efectuate
øi estimæri privind suma øi durata contractu-
lui comercial. Existæ posibilitatea de a apela
la un garantor, în cazul în care cumpæræto-
rul nu are bonitatea necesaræ øi/sau o ve-
chime de minim 2 ani.

■ CCrreeddiittuull  ccuummppæærræættoorr:: SACE asiguræ
riscul de credit al bæncii finanflatoare,

derivat din împrumutul acordat cætre o firmæ
românæ pentru plata echipamentelor/servicii-
lor achiziflionate de la o companie italianæ.

■ Pærflile implicate în structuræ:
■ banca finanflatoare, fie românæ, fie
stræinæ (asiguratul SACE);
■ cumpærætorul român: companii pri-
vate, guvernul român, entitæfli publice ro-
mâne, inclusiv companiile special create
pentru tranzacfliile de finanflare de pro-
iect; flara de rezidenflæ a acflionarilor fir-
mei cumpærætoare nu este relevantæ.
■ exportatorul italian: companii ita-
liene øi filialele lor care exportæ echi-
pamente/bunuri de folosinflæ îndelun-
gatæ øi servicii.

■ Este posibilæ asigurarea inclusiv a cre-
ditelor de refinanflare, dacæ fondurile sunt
folosite pentru a refinanfla plæfli deja efectuate
cætre exportatorul italian.

■ SACE asiguræ o sumæ care nu poate de-
pæøi 85% din valoarea exportului, cumpæræ-
torul având obligativitatea plæflii unui avans
de minimum 15% cætre furnizorul italian.

■ În cazul tranzacfliilor din România, du-
rata creditului bancar eligibil pentru asigu-
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rarea SACE este de minimum 2 ani øi maxi-
mum 10 ani.

■ Compania românæ cumpærætoare tre-
buie sæ prezinte bilanflurile financiare pe ul-
timii 2 ani, o prezentare a companiei øi a in-
vestifliei ce urmeazæ a fi efectuate øi indicaflii
privind creditul bancar. Existæ posibilitatea
de a apela la un garantor, în cazul în care cum-
pærætorul nu are bonitatea necesaræ øi/sau o
vechime de minimum 2 ani.

■ GGaarraannflfliiii  ddee  iinntteerrnnaaflfliioonnaalliizzaarree:: SACE
garanteazæ credite bancare/emisiuni

de obligafliuni, contractate de filialele din Ro-
mânia ale firmelor øi bæncilor italiene, pentru:

■ credite de investiflii (de exemplu, sub-
scrieri de capital social, construirea de
facilitafli de producflie);
■ credite pentru capital circulant;
■ finanflæri contractate de bænci cu ac-
flionariat italian de la banca mamæ sau
de la alte entitæfli.

■ SACE acoperæ maximum 80% din va-
loarea creditului.

■ Filiala din România a firmei italiene
trebuie sa prezinte bilanflurile financiare pe
ultimii 2 ani, o prezentare a companiei øi a
nevoilor de creditare. Existæ posibilitatea de a
apela la un garantor (de exemplu, firma ma-
mæ), în cazul în care filiala nu are bonitatea ne-
cesaræ øi/sau o vechime de minimum 2 ani.

■ SSccrriissoorrii  ddee  ggaarraannflfliiee  ppeennttrruu  lluuccrræærrii
ddee  ccoonnssttrruuccflfliiii:: SACE contragaran-

teazæ banca emitentæ a scrisorilor de garan-
flie de participare la licitaflie, de buna exe-
cuflie, de restituire a avansului, de retenflie,
în cazul în care constructorul este o firmæ
italianæ sau afiliatele sale. În anumite cazuri,
SACE poate emite direct scrisorile de garanflie
cætre beneficiarul lucrærilor de construcflii.

■ Pærflile implicate în structuræ:
■ banca emitentæ a scrisorilor de ga-
ranflie, fie românæ, fie stræinæ; 
■ compania de construcflii sau engine-
ering italianæ øi structurile pe care le
creeazæ în România (filiale, sucursale,

consorflii, asocieri în participafliune, joint
ventures etc.);
■ beneficiarul român al lucrærilor de
construcflie: companii private, guvernul
român, entitæfli publice române, inclu-
siv companiile special create pentru
tranzacfliile de finanflare de proiect. 

■ SACE poate contragaranta pânæ la 70%
din valoarea scrisorilor de garanflie.

■ Compania de construcflii italianæ øi struc-
turile sale din România trebuie sæ prezinte
bilanflurile financiare pe ultimii 2 ani, o pre-
zentare a companiei øi a necesarului de scri-
sori de garanflie. Existæ posibilitatea de a apela
la un garantor, în cazul în care compania nu
are bonitatea necesaræ øi/sau o vechime de
minimum 2 ani.

■ PPoolliiflflaa  ddee  aassiigguurraarree  aa  rriissccuulluuii  ddee  nnee--
ppllaattææ  ddeerriivvaatt  ddiinn  lluuccrræærrii  ddee  ccoonnssttrruucc--

flfliiii:: SACE asiguræ riscul de neplatæ al benefi-
ciarului român faflæ de constructorul italian.
Sunt acoperite øi riscurile de anulare nejus-
tificatæ a contractului, distrugerea, deteriorarea
sau confiscarea bunurilor exportate temporar.

■ Pærflile implicate în structuræ:
■ asigurat SACE: compania de construc-
flii sau engineering italianæ øi structu-
rile pe care le creeazæ în România (fi-
liale, sucursale, consorflii, asocieri în
participafliune, joint ventures etc.);
■ beneficiarul român al lucrærilor de
construcflie: companii private, guvernul
român, entitæfli publice române, inclu-
siv companiile special create pentru tranz-
acfliile de finanflare de proiect. 

■ Proiectele eligibile sunt lucrærile de con-
strucflii/proiectele la cheie, desfæøurate pe faze
de execuflie øi în cadrul cærora plata se face
eøalonat, pe mæsura recepfliei lucrærilor. 

■ Polifla SACE poate fi cesionatæ în favoa-
rea bæncii constructorului pentru obflinerea
creditelor de capital circulant.

■ Beneficiarul român al lucrærilor de con-
strucflii trebuie sæ prezinte bilanflurile financiare
pe ultimii 2 ani, o prezentare a companiei øi
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a proiectului. În cazul în care compania nu are
bonitatea necesaræ øi/sau o vechime de mini-
mum 2 ani, se poate apela la un garantor.

■ CCoonnffiirrmmæærrii  ddee  aaccrreeddiittiivvee  ddooccuummeenn--
ttaarree:: SACE asiguræ riscul de neplatæ

pe care îl au bæncile italiene care confirmæ
acreditivele deschise de bænci române, pen-
tru plata importurilor de bunuri øi servicii
de la furnizori din Italia. 

■ Produsul acoperæ riscul de neplatæ al
bæncii române emitente a acreditivului, risc de-
rivat din evenimente politice øi comerciale.

■ Acoperire: pânæ la 100% din valoarea
acreditivului.

■ Banca românæ emitentæ a acreditivului
trebuie sæ prezinte bilanflurile financiare pe
ultimii 2 ani øi o prezentare a activitæflii.

■ AAssiigguurræærrii  ppeennttrruu  ffiinnaannflflæærriillee  ddee  pprroo--
iieeccttee

■ Tranzacflii potenfliale: proiecte de com-
plexitate øi anverguræ mare, din domeniul
industrial, energetic, infrastructuræ, telecomu-
nicaflii, utilitæfli etc. (de exemplu, construcflia
de fabrici la cheie, construirea de autostræzi,
de reflele energetice) în care sunt implicate
mari companii italiene care au rolul de ac-
flionari/furnizori de echipamente/constructori/
operatori/beneficiari. 

■ SACE asiguræ bæncile finanflatoare pen-
tru riscul de nerambursare a creditelor acor-
date companiei de proiect.

■ Evaluarea proiectului se bazeazæ pe ca-
pacitatea proiectului de a genera venituri.

■ AAssiigguurraarreeaa  rriissccuulluuii  ppoolliittiicc:: SACE o-
feræ protecflie pentru investifliile e-

fectuate de companiile øi bæncile italiene în
afara Italiei:

■ Riscuri acoperite: pierderi care afec-
teazæ capitalul social sau împrumuturile de
la acflionar, cauzate de evenimente politice (de
exemplu, naflionalizæri, confiscæri de bunuri,
embargo, risc de transfer, tulburæri civile).

■ SACE poate acoperi pânæ la 100% din
valoarea tranzacfliei.

CCAARREE  SSUUNNTT  AAVVAANNTTAAJJEELLEE  
CCOOLLAABBOORRÆÆRRIIII  CCUU  SSAACCEE??

■ PPeennttrruu  bbæænnccii::

■ activele asigurate de SACE au o pon-
dere de ajustare a riscului de 0%, conform
Basel I øi Basel II (fiind garantate 100% de
statul italian);

■ împærflirea riscului cu un partener de
mare soliditate.

■ PPeennttrruu  ccoommppaanniiaa  rroommâânnææ  ccaarree  aacchhii--
zziiflfliioonneeaazzææ  bbuunnuurrii  ddee  eecchhiippaammeenntt  øøii

sseerrvviicciiii  ddiinn  IIttaalliiaa::
■ perioade extinse de platæ cætre furni-

zor sau de rambursare a creditului bancar (2
– 10 ani); 

■ costuri de finanflare reduse;
■ eliminarea costurilor legate de institui-

rea, în cazul unui credit bancar, a unor ga-
ranflii materiale (ipoteci, gajuri), prin înlo-
cuirea lor cu o asigurare/garanflie SACE;

■ diversificarea surselor de finanflare.

■ PPeennttrruu  eexxppoorrttaattoorruull  iittaalliiaann::

■ lærgirea portofoliului de clienfli, prin ofe-
rirea unor condiflii comerciale mai avantajoase
(avans mai mic, termene de platæ mai extinse); 

■ siguranfla încasærii exportului de bu-
nuri øi servicii;

■ posibilitatea încasærii creanflelor înainte
de termen, prin transferul lor cætre instituflii
financiare (societæfli de factoring sau bænci). 

■ PPeennttrruu  ssttrruuccttuurriillee  ddiinn  RRoommâânniiaa  aallee
ccoommppaanniiiilloorr  iittaalliieennee::  

■ facilitarea accesului la credite bancare;
■ eliminarea costurilor legate de institui-

rea, în cazul unui credit bancar, a unor garan-
flii materiale (ipoteci, gajuri), prin înlocuirea
lor cu o asigurare/garanflie SACE;

■ concentrarea asupra operafliunilor co-
merciale.
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SSIISSTTEEMMEE  DDEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA certificæ siste-
mele de management ale organizafliilor res-
ponsabile, care, în dorinfla optimizærii proce-
selor, øi-au implementat sistemele de mana-
gement conform standardelor internaflionale. 

❑ IISSOO  99000011:: 22000088 – Sistem de mana-
gement al calitæflii

Un client este mulflumit în momentul în

care primeøte servicii de calitate din partea
unei organizaflii cu care intræ în contact. Pen-
tru orice organizaflie, indiferent de mærime
sau domeniu de activitate, certificarea unui Sis-
tem de Management al Calitæflii, este o do-
vadæ a angajamentului pentru calitate.

Creat de Organizaflia Internaflionalæ de
Standardizare, standardul ISO 9001 poate
ajuta o organizaflie sæ îøi satisfacæ clienflii, sæ
îøi îmbunætæfleascæ continuu activitatea øi sæ
îndeplineascæ cerinflele legislative. 
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OO  VVIIZZIIUUNNEE  NNEECCEESSAARRÆÆ  OO  VVIIZZIIUUNNEE  NNEECCEESSAARRÆÆ  
AASSUUPPRRAA  MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULLUUII  FFIIRRMMEEIIAASSUUPPRRAA  MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULLUUII  FFIIRRMMEEII

TTÜÜVV  AAUUSSTTRRIIAA  RROOMMÂÂNNIIAA,,  ppaarrtteenneerruull  ddee  îînnccrreeddeerree  aall  IIMMMM

DDoorruu  FFUULLGGAA
director general al TÜV Austria în România

CCEELL  MMAAII  BBUUNN nniivveell  aall  ccaalliittææflfliiii  uunnuuii  pprroodduuss  ssaauu  sseerrvviicciiuu  eessttee  cceell  ccaarree  ssaattiissffaaccee  ccââtt  mmaaii
eexxaacctt  nneecceessiittææflfliillee  ccoonnssuummaattoorruulluuii  øøii  ooffeerrææ  aassttffeell  cceeaa  mmaaii  bbuunnææ  vvaallooaarree  ppeennttrruu  bbaanniiii  cchheellttuuiiflflii..
TTÜÜVV  AAUUSSTTRRIIAA  RROOMMÂÂNNIIAA  vviinnee  îînn  îînnttââmmppiinnaarreeaa  cceerriinnflfleelloorr  aa  ddiinn  ccee  îînn  ccee  mmaaii  mmuullttee  ccoommppaanniiii
rroommâânneeøøttii  øøii  ssttrrææiinnee,,  iimmpplliiccaattee  îînn  ddeezzvvoollttaarreeaa  uunnuuii  ssiisstteemm  aall  ccaalliittææflfliiii  mmeenniitt  ssææ  llee  ppeerrmmiittææ  ssææ
pprroodduuccææ  bbuunnuurrii  øøii  sseerrvviicciiii  ddee  ccaalliittaattee,,  ccoonnffoorrmm  cceerriinnflfleelloorr  ddee  ccaalliittaattee  aacccceeppttaattee  aattââtt  llaa  nniivveelluull
UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee,,  ccââtt  øøii  llaa  nniivveell  gglloobbaall..  PPee  llâânnggææ  îîmmbbuunnæættææflfliirreeaa  ppeerrmmaanneennttææ  øøii  ppeerrcceeppttiibbiillææ
aa  ccaalliittææflfliiii  pprroodduusseelloorr,,  uunn  aalltt  oobbiieeccttiivv  aall  TTÜÜVV  AAUUSSTTRRIIAA  RROOMMÂÂNNIIAA  eessttee  ssææ  aassiigguurree  aassiisstteennflflææ
tteehhnniiccææ  øøii  ssææ  aaiibbææ  ggrriijjææ  ddee  rreessuurrsseellee  nnaattuurraallee..  



În prezent, ISO 9001 este un standard
cunoscut de tofli managerii responsabili, ca
fiind un ssttaannddaarrdd  ddee  bbuussiinneessss..

❑ IISSOO  1144000011::  22000055 – Sistem de mana-
gement de mediu 

Protejarea mediului înconjurætor trebuie
sæ fie unul dintre obiectivele fiecærei compa-
nii, în condifliile în care integrarea României
în Uniunea Europeanæ introduce noi con-
strângeri legate de acest aspect. Introduce-
rea unui Sistem de Management de Mediu
nu este rezervatæ doar organizafliilor mari sau
celor internaflionale. Sistemul de Manage-
ment de Mediu poate fi implementat cu suc-
ces øi de cætre Întreprinderile Mici øi Mijlocii
(IMM), de cætre furnizorii de servicii, institu-
fliile publice etc.

❑ OOHHSSAASS  1188000011::  22000077 – Sænætate øi
securitate ocupaflionalæ 

Protecflia salariaflilor cât timp se aflæ la
locul de muncæ nu este nici pe departe o op-
fliune. Existæ însæ mai multe opfliuni pentru
a pune în practicæ acest lucru. Una dintre a-
cestea este implementarea øi certificarea unui
Sistem de Management al Sænætæflii øi Secu-
ritæflii Ocupaflionale (Occupational Health and
Safety Management System – OHSAS). Un
astfel de sistem se integreazæ în sistemul de
management al organizafliei ce îl implemen-
teazæ.

❑ IISSOO  2277000011::  22000055 – Sisteme de ma-
nagement al securitæflii informafliei.

Cerinfle
Implementarea øi certificarea unui Sistem

de Management al Securitæflii Informafliei este
o decizie strategicæ pentru orice organizaflie,
deoarece garanteazæ securitatea informaflii-
lor societæflii certificate, dar øi a informafliilor
clienflilor øi partenerilor de afaceri.

Acest sistem furnizeazæ recomandæri pen-
tru flinerea sub control a riscurilor informa-
flionale, aduce o clarificare asupra tipurilor

de ameninflæri øi dæ direcflii de abordare ale
metodelor de protecflie pentru a asigura su-
praviefluirea companiei, minimizarea poten-
flialelor daune financiare, maximizarea pro-
fitului øi a perspectivelor organizafliei. 

În zilele noastre, având în vedere cæ ma-
joritatea datelor sunt stocate pe suport infor-
matic, o atenflie deosebitæ trebuie acordatæ
protecfliei sistemelor informatice.

Securitatea informafliei trebuie sæ aibæ le-
gæturæ cu toate aspectele legate de proteja-
rea datelor, indiferent de forma în care aces-
tea existæ (suport magnetic, optic, hârtie etc.).

❑ IISSOO  2222000000::  22000055 – Sistemul de ma-
nagement al siguranflei alimentelor

ISO 22000 este un standard internaflio-
nal, elaborat cu scopul de a asigura securi-
tatea lanflurilor alimentare pe plan mondial
øi local, permiflând crearea unui sistem de
management al siguranflei alimentare. Acest
sistem cuprinde principiile øi planul HACCP
(Analiza riscurilor. Punctele critice de con-
trol) øi cerinflele referitoare la siguranfla lan-
flului alimentar. 

Sistemul de management al siguranflei a-
limentelor (ISO 22000) se poate adapta tu-
turor tipurilor de organizaflii din cadrul lan-
flului alimentar, indiferent de mærimea aces-
tora, pornind de la producætorii de hranæ
pentru animale, la producætorii de alimente,
dar øi operatorilor de transport øi depozi-
tare alimente sau organizafliilor conexe (pro-
ducætori de ambalaje, de utilaje, de aditivi øi
ingrediente sau chiar de agenfli de curæflare). 

În practicæ, pentru companie, asigurarea
siguranflei øi calitæflii produselor alimentare
este o condiflie obligatorie pentru supravie-
fluire, determinând în acelaøi timp o creøtere
semnificativæ a competitivitæflii, în raport cu
ceilalfli concurenfli.

❑ SSiigguurraannflflaa  pprroodduussuulluuii  
AAVVAANNTTAAJJEELLEE pprriinncciippaallee ale sistemului de

management al siguranflei produsului sunt:
❑ garanteazæ calitatea igienicæ a produselor
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(siguranfla alimentelor); ❑ contribuie la re-
ducerea numærului de rebuturi øi de recla-
maflii din partea clienflilor; ❑ prelungeøte du-
rata de valabilitate a produselor; ❑ generea-
zæ creøterea încrederii clienflilor øi a salaria-
flilor în companie, în capacitatea acesteia de
a realiza exclusiv produse de calitate, în mod
constant; ❑ creeazæ un avantaj competitiv øi,
nu în ultimul rând, ❑ contribuie la îmbu-
nætæflirea imaginii firmei øi a credibilitæflii sale
pe pieflele internaflionale øi faflæ de eventualii
investitori.

Nu trebuie sæ uitæm cæ un consumator
este îndreptæflit sæ se aøtepte ca alimentele
pe care le consumæ sæ fie sænætoase øi sigure
pentru alimentaflia sa øi a familiei sale. Pe de
altæ parte, alterarea alimentelor poate ge-
nera risipæ øi costuri suplimentare øi poate
afecta negativ economia øi încrederea con-
sumatorului. 

❑ SSeerrvviicciiii  aaddaappttaattee  cceelloorr  mmaaii  nnooii  cceerriinnflflee
aallee  ppiieeflfleeii  

În condifliile unui mediu concurenflial tot
mai acerb, TÜV Austria România vine în în-
tâmpinarea celor mai noi cerinfle ale pieflei,
în toate domeniile sale de expertizæ. Astfel,
în industria alimentaræ, principalii retaileri
de pe piaflæ solicitæ obflinerea, pânæ la finele
anului 2012, a certificatelor IFS sau alt stan-
dard GFSI (Global Food Safety Initiative),
care are ca principalæ abordare “Odatæ vali-
dat – Valid pentru tofli”.

TÜV Austria România este pregætitæ sæ o-
fere expertiza sa, recunoscutæ øi în domeniul
standardelor IFS sau GFSI, tuturor compa-
niilor interesate sæ se armonizeze cerinflelor
pieflei agroalimentare. 

TTÜÜVV  AAUUSSTTRRIIAA  RROOMMÂÂNNIIAA,,  
OORRIIEENNTTAARREEAA  CCÆÆTTRREE  SSAATTIISSFFAACCEERREEAA
CCLLIIEENNfifiIILLOORR  

FILOSOFIA care stæ la baza activitæflii TÜV
AUSTRIA ROMÂNIA este asigurarea calitæflii øi

siguranfla produselor øi a serviciilor clienflilor sæi. 
Valoarea adæugatæ pentru toate aceste pro-

duse øi servicii, care derivæ din cooperarea în
cadrul grupului TÜV AUSTRIA, este întotdeau-
na în centrul tuturor acfliunilor organizafliei. 

Parte activæ a unui grup recunoscut la nivel
internaflional, care a acumulat o experinflæ de
140 de ani în siguranflæ, calitate øi protecflia me-
diului, TÜV AUSTRIA ROMÂNIA este un parte-
ner competent pentru economie, industrie øi
autoritæfli. 

Træsæturile importante ale grupului inter-
naflional din care face parte – respectiv orien-
tarea cætre client øi abilitatea de a oferi servicii
de o calitate superioaræ – au reprezentat încæ
de la început viziunea ce garanteazæ evoluflia
de succes a TÜV AUSTRIA ROMÂNIA. 

PPRROOFFEESSIIOONNAALLIISSMM,,  CCRREEAATTIIVVIITTAATTEE  
ØØII  CCOOMMPPEETTEENNfifiÆÆ  

AVÂND filiale în câteva importate oraøe din
România, precum Bucureøti, Piteøti, Ploieøti øi
Timiøoara, færæ a se limita însæ la acestea, TÜV
AUSTRIA ROMÂNIA reuøeøte sæ vinæ în perma-
nenflæ în întâmpinarea clienflilor sæi prin pro-
fesionalism, creativitate øi competenflæ. 

În acelaøi timp, compania se remarcæ, în po-
fida unui mediu concurenflial puternic, drept
una dintre cele mai dinamice øi inovatoare
companii în secfliunile de certificare, formare
profesionalæ øi inspecflie tehnicæ. 

OO  EEVVOOLLUUfifiIIEE  RRAAPPIIDDÆÆ  CCÆÆTTRREE  SSUUCCCCEESS  

O PARTE din evoluflia rapidæ øi în acelaøi
timp de succes øi, de ce nu, creativæ a TÜV
AUSTRIA ROMÂNIA se datoreazæ aportului
propriei echipe de profesionaliøti. 

Astfel, auditorii øi inspectorii TÜV AUSTRIA
ROMÂNIA au reuøit, prin profesionalismul, crea-
tivitatea øi spiritul lor de echipæ sæ facæ din vi-
ziunea TÜV AUSTRIA ROMÂNIA o realitate, sæ
diferenflieze compania în puternicul mediu
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concurenflial în care activeazæ, drept una din-
tre cele mai dinamice øi inovatoare în principa-
lele sale domenii de expertizæ: audit, certifi-
care øi inspecflie tehnicæ. 

OO  RREECCUUNNOOAAØØTTEERREE  IINNTTEERRNNAAfifiIIOONNAALLÆÆ

CERTIFICAREA sistemelor de management,
certificarea produselor, a personalului øi ser-
viciile de organism notificat, conform Directi-
velor Europene în diferite domenii, sunt câte-
va dintre cele mai importante domenii de ex-
pertizæ ale TÜV AUSTRIA ROMÂNIA. 

Printr-un mare numær de acreditæri, noti-
ficæri, autorizaflii øi certificæri, TÜV AUSTRIA
ROMÂNIA oferæ dovada necontestatæ a com-
petenflelor sale, a independenflei øi dedicærii sale
unui nivel înalt de calitate a serviciilor oferite. 

DDOOMMEENNIIIILLEE  DDEE  EEXXPPEERRTTIIZZÆÆ  
AALLEE  TTÜÜVV  AAUUSSTTRRIIAA  RROOMMÂÂNNIIAA

SSEERRVVIICCIIII  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE

EFORTURILE companiei se concentreazæ
pe beneficiul clienflilor, apelând în acest sens
la serviciile experflilor cu o înaltæ calificare øi
utilizând laboratoare øi echipamente moderne.
Astfel, TÜV AUSTRIA ROMÂNIA garanteazæ cæ
susfline siguranfla resurselor naturale øi se an-
gajeazæ în totalitate pentru îmbunætæflirea ca-
litæflii produselor øi serviciilor. 

OORRGGAANNIISSMM  NNOOTTIIFFIICCAATT  
EECCHHIIPPAAMMEENNTTEE  SSUUBB  PPRREESSIIUUNNEE  NNOOBBOO  

TÜV AUSTRIA s-a ocupat de criteriile de si-
guranflæ în cadrul tehnologiei aburului øi a
presiunii încæ de la înfiinflare, din anul 1872.
De altfel, numeroasele explozii ale boilerelor
cu abur, care au avut adesea consecinfle dezas-
truoase în secolul al XIX-lea au dus la înfiin-
flarea TÜV AUSTRIA. Trebuie amintit cæ nevoia
unui partener puternic øi cu o experienflæ prac-

ticæ îndelungatæ, precum TÜV AUSTRIA, este
consecinfla directæ a riscurilor, a complexitæflii
øi implicafliilor domeniului echipamentelor
sub presiune. În afaræ de domeniul vaselor
sub presiune øi a tehnologiei materialelor øi a
sudurii, compania a obflinut know-how øi în
ceea ce priveøte transportul gazelor øi al lichi-
delor inflamabile. 

Angajaflii TÜV AUSTRIA România sunt fami-
liarizafli cu toate standardele øi reglementærile
relevante, având în acelaøi timp øi cunoøtinfle
aprofundate în domeniu, datoritæ contactelor
internaflionale permanente. Avantajului perso-
nalului experimentat, i se adaugæ øi cel al a-
creditærilor naflionale øi internaflionale, care
garanteazæ cel mai bun suport pentru clienflii
companiei. 

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA oferæ întreaga se-
rie de acreditæri TÜV AUSTRIA Services GmbH
(Organism notificat nr. 0408) øi în România,
respectiv Directiva europeanæ PED 97/23/EC
Echipament sub presiune; 99/36/EC Echipa-
ment sub presiune transportabil; 87/404/EEC
Echipament simplu sub presiune øi 94/9/EC
Echipament pentru utilizare în atmosfere po-
tenflial explozive (AT EX 94).

LLAABBOORRAATTOORR  CCOONNTTRROOLL  NNEEDDIISSTTRRUUCCTTIIVV  NNDDTT  
ØØII  DDIIVVIIZZIIAA  EEXXPPEERRTTIIZZEE  

CHIAR øi cele mai avansate øi productive
facilitæfli nu pot duce la obflinerea unui rezul-
tat satisfæcætor, dacæ materialele folosite nu
respectæ cerinflele necesare. Calitatea produ-
selor nu poate fi restabilitæ prin testare, odatæ
ce producflia a fost finalizatæ, astfel încât acele
caracteristici care determinæ calitatea trebuie
avute în vedere încæ din etapa planificærii. Ex-
perienflele øi cunoaøterea testærii materialelor
sunt ca urmare de o mare importanflæ. 

TÜV AUSTRIA România oferæ o mare varie-
tate de servicii de testare a materialului, por-
nind de la cele clasice (laborator de cercetare)
pânæ la cele moderne, precum: examinæri ra-
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diografice digitale, teste de emisii acustice, mæ-
surare de tensiune øi deformare, încercæri de
stress øi teste a sarcinii variabile, scanarea laser,
probe de presiune øi etanøeitate asistate pe
calculator. La acestea se adaugæ øi consilierea
în toate problemele legate de tehnologia de
suduræ oferitæ de experfli.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA oferæ, pe de altæ
parte, øi o serie de servicii naflionale acredi-
tate, precum cele de laborator NDT autorizat
RENAR, conform Certificatului de acreditare
nr. LI 909, conform SR EN ISO/CEI 17025:
2005 pentru examinæri nedistructive atât în
ceea ce priveøte standardele române, europene
SR, EN, cât øi cele americane ASME: 

❑ examinarea cu radiaflii penetrante
gama;
❑ examinarea cu lichide penetrante; 
❑ examinarea cu pulberi magnetice; 
❑ examinarea cu ultrasunete a îmbinæ-
rilor; 
❑ mæsurarea grosimii cu ultrasunete.

În plus, un laborator mobil permite exper-
flilor TÜV AUSTRIA ROMÂNIA sæ realizeze tes-
tarea nedistructivæ øi diagnosticul tehnic di-
rect la locul instalærii.

Analiza avariei este un alt domeniu de ex-
pertizæ, pornind de la consiliere øi concepflie
cu privire la analiza avariei, documentaflia gra-
dului de avarie, examinæri fizice, chimice øi
mecanice øi pânæ la inspecflia internæ cu aju-
torul endoscoapelor video øi evaluarea rezul-
tatelor. 

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA este o companie
autorizatæ ISCIR pentru expertize, investigaflii
tehnice øi diagnostice. 

CCUURRSSUURRII  ØØII  FFOORRMMAARREE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLÆÆ  

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA organizeazæ cursuri
în domeniile: Sistemul de Management al Ca-
litæflii, Sistemul de Management al Sænætæflii øi
Securitæflii Ocupaflionale, Sistemul de Manage-
ment al Energiei, Managementul Securitæflii In-

formafliei, Tehnic, Auto øi Dezvoltare perso-
nalæ. 

❑ Cei interesafli de dezvoltarea competen-
flelor profesionale øi personale pot beneficia
astfel de expertiza recunoscutæ a lectorilor TÜV
AUSTRIA ROMÂNIA, cursurile având ca finali-
tate certificatele eliberate de ministerele de pro-
fil din România øi de TÜV AUSTRIA România.
TÜV AUSTRIA ROMÂNIA activeazæ în strânsæ
cooperare cu prestigioasa TÜV AUSTRIA AKA-
DEMIE GmbH. 

❑ AAuuttoorriizzaarree  CCNNFFPPAA
Cursurile sunt organizate la sediile birou-

rilor TÜV AUSTRIA ROMÂNIA din Bucureøti øi
Timiøoara, precum øi în alte locaflii din flaræ.
Condifliile de desfæøurare a cursurilor organi-
zate de TÜV Austria România sunt deosebite
(metode øi mijloace de predare moderne, sæli
dotate conform cerinflelor), lectorii au o bo-
gatæ experienflæ practicæ øi pedagogicæ, pro-
gramul de cursuri este flexibil, iar serviciile
vin în întâmpinarea nevoilor clienflilor, cærora
le aduce satisfacflia.

❑ TÜV AUSTRIA ROMÂNIA este autorizatæ
de Autoritatea de Stat din România – Consi-
liul Naflional de Formare Profesionalæ a Adul-
flilor (CNFPA) – pentru cursurile de ❑ mana-
ger proiect; ❑ expert accesare fonduri struc-
turale øi de coeziune europene; ❑ auditor în
domeniul calitæflii; ❑ manager al Sistemelor
de Management al Calitæflii; ❑ manager al Sis-
temelor de Management Sænætate øi Securitate
în muncæ; ❑ inspector în domeniul securitæflii
øi sænætæflii în muncæ – 40 ore (studii medii);
❑ specialist în domeniul securitæflii øi sænætæflii
în muncæ – 80 ore (studii superioare); ❑ au-
ditor de mediu; ❑ manager al Sistemelor de
Management de Mediu; ❑ specialist în proce-
duri øi instrumente de securitate a sistemelor
informatice; ❑ expert fiscal etc.

❑ PPrriimmuull  oorrggaanniissmm  ddee  cceerrttiiffiiccaarree  aaccrree--
ddiittaatt  iinnddeeppeennddeenntt  ddee  IIRRCCAA  
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❑ TÜV AUSTRIA ROMÂNIA a devenit în
primævara acestui an primul organism de cer-
tificare din România, care a obflinut din partea
International Register of Certificated Auditors
(IRCA) acreditarea cursului de “auditor øef pen-
tru sistemul de management al calitæflii” în mod
independent.

❑ TÜV AUSTRIA ROMÂNIA a obflinut astfel
dreptul de a instrui øi a emite certificate de
auditor sub egida IRCA, dupæ o perioadæ de
peste 6 luni, în care a trecut prin toate etapele
obligatorii ale acreditærii, care au presupus prin-
tre altele analiza suportului de curs, a proce-
durilor interne øi a sistemului propriu al cali-
tæflii. Ultima etapæ a procesului de acreditare a
avut loc la Bucureøti, în perioada 20 – 24 fe-
bruarie a.c., odatæ cu auditul susflinut de ex-
perflii internaflionali ai IRCA, chiar în timpul
desfæøurærii cursului de cætre auditorii TÜV AUS-
TRIA ROMÂNIA.

❑ Divizie a Chartered Quality Institute,
IIRRCCAA eessttee  cceell  mmaaii  mmaarree  oorrggaanniissmm  iinntteerrnnaaflfliioo--
nnaall  ddee  cceerrttiiffiiccaarree  ppeennttrruu  aauuddiittoorriiii  ddee  ssiisstteemmee
ddee  mmaannaaggeemmeenntt..  

Cu sediul la Londra, IRCA a certificat peste
14.750 auditori din mai mult de 150 de flæri. 

IRCA oferæ certificarea auditorilor de sisteme
de management pentru afaceri øi industrie.

IRCA deruleazæ programe de certificare,
care recunosc competenfla auditorilor în sis-
teme de management al calitæflii, de mediu,
sænætate øi securitate ocupaflionalæ, dezvoltare
de software, securitatea informafliilor øi a siste-
melor de management al siguranflei alimen-
telor.

Cursurile sub egida IRCA, organizate în lume
øi în România, sunt livrate de tutori – experfli
în sisteme de management de audit øi cu ex-
perienflæ în formarea profesionalæ øi practicæ,
iar participanflii sunt evaluafli conform stan-
dardelor internaflionale.

❑ RReeccuunnooaaøøtteerree  iinntteerrnnaaflfliioonnaallææ  ppeennttrruu
ccuurrssaannflfliiii  TTÜÜVV  AAUUSSTTRRIIAA  RROOMMÂÂNNIIAA

Odatæ cu absolvirea cursurilor organizate
de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA øi cu înregistrarea
la IRCA, auditorii devin automat membrii Char-
tered Quality Institute de la Londra.

CCEERRTTIIFFIICCÆÆRRII  SSIISSTTEEMMEE  DDEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
ØØII  PPRROODDUUSSEE  

❑ Este un fapt indiscutabil, cæ pentru
succesul unei companii calitatea pro-

duselor øi a serviciilor sale este primordialæ, în
special din perspectiva concurenflei la nivel
european øi a globalizærii progresive. Întreba-
rea nu este dacæ, ci mai degrabæ cum pot fi
pæstrate standardele de calitate la un nivel înalt.
Certificarea sistemelor de management, pe
baza standardelor naflionale øi internaflionale,
joacæ un rol important în drumul spre un “Ma-
nagement Total al Calitæflii”.

Specialiøtii TÜV AUSTRIA ROMÂNIA sunt ca-
lificafli pentru efectuarea de audituri ale siste-
melor de management, conform standardelor
internaflionale de calitate – ISO 9001: 2008,
mediu – ISO4001: 2005, sænætate øi securitate
ocupaflionalæ – OHSAS 18001: 2007, securita-
tea informafliei – ISO 27001: 20007 øi securi-
tatea alimentaræ – ISO 22000:2005. 

❑ CCeerrttiiffiiccæærrii  îînn  iinndduussttrriiaa  aalliimmeennttaarrææ

Principala prioritate pentru orice organiza-
flie care activeazæ în domeniul agroalimentar
este de a se asigura cæ siguranfla produselor
sale nu a fost compromisæ în cadrul lanflului
alimentar, iar implementarea øi certificarea Sis-
temului de Management al Siguranflei Alimen-
telor are rolul de a oferi garanflii în acest sens.
TÜV Austria România, în colaborare cu TÜV
AUSTRIA CERT GMBH, efectueazæ servicii de
certificare øi monitorizare specializatæ în ca-
litate, siguranflæ, mediu øi igienæ alimentaræ. 

Pentru domeniul agroalimentar, TÜV AUS-
TRIA România realizeazæ audituri de terflæ parte
pentru certificarea sistemelor de management
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al siguranflei alimentelor, având ca referenflial
standardele ISO 22000, IFS versiunea 5, FSSC
22000 øi BRC. Certificatele emise de TÜV AUS-
TRIA România sunt certificate recunoscute in-
ternaflional, în baza acreditærilor deflinute. 

1100  MMOOTTIIVVEE  PPEENNTTRRUU  CCAARREE  
SSÆÆ  CCOOLLAABBOORRAAfifiII  CCUU  TTÜÜVV  AAUUSSTTRRIIAA  
RROOMMÂÂNNIIAA

11.. AArree  oo  ccoommppeetteennflflææ  ssppeecciiaalliizzaattææ
Datoritæ experienflei demonstrate în cei 140

de ani de existenflæ a grupului internaflional
din care face parte, a educafliei, profesionalis-
mului øi a perfecflionærii continue a salariaflilor
øi colaboratorilor sæi, TÜV Austria, cu cei a-
proape 1.000 de angajafli ai sæi în departamen-
tul tehnic, este un partener competent în toate
aspectele legate de siguranfla tehnicæ, calitatea
øi protecflia mediului. Datoritæ participærii sale
la numeroase comitete naflionale øi internaflio-
nale øi a activitæflilor de cercetare relevante,
TÜV Austria este întotdeauna familiar cu cele
mai recente evenimente.

22.. GGaarraanntteeaazzææ  iimmppaarrflfliiaalliittaatteeaa//iinntteeggrriittaatteeaa
TÜV Austria este strict independentæ faflæ

de orice grupuri de interese, precum autori-
tæfli, industrie, comerfl, operatori sau orice alte
pærfli.

33.. EEssttee  rreeccuunnoossccuuttææ  llaa  nniivveell  eeuurrooppeeaann
Documentele emise de TÜV Austria sunt

recunoscute la scaræ largæ în Comunitatea
Europeanæ øi în afara acesteia, precum øi în
alte flæri. Pentru clienflii noøtri, aceasta este ga-
ranflia pentru legitimitate øi acceptare de eco-
nomie, autoritæfli øi public în general.

44.. EEssttee  uunn  oorrggaanniissmm  ddee  tteessttaarree,,  ccoonnffoorrmm
ddiirreeccttiivveelloorr  UUEE

Producætorii pot apela la serviciile TÜV Aus-
tria pentru certificarea conform directivelor UE.

55.. OOffeerrææ  ssoolluuflfliiii  eeccoonnoommiiccee  ccoommpprreehheennssiivvee
Prin angajarea TÜV Austria pentru o serie

de servicii complementare, pot fi obflinute e-
fecte sinergice øi, prin urmare, pachete com-
plete mult mai atractive economic.

66.. AArree  oo  ddiissppoonniibbiilliittaattee  rriiddiiccaattææ
Serviciile oferite de TÜV Austria nu depind

de persoane individuale. Echipe de experfli
competenfli garanteazæ disponibilitatea în cel
mai scurt timp posibil.

77.. OOffeerrææ  sseerrvviicciiii  ddee  ccaalliittaattee  ssuuppeerriiooaarrææ
Organizarea øi managementul TÜV Austria

sunt asigurate de proceduri standardizate la
nivelul grupului, ceea ce asiguræ trasabilitatea
øi optimizarea serviciilor sale, indiferent ce di-
vizie sau filialæ le oferæ.

88.. DDiissppuunnee  ddee  oo  rreeflfleeaa  iinntteerrnnaaflfliioonnaallææ
TÜV Austria are multe companii afiliate în

Austria, la care se adaugæ cele din Europa, cât
øi de pe alte continente.

99.. AArree  îînn  ddoottaarree  cceellee  mmaaii  bbuunnee  eecchhiippaa--
mmeennttee ddee  mmææssuurraarree  øøii  tteessttaarree  

TÜV Austria dispune de cele mai noi echi-
pamente de mæsurare øi testare atât în labora-
torul de control, cât øi la dispoziflia individualæ
a personalului aflat pe teren, sau în laborato-
rul mobil.

1100.. EEssttee  uunn  ppaarrtteenneerr  ccaarree  ooffeerrææ  ssoolluuflfliiii
ssppeecciiaalliizzaattee  pprroobblleemmeelloorr  tteehhnniiccee

TÜV AUSTRIA România væ poate oferi so-
luflii la numeroase probleme în domeniul tes-
tærii, inspectærii øi a certificærii.
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