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AECM CELEBREAZÆ 20 DE ANI
CA PARTENER PENTRU CREØTEREA IMM

José Fernando Figueiredo
preøedinte AECM,
preøedinte Portuguese Mutual Guarantee Scheme,
preøedinte 2BPartner Venture Capital Company,
Business Angel – Invicta Angels Porto
June 2012

În perioada 7 – 9 iunie 2012, Asociaﬂia Europeanæ a Societæﬂilor Mutuale de
Garantare a organizat Reuniunea anualæ a Adunærii Generale, precum øi seminarul
pe tema “Orientarea cætre creøterea economicæ – Provocæri viitoare pentru sistemele
de garantare”” cu ocazia aniversærii a 20 de ani de existenﬂæ a Asociaﬂiei. Seria de evenimente a fost cu amabilitate gæzduitæ øi coorganizatæ împreunæ cu AECM, de cætre
patru organizaﬂii membre din România – Fondul Naﬂional de Garantare a Creditelor
pentru IMM (FNGCIMM), Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR), Fondul
Român de Garantare a Creditelor (FRGC) øi Fondul Român de Contragarantare (FRC).
Cu ocazia evenimentelor, AECM a prezentat o imagine de ansamblu a realizærilor sale de când a fost înfiinﬂatæ. Performanﬂa instituﬂiilor de garantare din
Europa care oferæ garanﬂii de credit pentru IMM, vorbeøte de la sine. La nivelul
anului trecut (31 decembrie 2011) øi conform cifrelor provizorii, membrii
AECM au avut un total de aproximativ 79 miliarde de euro în portofoliu, care reprezintæ aproximativ 140 miliarde de euro în împrumuturi accesate. Astfel, ei
susﬂin peste 2,7 milioane de IMM beneficiare la nivelul UE, reprezentând 12% din
toate companiile din UE. Aceastæ performanﬂæ puternicæ a fost reflectatæ de un
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ritm de creøtere rapidæ a instrumentului garanﬂiei în ultimii 20 de ani, care s-a
aflat constant în creøtere, cu o ratæ medie de 9,6%, începând cu anul 2000, an
în care a început colectarea de cætre AECM a cifrelor cheie din sectorul reprezentativ pentru Europa. În special, cu ocazia recentei crize financiare øi economice
declanøatæ în anul 2008, organizaﬂiile membre AECM au fost în mæsuræ sæ ræspundæ rapid øi flexibil, cu o ofertæ de produse noi pentru a sprijini IMM pe termen scurt, prin credite acordate pentru capitalul de lucru, cu scopul de punte
de sprijin faﬂæ de dificultæﬂile financiare generate de criza bancaræ øi în consecinﬂa
înæspririi termenilor de creditare. În contextul mæsurilor anticrizæ, membrii AECM
au înregistrat o creøtere de 25,92% in portofoliul lor, între 2008 øi 2009. În 2010,
volumul de angajamente de garanﬂii restante s-a ridicat la peste 78 miliarde euro,
iar volumul garanﬂiilor acordate în acel an a fost de peste 30 miliarde euro. Volumul a crescut din nou între 2009 øi 2010 cu 11,33%. Între 2010 øi 2011, o scædere minoræ de 0,29% din garanﬂiile emise a fost observatæ, lucru care poate fi
perceput ca o corecﬂie venitæ ca urmare a tendinﬂei predominante øi pe termen
lung, de dupæ crizæ. Prin urmare, cifrele provizorii pentru anul 2011 aratæ cæ volumul de garanﬂii restante în portofoliu ræmâne constant (graficul nr. 1).

Graficul nr. 1. Creøterea numærului membrilor AECM, în comparaﬂie cu volumul total de
garanﬂii restante în portofoliu
6
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AECM AZI
EVOLUﬁIA pozitivæ a activitæﬂii de garantare a fost susﬂinutæ de cætre o structurare
consecventæ a sectorului de garantare la nivelul UE, prin intermediul unei asociaﬂii reprezentative a sectorului specific. Dupæ primul
Congres European al Societæﬂilor de Garantare Mutualæ, desfæøurat pe 28 – 29 noiembrie 1991 la Madrid, Asociaﬂia Europeanæ a
Societæﬂilor Mutuale de Garantare (AECM) a
fost creatæ în anul 1992, cu ocazia unei conferinﬂe desfæøurate la Paris, mizând în primii
sæi ani pe sprijinul Comisiei Europene.
Aceasta a cunoscut o creøtere rapidæ, fiind
singura organizaﬂie pentru sectorul de garantare 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.
Membrii AECM sunt societæﬂi de garantare reciprocæ, sisteme de garantare a sectorului privat, precum øi instituﬂii publice,
care sunt fie fonduri de garantare, fie bænci
de dezvoltare sau agenﬂii publice, cu un departament de garantare. Acestea au în comun 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 garantare oferæ un substitut pentru lipsa garanﬂiei tradiﬂionale øi permit instituﬂiei de credit
sæ acorde împrumutul prin împærﬂirea riscului de neplatæ, îndeplinind astfel, un rol esenﬂial 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 înfiinﬂate în aproape toate ﬂærile europene, acestea existând, de asemenea øi în afara Eu-
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ropei, de exemplu, în Statele Unite, America
Latinæ, Asia øi regiunea mediteraneanæ.

MISIUNEA AECM
În general vorbind, AECM – Asociaﬂia Europeanæ a Societæﬂilor Mutuale de Garantare
– reprezintæ interesele membrilor sæi naﬂionali faﬂæ de instituﬂiile europene, faﬂæ de organismele multilaterale, precum øi faﬂæ de
organizaﬂiile implicate în mod direct în sectorul specific. Asociaﬂia activeazæ în domenii
diferite de activitate, care pot fi rezumate
prin intermediul urmætoarelor trei obiective
principale:
■ reprezentarea politicæ: AECM reprezintæ 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), Fondul European de Investiﬂii (FEI), Banca Reglementærilor Internaﬂionale (BIS), Banca Mondialæ etc. Se ocupæ în principal cu problemele legate de regulamentele privind ajuto-
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Graficul nr. 2. Evoluﬂia membrilor AECM
rul de stat, relevante pentru schemele de garantare în cadrul pieﬂei interne, de programele de sprijin europene øi de supraveghere
prudenﬂialæ. Acest obiectiv s-a concentrat, de
asemenea, øi pe reacﬂiile øi politicile adoptate faﬂæ de criza financiaræ;
■ schimbul de bune practici øi de in struire : AECM serveøte ca platformæ pentru
schimbul de bune practici cu privire la o varietate de aspecte operaﬂionale. În acest scop,
AECM a înfiinﬂat grupuri de lucru øi organizeazæ seminarii, sesiuni operaﬂionale anuale
de formare profesionalæ, precum øi evenimente specifice organizate ad-hoc pe probleme diverse;
■ promovarea de instrumente de garantare: AECM organizeazæ studii cu privire la
sectorul specific de garantare, furnizeazæ informaﬂii tehnice relevante, statistici, buletine informative, precum øi alte publicaﬂii, cu
scopul de a promova instrumentele de garan-
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tare. Asociaﬂia colaboreazæ cu organismele
multilaterale (de exemplu, OCDE øi IFC) øi
ia parte ca reprezentant al sectorului specific la evenimente atât în Europa, cât øi în
lume.

REALIZÆRI ALE AECM
ÎN CONFORMITATE cu misiunea sa generalæ precizatæ mai sus, de-a lungul anilor,
AECM øi-a extins treptat sfera de activitate în
domenii specifice, care sunt relevante pentru organizaﬂiile sale membre. Principalele
realizæri ale AECM au fost în domeniile prezentate în continuare.
COMUNICARE ØI STATISTICI

ÎN SCOPUL îndeplinirii rolului sæu în domeniul schimbului de bune practici, reprezentare a intereselor politice øi de promo-
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vare øi de cooperare în afara UE, AECM a organizat iniﬂial seminarii anuale, dedicate subiectelor 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 principalii indicatori sectoriali. Un efort major a
fost realizat în ultimii ani pentru a revizui
propriul web-site øi pentru eficientizarea imaginii Asociaﬂiei øi a instrumentelor sale de
comunicare.
Recunoscând importanﬂa propriei comunicæri referitoare la statistici øi aspecte tehnice, 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.
SCHIMB DE BUNE PRACTICI

DE LA ÎNCEPUT, schimbul de bune practici a fost o preocupare cheie pentru membrii AECM, care se stræduiesc sæ-øi îmbunætæﬂeascæ propriile proceduri operaﬂionale, precum 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 afaceri proprii.
În mod distinct de evenimentele oficiale
organizate de AECM, au fost facilitate la cererea organizaﬂiilor membre øi contacte bilaterale øi evenimente de acest gen. De asemenea, AECM s-a angajat într-un proiect de cooperare la scaræ largæ cu organizaﬂiile de garantare din ﬂærile candidate la aderarea la UE
în anul 2004, susﬂinut financiar prin intermediul unui proiect finanﬂat din fonduri europene. Proiectul a inclus 17 organizaﬂii de ga-
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rantare deja existente øi active în 10 ﬂæri eligibile. Acesta a fost realizat sub forma unui
studiu de evaluare, menit sæ analizeze punctele 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, pentru asigurarea schimbului de bune practici
la nivel operaﬂional.
TEME POLITICE

■ Basel
Acordul Basel II øi actuala propunere Basel III ale Bæncii Reglementærilor Internaﬂionale 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 supraveghere øi, pe de altæ parte, sub aspectul impactului, deloc neutru, al schimbærilor survenite în cadrul de reglementare al prudenﬂialitæﬂii faﬂæ de beneficiarii finali ai organizaﬂiilor 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/contragarantate în cadrul CRD, care transpune Basel II
în UE. Acest lucru a fost un element principal, 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 societæﬂile de garantare trebuie sæ fie în continuare
considerate ca furnizori de protecﬂie nefinanﬂatæ a riscului de credit, pentru a asigura astfel un efect pozitiv al garanﬂiilor privind cerinﬂele 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 susﬂine o pondere mult mai favorabilæ pentru
portofoliul de retail, pentru a contrabalansa
efectele negative care urmeazæ sæ aparæ con-
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comitent cu punerea în aplicare a normelor
corespunzætoare.

■ Programul pentru Creøtere Economicæ
øi Ocuparea forﬂei de muncæ, Programul Multianual pentru Întreprinderi øi Antreprenoriat
(MAP), Programul Cadru pentru Competitivitate øi Inovaﬂie (CIP), Fondurile Structurale
Încæ de la înfiinﬂarea sa, AECM a susﬂinut
necesitatea unui sprijin puternic al UE, instituit sub forma contragaranﬂiilor necesare pentru a remedia disfuncﬂionalitatea pieﬂei specifice 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 Programul Multianual pentru Întreprinderi øi Antreprenoriat (MAP) øi, în final, actualul program,
numit Programul Cadru pentru Competitivitate øi Inovaﬂie (CIP). Organizaﬂiile membre
ale AECM care au participat în calitate de intermediari financiari în toate aceste iniﬂiative,
au fost în mæsuræ sæ demonstreze o performanﬂæ puternicæ.
Într-adevær, pânæ în luna martie a acestui
an, membrii AECM au emis peste 5,3 miliarde 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 normale de cætre instituﬂiile de credit, øi care au
putut fi posibile numai datoritæ acordului de
împærﬂire a riscurilor între instituﬂiile de garantare øi fondurile CIP.
Printre altele, datoritæ efectului factorului
de pârghie obﬂinut prin utilizarea fondurilor
CIP, AECM consideræ actualul CIP, ca fiind extrem de relevant în termeni de valoare adæugatæ europeanæ. AECM argumenteazæ puternic pentru o continuare a acestui tip de facilitare a garanﬂiilor în cadrul programelor
COSME (Programul pentru Competitivitatea
Întreprinderilor øi IMM: 2014 – 2020) øi HOBuletinul Fondului Român de Contragarantare

RIZON 2020 (Programul Cadru pentru Cercetare øi Inovaﬂie). Acestea trebuie sæ fie accesibile tuturor intermediarilor de garanﬂii
potenﬂiale.
Un alt domeniu important de activitate al
membrilor AECM este intermedierea fondurilor structurale. Într-adevær, aproximativ o
treime din membrii AECM øi aproximativ jumætate din numærul de ﬂæri reprezentate în
cadrul Asociaﬂiei sunt active în domeniul fondurilor structurale. Un sondaj AECM a arætat
faptul cæ contragaranﬂiile specifice UE øi instrumentele de capital sunt cele mai eficiente
metode pentru a sprijini activitatea schemelor de garantare pentru IMM. De asemenea,
AECM consideræ cæ “instrumentele de inginerie financiaræ” oferæ cea mai bunæ pârghie pentru fondurile publice. Membrii sæi
opereazæ în prezent un total de 26 de programe, care implicæ fonduri structurale pentru un numær total de peste 104 mii de beneficiari IMM. Unele programe de garantare
au mii de beneficiari, ceea ce demonstreazæ,
în mod clar, capacitatea instituﬂiilor de garantare de a ajuta IMM mult mai eficient decât
orice alt program de finanﬂare alternativæ de
dimensiuni comparabile.
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■ Reglementærile UE privind ajutorul de
stat
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 relevanﬂæ directæ pentru activitatea organizaﬂiilor membre AECM. În ultimii 20 de ani, normele cu privire la ajutorul de stat pentru garanﬂii 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 pentru operaﬂiunile lor de garantare, a contribuit continuu la procesul de revizuire desfæøurat de cætre Comisie. Cu toate cæ normele
au devenit din ce în ce mai complexe øi mai
solicitante în termeni de implicare administrativæ, de-a lungul timpului Asociaﬂia a reuøit 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 forfetaræ echivalentæ cu ajutorul de stat pentru
garanﬂii de 1.500.000 euro pentru o perioadæ de trei ani.
11

Comisia este în prezent în proces de a începe o nouæ revizuire a reglementærilor privind
ajutorul de stat (de minimis, notificarea garanﬂiei, 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 procesele de consultare.
PROMOVAREA INSTRUMENTULUI
DE GARANTARE ØI COOPERAREA

ÎN PLUS faﬂæ de activitæﬂile sale în cadrul
UE øi de interesul de promovare a instrumentului de garantare la nivel internaﬂional,
AECM, în ultimii ani, a intensificat, de asemenea, relaﬂiile sale cu organismele multilaterale.
Astfel, în perioada 13 – 14 martie 2008,
AECM a participat la un atelier de lucru la
nivel înalt pe tema garanﬂiilor de credite parﬂiale, organizat de Banca Mondialæ. Grupul
de lucru a avut drept scop formarea abordærii 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 Corporation (IFC) øi cu sprijinul Guvernului olandez, a organizat o conferinﬂæ mondialæ pri-

12

vind garanﬂiile, la care au participat peste 100
de profesioniøti din 34 de ﬂæri din Europa,
America, Africa øi Asia. IFC, membræ a Grupului Bæncii Mondiale, se concentreazæ pe
sectorul privat, pentru a promova creøterea
economicæ, reducerea særæciei øi îmbunætæﬂirea vieﬂii oamenilor din ﬂærile aflate în curs
de dezvoltare. Obiectivul conferinﬂei a fost
acela de a împærtæøi abordæri diferite cu privire la politica publicæ, schemele de finanﬂare, provocærile øi factorii cheie de succes ai
sistemelor de garanﬂii de credit pentru promovarea finanﬂærii IMM, cu un accent special
pe ﬂærile aflate în curs de dezvoltare/emergente.
Mai mult, începând cu Masa rotundæ organizatæ de OCDE referitoare la Impactul crizei mondiale asupra IMM øi a Finanﬂærii Antreprenoriatului øi Politicile de contracarare, care
a avut loc între 26 – 27 martie, 2009 la Torino, Italia, AECM a fost implicatæ în Grupul
de lucru al OCDE pentru IMM øi antreprenoriat (WPSMEE). Aceasta a participat la WPSMEE
de douæ ori pe an øi a fost implicatæ în procesul de raportare cu privire la mæsurile anticrizæ întreprinse de membrii AECM. Începând
cu finalul anului 2011, AECM este recunoscutæ ca observator oficial la WPSMEE. Din
aceastæ perspectivæ va furniza Grupului de
lucru date concrete øi studii specifice øi, totodatæ, studiul, aflat în prezent în discuﬂii, referitor la schemele de garantare.
Pe lângæ contactele cu instituﬂiile multilaterale, AECM a urmærit, de asemenea, legæturi strânse cu REGAR (Reﬂeaua latino-americanæ de garantare), ALIDE (Asociaﬂia latinoamericanæ a Bæncilor de Dezvoltare), ACSIC
(Confederaﬂia Asiaticæ de Suplimentare a Creditului), 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, precum Mongolia, Vietnam, Armenia, Capul Verde,
Angola, Mozambic etc., cu scopul de a con-
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Graficul nr. 3. Evoluﬂia factorului levier/efect multiplicator
Sursa: AECM statistics

tribui la dezvoltarea structurilor de sprijinire a
IMM în aceste ﬂæri.

VALOAREA ADÆUGATÆ
A GARANﬁIILOR
UN INSTRUMENT EFICIENT DIN PUNCTUL
DE VEDERE AL COSTURILOR

ÎN TOATE activitæﬂile sale menﬂionate anterior, AECM promoveazæ instrumentul de garantare, subliniind faptul cæ, datoritæ factorului de pârghie/efectului multiplicator, instrumentul de garantare este opﬂiunea de politicæ publicæ cea mai eficientæ din punctul
de vedere al costurilor, pentru a ajuta la susﬂinerea accesului IMM la finanﬂare.
Multiplicatorul este definit de AECM ca
volumul de garanﬂii aflat în portofoliu împærﬂit de capitaluri proprii, cu alte cuvinte,
multiplu al volumului de garanﬂii pe care îl
poate emite pe baza fondurilor proprii o instituﬂie de garantare.
Din moment ce garanﬂiile sunt plætite nu-
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mai în caz de insolvabilitate a clientului, în
funcﬂie de profilul de risc al produsului, numai o fracﬂiune din fonduri sunt plætite efectiv. Acest lucru permite instituﬂiilor de garantare, sæ emitæ o cantitate mult mai mare de
garanﬂii pentru o anumitæ cantitate de capital 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 fondurile sale proprii. În anul 2011, multiplicatorul a ajuns la de 8,4 ori volumul de garantare al fondurilor proprii (graficul nr. 3).
MÆSURI ANTICRIZÆ

CA O ILUSTRARE a eficientei de cost øi a
propriei flexibilitæﬂi, membrii AECM au fæcut
un efort extraordinar, pentru a uøura impactul recentei crize financiare øi economice asupra accesului la finanﬂare de cætre IMM europene. Per ansamblu, în 2009 au emis peste
855.000 de garanﬂii cu o valoare de peste 34
miliarde de euro.
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Graficul nr. 4. Progresul activitæﬂii de garantare 2002 – 2009
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. Marea majoritate a beneficiarilor au fost companiile 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, impactul 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 miliarde euro, garanﬂiile emise în cadrul programelor specifice anticrizæ constituie aproximativ o treime din activitatea totalæ de garan-
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tare desfæøuratæ în anul 2009. Aproximativ
90% din volumul total al acestor garanﬂii specifice anticrizæ a fost dedicat, pe termen scurt,
creditelor pentru capitalul de lucru.
Instrumentele specifice de garantare anticrizæ 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.

GARANﬁIILE, O PARTE A SOLUﬁIEI
FAﬁÆ DE DIFICULTÆﬁILE
ECONOMICE ACTUALE
ØI PENTRU ANII URMÆTORI
AVÂND în vedere contribuﬂia instituﬂiilor
de garantare din timpul crizei din 2008, propria 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, trebuie sæ fie create
øi menﬂinute condiﬂii cadru adecvate:
■ 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 membrii AECM cu privire la cerinﬂele de reglementare referitoare la fondurile proprii este menﬂinut. Conform legislaﬂiei în prezent valabilæ,
garanﬂiile cu o garanﬂie publicæ sau contragaranﬂie permit creditorului sæ aplice o pondere zero. Acest lucru reduce costul de capital 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 menﬂinæ un puternic accent pe instrumentele financiare, în formæ de contragaranﬂii pentru
instituﬂiile de garantare pentru IMM din statele membre. Aceste programe s-au dovedit
în trecut foarte eficiente, permiﬂând membrilor AECM sæ se angajeze în produse de garantare, care sæ abordeze lacune deosebit de
relevante ale pieﬂei (start-up-uri, transferuri
de afaceri etc.). Întrucât membrii AECM au acoperit peste 80% din fonduri, de exemplu,
în cadrul Programului pentru Competitivi-
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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. Tuturor po tenﬂialilor intermediari ar trebui sæ li se per mitæ un acces egal la acest tip de programe.
Ca o concluzie, aø spune cæ membrii AECM,
atât emitenﬂii de garanﬂii, cât øi cei care aplicæ mecanismul de contragarantare, aøteaptæ
cu neræbdare sæ continue colaborarea noastræ constructivæ cu instituﬂiile UE pentru facilitarea accesului la finanﬂare al IMM, precum øi pentru creøterea PIB øi ocuparea forﬂei 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.

15

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE,
O NOUÆ VIZIUNE PENTRU FACILITAREA
ACCESULUI LA FINANﬁARE AL IMM

Ioan HIDEGCUTI
preøedintele Directoratului
Fondului Român de Contragarantare

OBIECTUL de activitate al Fondului Român de Contragarantare (FRC) constæ în
contragarantarea garanﬂiilor acordate de fondurile de garantare pentru credite øi alte
instrumente de finanﬂare contractate de întreprinderile mici øi mijlocii de la bænci øi
instituﬂii financiare nebancare, autorizate potrivit legii.
Contragaranﬂiile pe care le acordæ sunt instrumente financiare, prin care se preia
o parte din riscul de credit asumat de fondurile de garantare la acordarea de garanﬂii în
favoarea IMM, realizându-se astfel reducerea costului total al finanﬂærilor pentru IMM, ca
urmare a ajustærii nivelului comisioanelor de garantare (mai precis, a componentei care
remunereazæ riscul preluat la acordarea garanﬂiei 1) , proporﬂional cu riscul transferat
Fondului Român de Contragarantare).
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.
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beneficiul direct adus IMM,
❑ Peconlângæ
tragaranﬂiile contribuie la:

❑ majorarea numærului de IMM care au
acces la finanﬂare;
❑ majorarea volumului finanﬂærilor care
pot fi acordate IMM;
❑ pæstrarea locurilor de muncæ øi crearea 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 condiﬂiile unui nivel prudenﬂial al coeficientului de expunere;
❑ menﬂinerea încadrærii schemelor de
garantare derulate de aceste fonduri în
criteriile comunitare referitoare la acordarea de garanﬂii în condiﬂii de piaﬂæ;
❑ realizarea unui impact pozitiv asupra nivelurilor de comisioane de garantare practicate øi asupra solvabilitæﬂii acestor fonduri;
❑ crearea de efecte agregate asupra celorlalﬂi operatori economici, cu care IMM
deruleazæ relaﬂii de afaceri, dar øi asupra veniturilor fiscale (creøterea încasærilor din impozite øi taxe, reducerea
plæﬂilor pe care statul le face persoanelor færæ loc de muncæ etc.).
nu implicæ transfer
❑ Contragaranﬂiile
de fonduri cætre beneficiari.
contragaranﬂiilor se face
❑ Acordarea
pe baza a patru scheme de ajutor

de minimis, elaborate în conformitate cu regulamentele comunitare în materie2). Schemele sunt derulate în parteneriat cu fondu-

rile de garantare care acﬂioneazæ în România.
Se acordæ contragaranﬂii atât IMM cu istoric de funcﬂionare, cât øi celor nou înfiinﬂate (start-up). Agricultura primaræ este acoperitæ printr-o schemæ de ajutor de minimis
dedicatæ acestui domeniu.
De la înfiinﬂare øi pânæ la jumætatea anului 2012, acordarea contragaranﬂiilor de cætre Fondul Român de Contragarantare a fost
efectuatæ pe baza schemelor de ajutor de minimis, elaborate în temeiul Regulamentului
CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 873)
øi 884) din Tratatul CE ajutoarelor de minimis øi Regulamentului CE nr. 1.535/2007 privind aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul CE
ajutoarelor de minimis în sectorul producﬂiei agricole.
Aceste scheme au fost implementate prin
convenﬂii de lucru, încheiate cu toate fondurile de garantare care activeazæ în România.
Având în vedere circumstanﬂele specifice
demarærii unei activitæﬂi absolut noi în România, în special, lipsa unor date publice relevante privind acest domeniu øi absenﬂa datelor istorice, specificæ unei instituﬂii nou constituite (Fondul Român de Contragarantare
a devenit operaﬂional în anul 2010), în cadrul acestor scheme, determinarea valorii ajutorului de minimis acordat IMM prin intermediul contragaranﬂiei a fost raportatæ la
comisionul de garantare plætibil pentru o garanﬂie 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 pentru o garanﬂie contragarantatæ.

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 agriculturii sau sectorul agricol) øi de destinaﬂia finanﬂærii (pentru investiﬂii sau pentru finanﬂarea capitalului circulant).
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legæturæ cu acest mod de deter❑ Înminare
a valorii ajutorului de mini-

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

Român de Contragarantare a acordat un numær de 10.678 de contragaranﬂii, în valoare
totalæ de 385 milioane euro, pentru un numær de 7.483 de IMM beneficiare, contribuind 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 unui numær de 130.390 locuri de muncæ –
corespunzætor aportului cumulat al finanﬂærilor, 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 contragaranﬂii.
Valoarea totalæ a ajutoarelor de minimis,
acordate de Fondul Român de Contragarantare pânæ în prezent, însumeazæ 3,96 milioane
euro, acestea reprezentând în fapt reducerile 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 sfârøitul anului 2011 este de peste 50% din portofoliul fondurilor de garantare partenere.

mis, unele fonduri de garantare partenere
au exprimat pærerea cæ, din moment ce parametrul în funcﬂie de care se calculeazæ ajutorul 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 Fondul Român de Contragarantare a 40 – 80%
din riscul fondului de garantare (prin intermediul contragaranﬂiilor), situaﬂie care influenﬂeazæ direct componenta din comisionul de garantare, care remunereazæ riscul øi
conduce la reducerea comisioanelor de garantare practicate pentru garanﬂii contragarantate, 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 corespunzætoare a comisionului de garantare suportat de IMM, atunci beneficiarul de ajutor ar
fi fost fondul de garantare øi nu IMM, situaﬂie care contravine atât dispoziﬂiilor O.U.G.
nr. 23/2009, aprobatæ prin Legea nr. 312/
20096), cât øi legislaﬂiei comunitare în domeniul ajutorului de stat7).

❑

Procentele de contragarantare practicate s-au situat între 75% – 80%
pentru contragarantarea garanﬂiilor pentru
investiﬂii øi 40 – 60% pentru contragarantarea garanﬂiilor aferente capitalului circulant.
Prima de contragarantare anualæ a fost
stabilitæ la 0,37%, în conformitate cu dispoziﬂiile Ordinului nr. 1.364/2009 al ministru lui întreprinderilor mici øi mijlocii, comerﬂului øi mediului de afaceri.

data de 30.06.2012, Normele de
❑ Încontragarantare
nr. 1 øi, respectiv,

nr. 2/2010, precum øi convenﬂiile de contragarantare încheiate corespunzætor, øi-au încetat aplicabilitatea, drept pentru care au fost
elaborate noi instrumente de lucru:
❑ Normele de contragarantare nr. 1 øi
nr. 2/2012, aplicabile pânæ la 31.12.2013,
datæ la care înceteazæ valabilitatea regulamentelor comunitare care stau la baza elaborærii acestora;

6) Conform cæreia IMM sunt beneficiarii contragaranﬂiilor, deci øi ai ajutoarelor de minimis acordate prin intermediul 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.
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❑ Metodologia de calcul al primei teoretice de contragarantare;
❑ Convenﬂia-cadru de contragarantare,
pe baza cæreia vor fi încheiate convenﬂiile specifice cu fondurile de garantare.

SCHIMBÆRILE PRECONIZATE
PRIN NOILE norme s-a urmærit, în primul
rând, creøterea impactului contragaranﬂiilor
asupra accesului IMM la finanﬂare, prin majorarea valorii ajutorului de minimis acordat
acestora, care sæ se reflecte în costuri totale
de finanﬂare mai reduse, acordarea unui sprijin suplimentar pentru microîntreprinderi øi
transpunerea practicii recente a Comisiei Europene de autorizare a unor metode de calcul al echivalentului subvenﬂie brutæ, conﬂinut de schemele de garanﬂii/contragaranﬂii.
Totodatæ, au fost avute în vedere principiile acordærii contragaranﬂiilor, aprobate prin
Ordinul nr. 2.199/2011 al ministrului economiei, comerﬂului øi mediului de afaceri, obiectivele Strategiei Fondului Român de Contragarantare pentru perioada 2011 – 2013, cu
proiecﬂii pânæ în anul 2015, actualul context
macroeconomic ce afecteazæ semnificativ sectorul IMM, concentrarea politicilor guvernamentale pe susﬂinerea investiﬂiilor, cu deosebire a celor finanﬂate din fonduri europene,
precum øi propuneri ale fondurilor de garantare partenere.
În ceea ce priveøte Normele de contragarantare, principalele elemente de noutate
sunt redate în continuare.

contragarantare similare din Uniunea Europeanæ8), s-a decis ca nivelul primei de contragarantare 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.
2. MODIFICAREA MODULUI
DE DETERMINARE A ECHIVALENTULUI
SUBVENﬁIE BRUTÆ AL CONTRAGARANﬁIEI
ØI REGLEMENTAREA EXPLICITÆ
A EFECTELOR CONTRAGARANﬁIEI
ASUPRA NIVELULUI COMISIOANELOR
DE GARANTARE

ÎN CONFORMITATE cu Comunicarea Comisiei 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/contragaranﬂiile pot fi acordate în mod individual sau
în cadrul unui sistem.
sistem de garanﬂii/contragaran❑ Prin
ﬂii Comunicarea desemneazæ instru-

mentul în baza cæruia, færæ a fi necesare mæsuri suplimentare de punere în aplicare, pot
fi acordate garanﬂii/contragaranﬂii unor întreprinderi, respectând anumite condiﬂii legate
de duratæ, valoare, tranzacﬂie aferentæ, tip sau
mærime a întreprinderii; un sistem de garanﬂii/contragaranﬂii poate include sau nu elemente de ajutor de stat.

1. PRIMÆ DE CONTRAGARANTARE ZERO

PENTRU CREØTEREA impactului contragaranﬂiilor asupra nivelului reducerii costului total de finanﬂare suportat de IMM øi având în vedere practica unor instituﬂii de
8)
9)

Comunicærii, un sistem de
❑ Potrivit
contragaranﬂii nu include elemente

de ajutor de stat, atunci când contragaranﬂiile nu aduc niciun avantaj întreprinderilor
beneficiare, respectiv atunci când preﬂul plæ-

Compania Espanola de Reafianzamiento S.A. – CERSA.
Publicatæ în Jurnalul Oficial al U.E. nr. C 155/2008.
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tit de acestea pentru preluarea riscului este
cel puﬂin egal cu prima corespunzætoare unei contragaranﬂii oferite de un operator privat, în condiﬂiile normale ale unei economii
de piaﬂæ.

❑

are iniﬂialæ a riscului, precum øi costurile de
monitorizare øi de gestionare a riscului legate de acordarea øi administrarea contragaranﬂiilor.

Pe baza acestui principiu, Comisia
a stabilit urmætoarele condiﬂii ce
trebuie îndeplinite de un sistem de contragaranﬂii, pentru ca acesta sæ nu conﬂinæ elemente de ajutor:
a) contragaranﬂiile nu sunt accesibile împrumutaﬂilor aflaﬂi în dificultate financiaræ;
b) gradul de acoperire oferit de contragaranﬂie poate fi determinat în momentul acordærii, ceea ce înseamnæ cæ aceasta trebuie sæ fie legatæ de o operaﬂiune financiaræ
specificæ, are o valoare maximæ stabilitæ øi o
duratæ limitatæ;
c) contragaranﬂia nu acoperæ mai mult de
80% din fiecare credit/operaﬂiune financiaræ
garantat/æ;
d) primele de contragarantare plætite de
beneficiari asiguræ autofinanﬂarea sistemului;
e) nivelul primei de contragarantare este
revizuit cel puﬂin anual, pe baza ratei efective de pierderi a sistemului, calculatæ pe un
orizont de timp rezonabil, iar dacæ existæ riscul ca sistemul sæ nu se mai poatæ autofinanﬂa, prima se ajusteazæ;
f) primele de contragarantare trebuie sæ
acopere riscurile normale ce rezultæ din acordarea contragaranﬂiilor, costurile administrative ale sistemului, precum øi finanﬂarea anualæ a unui capital adecvat, chiar dacæ acesta
nu este constituit sau este constituit parﬂial;
g) sistemul prevede condiﬂiile în care se
vor acorda contragaranﬂiile viitoare.
eritor la costurile administrative,
❑ RînefComunicare
se prevede cæ tre-

buie sæ includæ cel puﬂin costurile de evalu-

ce priveøte finanﬂarea capi❑ Întaluceea
lui, pentru a fi considerate în

condiﬂii de piaﬂæ, Comunicarea prevede cæ
primele de contragarantare trebuie sæ acopere o remunerare la un nivel adecvat al capitalului, acest nivel fiind stabilit de Comisia
Europeana la 8% din contragaranﬂiile acordate. În continuare, se aratæ cæ, în mod normal, remunerarea acestui capital include o
primæ de risc10) care trebuie plætitæ în orice
situaﬂie, în funcﬂie de valoarea adecvatæ a capitalului.
Bazându-se pe practica sa, Comisia consideræ 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 primæ de risc trebuie inclusæ în prima de contragarantare plætitæ de beneficiarii finali.
la primele de contragaran❑ Referitor
tare, Comisia Europeanæ mai pre-

cizeazæ cæ în cazul IMM nou-înfiinﬂate (startup) nivelul minim al primei în condiﬂii de
piaﬂæ este de 3,8%.
Totodatæ, Comunicarea menﬂioneazæ faptul 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 anualæ unicæ a garanﬂiei pentru toﬂi debitorii.
cum a fost reglementat prin
❑ AøaO.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-

10) Aceasta poate fi sporitæ printr-o ratæ a dobânzii liberæ de risc, care însæ nu trebuie sæ influenﬂeze neapærat
primele de garantare/contragarantare.
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mân de Contragarantare nr. 1 øi nr. 2/201011),
nr. 3/2011 øi nr. 4/2011, sistemul de contragaranﬂii al Fondului Român de Contragarantare
este urmætorul:
❑ beneficiarii – sistemul se adreseazæ întreprinderilor organizate ca societæﬂi comerciale, societæﬂi cooperative, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane
fizice autorizate sæ desfæøoare activitæﬂi economice, care îndeplinesc condiﬂiile de încadrare 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 regiunile de dezvoltare ale României.
Sistemul nu este accesibil IMM care sunt
în dificultate12), în proceduræ de executare
silitæ, reorganizare judiciaræ, faliment, închidere operaﬂionalæ, dizolvare, lichidare sau
administrare specialæ, fie obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii a
Comisiei Europene privind declararea unui
ajutor ca fiind ilegal øi incompatibil cu piaﬂa
comunæ;
❑ activitæﬂile eligibile – IMM beneficiare
pot activa în orice domeniu de activitate, cu
excepﬂia activitæﬂilor legate de:
a) producﬂia de armament, jocuri de noroc øi producﬂia de alcool øi tutun,
b) sectorul cærbunelui13),
c) exportul cætre ﬂæri terﬂe sau cætre state
membre ale UE, respectiv activitæﬂile legate
direct de cantitæﬂile exportate, de organizarea øi funcﬂionarea reﬂelei de distribuﬂie sau
de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

d) activitæﬂile care favorizeazæ utilizarea produselor naﬂionale în detrimentul produselor
din import;
e) achiziﬂia de vehicule de transport rutier
de mærfuri, de cætre întreprinderile care efectueazæ transport rutier de mærfuri în numele terﬂilor;
❑ procentul maxim de contragarantare –
procentul maxim de contragarantare în cadrul sistemului este de 80% din fiecare garanﬂie contragarantatæ;
❑ valoarea maximæ a contragaranﬂiei –
valoarea maximæ a contragaranﬂiei pentru un
IMM nu poate depæøi 45.000 euro pentru
IMM care activeazæ în producﬂia agricolæ primaræ, 600.000 euro pentru IMM care activeazæ în sectorul transportului rutier øi 1.200.000
euro pentru celelalte categorii de IMM;
❑ tranzacﬂiile eligibile – pot fi contragarantate atât garanﬂiile destinate finanﬂærii investiﬂiilor, cât øi cele destinate finanﬂærii capitalului circulant;
❑ durata contragaranﬂiei – durata contragaranﬂiei este cel mult egalæ cu durata garanﬂiei la care este asociatæ;
❑ prima de contragarantare efectivæ – a
fost stabilitæ la 0,37%, prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici øi mijlocii, comerﬂului øi mediului de afaceri nr. 1.364/2009.
Acest nivel se aplicæ tuturor contragaranﬂiilor
acordate de Fondul Român de Contragarantare în baza Normelor nr. 1/2010, nr. 2/2010,
nr. 3/2011 øi nr. 4/2011.
Începând cu data intrærii în vigoare a Ordinul ministrului economiei, comerﬂului øi
mediului de afaceri nr. 2.199/2011, respectiv data de 22.07.2011, competenﬂa de stabilire a nivelului primei de contragarantare

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.
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fiind cæ valoarea maximæ a con❑ Dat
tragaranﬂiei de 1,2 milioane euro/

efective a fost atribuitæ Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare;
❑ expunerea maximæ a Fondului Român
de Contragarantare în cadrul sistemului este
de 4,5 x (capitalul propriu).

❑

Raportat la cele menﬂionate anterior, rezultæ faptul cæ, întrucât doar
o parte din condiﬂiile de non ajutor menﬂionate anterior sunt îndeplinite, respectiv
cele de la lit. a), b), c) øi g)14), sistemul de
contragaranﬂii în cadrul cæruia opereazæ Fondul Român de Contragarantare include ele mente de ajutor de stat.

❑

În consecinﬂæ, acordarea contragaranﬂiilor se realizeazæ pe baza a douæ
scheme de ajutor de minimis, structurate
dupæ cum urmeazæ:
❑ schema de ajutor de minimis pentru
IMM ce activeazæ în toate sectoarele economice, cu excepﬂia agriculturii, transpusæ prin
Normele nr. 1 øi nr. 2/2010, care vor fi înlocuite de Normele nr. 1 øi nr. 2/2012. Schema este elaboratæ øi se deruleazæ conform
Regulamentului CE nr. 1.998/2006 privind
aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis;
❑ schema de ajutor de minimis pentru
IMM ce activeazæ în producﬂia primaræ de
produse agricole, transpusæ prin Norma nr.
3/2011. Schema este elaboratæ øi se implementeazæ cu respectarea prevederilor Regulamentului CE nr. 1.535/2007 privind aplicarea art.
87 øi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producﬂiei agricole.

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 activeze nu a permis acumularea unor date istorice suficiente øi relevante pe baza cærora
sæ se dezvolte un model matematic mai nuanﬂat, s-a decis implementarea unei metodologii bazate pe o primæ de contragarantare
unicæ per schemæ.
În cele ce urmeazæ este prezentatæ metodologia de determinare a primei de contragarantare teoretice, ce va fi aplicatæ, în
funcﬂie de specific, pentru fiecare dintre cele
douæ scheme de minimis derulate de Fondul Român de Contragarantare.

❑

Modalitatea de determinare a pri mei de contragarantare teoretice ia
în considerare costurile administrative ale
schemei, remunerarea adecvatæ a capitalului
investit de stat øi rata riscului asociatæ portofoliului de contragaranﬂii estimat pentru anul de calcul.
Prima de contragarantare medie a schemei se determinæ prin însumarea componentelor aferente celor trei elemente precizate:
❑ componenta aferentæ acoperirii costurilor administrative;
❑ componenta aferentæ acoperirii riscului;
❑ componenta aferentæ finanﬂærii capitalului investit de stat.
Pentru IMM nou-înfiinﬂate (start-up) prima de contragarantare teoreticæ se stabileøte
la 3,8%, conform cerinﬂelor din Comunicare.

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 sistemului, 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.
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coperirii cos❑ Ctuormilopronadenmtainaisfetrraetnivtæe a(Adm,
%)

Aceastæ componentæ se determinæ ca raport între costurile administrative ale schemei aferente portofoliului de contragaranﬂii
noi, acordate în perioada pentru care se determinæ prima teoreticæ, øi valoarea estimatæ
a acestui portofoliu.
Costurile administrative avute în vedere
pentru perioada pentru care se determinæ
prima de contragarantare teoreticæ sunt reprezentate de cheltuielile cu personalul implicat 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 corespund øi asiguræ efectiv desfæøurarea activitæﬂii de contragarantare, atât pentru acordarea contragaranﬂiilor (costul evaluærii iniﬂiale a riscului), cât øi pentru monitorizarea
øi gestionarea acestora (costurile de monitorizare øi de gestionare a riscului), respectiv
determinarea elementelor de cheltuieli de
exploatare15) care acoperæ cele menﬂionate.

❑

Componenta aferentæ acoperirii ris cului (R, %)
Aceastæ componentæ se determinæ ca raport între plæﬂile de contragaranﬂii acoperite
de acordærile de contragaranﬂii noi øi valoarea estimatæ a acestui portofoliu.

❑

Componenta aferentæ finanﬂærii capitalului investit de stat (Rem stat, %)
Determinarea acestei componente are în
vedere asigurarea remunerærii adecvate a capitalului investit de stat, respectiv a costului
anual de capital16), conform datelor indicative 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.

❑

Algoritmul de calcul propus pentru
determinarea primei de contragarantare teoretice medii este urmætorul:
a) definirea portofoliului de referinﬂæ –
acesta este constituit din contragaranﬂiile noi
acordate în anul pentru care se determinæ
prima teoreticæ + portofoliul de contragaranﬂii în sold la începutul anului, care antreneazæ costuri în anul pentru care se face determinarea;
b) pentru contragaranﬂiile în sold la început de an sunt luate în considerare primele
de contragarantare teoretice stabilite la momentul acordærii acestor contragaranﬂii;
c) contragaranﬂiile în sold la început de
an “finanﬂeazæ” – în baza primelor de contragarantare teoretice stabilite la momentul
acordærii – o parte din costurile administrative 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;
d) determinarea primei de contragarantare 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 diminuate conform celor precizate la lit. c).

❑

Nivelul primei de contragarantare
teoretice se reexamineazæ anual, pe
baza ratei efective de pierderi a schemei17),

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, aferente unor contragaranﬂii executate, raportate la portofoliul de contragaranﬂii de referinﬂæ.
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meniul ajutorului de stat, de Ministerul Întreprinderilor Mici øi Mijlocii, Comerﬂului øi
Mediului de Afaceri”20).

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

❑

❑

În prezent, acestea sunt aprobate
prin Ordinul nr. 2.199/22.07.2011
al ministrului economiei, comerﬂului øi mediului de afaceri.
Potrivit Ordinului21):
“Beneficiarii contragaranﬂiilor sunt întreprinderile care: […]
a) nu se aflæ în dificultate în conformitate
cu definiﬂia stabilitæ în Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea øi restructurarea întreprinderilor în dificultate […]
c) nu se aflæ în proceduræ de executare
silitæ […]”;

Pentru considerentele arætate, s-a decis ca determinarea elementului de
ajutor sæ se facæ prin raportare exclusivæ la
“produsul” Fondului Român de Contragarantare, øi anume contragaranﬂia, øi într-o corelaﬂie directæ cu procentul de contragarantare.
În aceste condiﬂii, echivalentul subvenﬂie
brutæ al contragaranﬂiei este determinat ca
diferenﬂæ între prima teoreticæ de contragarantare18) øi prima efectivæ de contragarantare
(zero)19), în conformitate cu regulile prevæzute de Comunicarea CE cu privire la aplicarea 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 metodologii de determinare a ajutorului
de minimis, în convenﬂia de contragarantare
a fost prevæzutæ ajustarea nivelului comisioanelor de garantare (componenta aferentæ
riscului preluat la acordarea garanﬂiei), practicate de fondurile de garantare, proporﬂional cu riscul transferat Fondului Român de
Contragarantare (reflectat de procentul de
contragarantare).
3. RECONSIDERAREA ÎNCADRÆRII
ÎN CATEGORIA “ÎNTREPRINDERI
ÎN DIFICULTATE”
PE BAZA INDICATORILOR FINANCIARI

POTRIVIT art. 4 din O.U.G. nr. 23/2009:
“Condiﬂiile în care se acordæ contragaranﬂiile
se stabilesc cu respectarea legislaﬂiei în do-

În ceea ce priveøte procedura de e xecutare silitæ, potrivit legii, aceasta începe prin comunicarea unei somaﬂii de
executare, act prin care se pune în vedere
debitorului sæ-øi execute obligaﬂia într-un anumit 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 somaﬂiei de executare, IMM devine neeligibil
pentru contragarantare, deøi în unele cazuri
existæ premise pentru încetarea procedurii de
executare silitæ.
În practicæ, numeroase IMM aflate în aceastæ situaﬂie solicitæ credite sau majoræri ale
creditelor acordate în vederea plæﬂii obligaﬂiilor 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-

18)
19)
20)

Prima calculatæ în condiﬂii de piaﬂæ pe care ar trebui sæ o plæteascæ IMM pentru contragaranﬂia acordatæ.
Prima redusæ pe care o plæteøte în fapt IMM pentru contragaranﬂia acordatæ.
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.

24

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

litate referitoare la executarea silitæ, utilizarea instrumentelor de contragarantare de
cætre aceastæ categorie de IMM nu este permisæ (întreprinderile sunt calificate ca neeligibile pentru contragarantare).
Sprijinirea acestor întreprinderi, care se
confruntæ cu dificultæﬂi economico-financiare
temporare, poate contribui la menﬂinerea lor
în activitate øi produce efecte pozitive asupra 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 neeligibile în prezent la contragarantare
sunt întreprinderile care au obﬂinut înlesniri
la plata obligaﬂiilor bugetare restante øi întreprinderile care au aprobate cereri de res tituire/rambursare a unor sume achitate cu
titlu de obligaﬂii fiscale, iar cuantumul acestora este egal sau mai mare decât sumele
pentru care a început executarea silitæ.
În ceea ce priveøte înlesnirile la platæ, acordarea lor constituie o practicæ internaﬂionalæ, fiecare stat european adoptând asemenea mæsuri de sprijin, pentru depæøirea de
cætre contribuabili a unor situaﬂii temporare
de lipsæ a disponibilitæﬂilor bæneøti øi, totodatæ, pentru prevenirea formærii de noi datorii din partea acestora, asigurându-se în acelaøi timp cæ statul se comportæ ca un creditor 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 asemenea, un sistem general de eøalonæri ale datoriilor 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.
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Prin încasarea cu ritmicitate a contribuﬂiilor 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 naﬂional unic de asiguræri sociale de sænætate pentru finanﬂarea sistemului sanitar.
Referitor la întreprinderile cærora organele fiscale le-au aprobat cererile de resti tuire/rambursare 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 cererilor este urmatæ de compensarea debitelor
fiscale cu sumele de restituit/rambursat, astfel încât executarea silitæ declanøatæ pentru
aceste datorii înceteazæ.

❑

Cu referire la întreprinderile aflate
în dificultate, deøi în condiﬂiile unei economii neafectate de turbulenﬂe excluderea acestora din rândul entitæﬂilor eligibile la acordarea de contragaranﬂii ar putea fi justificatæ pe considerentul cæ ieøirea
de pe piaﬂæ a întreprinderilor ineficiente este
o parte fireascæ a funcﬂionærii pieﬂei, în condiﬂiile crizei actuale s-a apreciat necesaræ re vizuirea mæsurii.
În contextul economic general, în care
statele europene au adoptat mæsuri de ajutor de stat suplimentare, destinate sæ faciliteze accesul întreprinderilor la finanﬂare øi
sæ încurajeze actorii economici sæ continue
sæ investeascæ în viitor, crearea condiﬂiilor
de acces la contragarantare a întreprinderilor care se confruntæ cu dificultæﬂi va permite acestora sæ-øi continue activitatea øi,
totodatæ, le va oferi un rægaz necesar gæsirii
de soluﬂii de reducere a cheltuielilor, identificærii unor noi pieﬂe de desfacere øi adoptærii altor mæsuri necesare depæøirii dificultæﬂilor.
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punct de vedere juridic, acor❑ Din
darea de ajutoare de stat acestei ca-

tegorii de entitæﬂi se va face în conformitate
cu Liniile directoare privind ajutorul de stat
pentru salvarea øi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/ 2004,
care prevæd notificarea obligatorie a schemelor de ajutor de stat la Comisia Europeanæ øi începerea acordærii ajutoarelor dupæ
autorizarea lor prin decizia Comisiei.
Având în vedere considerentele expuse
anterior, au fost revizuite condiﬂiile de acordare a contragaranﬂiilor aprobate prin Ordinul nr. 2.199/2011, prin reglementarea urmætoarelor aspecte:
❑ eligibilitatea la contragarantare a urmætoarelor categorii de IMM:
❑ întreprinderi care solicitæ credite cu
destinaﬂie specificæ de platæ a obligaﬂiilor fiscale restante pentru care s-a început executarea silitæ;
❑ întreprinderi care solicitæ credite
pentru finanﬂarea capitalului de lucru,
din care achitæ øi obligaﬂiile fiscale restante pentru care s-a început executarea silitæ;
❑ întreprinderi aflate în executare silitæ, 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 executarea silitæ;
❑ dreptul Fondului Român de Contragarantare de a acorda ajutoare de stat sub formæ de contragaranﬂie pentru salvarea øi restructurarea IMM în dificultate, în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de
stat pentru salvarea øi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicat în Jur22)
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nalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/
2004, pe baza schemelor de ajutor de stat
notificate Comisiei Europene øi autorizate de
aceasta.
condiﬂiilor de acordare
❑ Modificarea
a contragaranﬂiilor, aøa cum sunt

anterior menﬂionate, va extinde sfera între prinderilor care pot avea acces la finanﬂare
cu ajutorul contragaranﬂiilor øi va contribui
totodatæ la:
❑ menﬂinerea locurilor de muncæ øi a numærului contribuabililor activi la bugetul de
stat;
❑ prevenirea intrærii în dificultate a întreprinderilor viabile, permiﬂând acestora sæ creeze
resurse pentru alte industrii;
❑ preîntâmpinarea accentuærii blocajului financiar;
❑ finalizarea investiﬂiilor începute;
❑ dezvoltarea contribuﬂiei sectorului IMM
la creøterea economicæ øi formarea produsului intern brut;
❑ funcﬂionarea sustenabilæ a segmentului fondurilor de garantare øi consolidarea încrederii sectorului financiar-bancar în instituﬂia contragaranﬂiei øi impactul pozitiv al acesteia.
vizate sunt cu atât mai
❑ Modificærile
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 Fondul 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 Uniunii 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).

Real GDP growth rate - volume, EUROSTAT, 15 februarie 2012.
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tru anul 2012, se prognozeazæ
❑ Poencontracﬂie
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 revizuit prognoza de la o creøtere pentru anul
2012 de la 1,1% la o contracﬂie de 0,5%.
Economia României a scæzut cu 0,2% în
T4/2011 faﬂæ de trimestrul precedent, conform datelor Institutului Naﬂional de Statisticæ. În evoluﬂia anualæ, produsul intern brut
a crescut în T4/2011 cu 1,9% faﬂæ de acelaøi
trimestru din 2010, sub estimærile analiøtilor, 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 Europene, Bæncii Mondiale øi ale Fondului Monetar International, ce au fost revizuite în
sus, de la un nivel estimat anterior al creøterii 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%, într-o fazæ ulterioaræ, ajungând la un nivel de
1,5 – 2%, conform ultimelor estimæri, consecinﬂæ a mediului economic ce a devenit mai
dificil în Europa dupæ turbulenﬂele financiare
din zona euro.
a creditærii a ræmas defici❑ Ctarreæøtîneretermeni
reali, reflectând ce-

rerea redusæ de credite, dar øi înæsprirea condiﬂiilor 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 menﬂine øi mai ridicatæ, exprimatæ prin introducerea unor clauze contractuale mai restrictive, solicitarea de prime de risc adiﬂionale øi
prin creøterea spread-ului ratei medii de dobândæ a creditului fatæ de ROBOR 1M.
ieﬂele forﬂei de muncæ sunt, de a❑ Psemenea,
în stagnare, deoarece rata
23)

de creøtere a economiei prevæzutæ pentru
perioada 2011 – 2013 este consideratæ ca
fiind insuficientæ pentru a asigura astfel de
creøteri.
parte, din perspectiva po❑ Peliticdeiloaltæ
r publice relevante, România

s-a angajat sæ iniﬂieze øi sæ implementeze
mæsuri pentru îmbunætæﬂirea relaﬂiilor dintre sistemul bancar øi mediul de afaceri, prin
crearea unor condiﬂii corespunzætoare de
acces la credit øi capital de risc (Carta Europeanæ pentru Întreprinderile Mici, Direcﬂia
VII de acﬂiune – Impozitarea øi aspecte financiare, adoptatæ prin Hotærârea Guvernului nr.
656/2002).
Acelaøi obiectiv este subliniat øi în alte documente strategice relevante, øi anume:
❑ Planul Naﬂional de Dezvoltare pe perioada 2007 – 2013;
❑ Strategia Guvernamentalæ pentru Dezvoltarea Sectorului IMM în perioada 2009 –
2013 (proiect);
❑ Strategia Guvernamentalæ pentru Mediul de Afaceri pe perioada 2009 – 2013
(proiect);
❑ Programul de Convergenﬂæ 2009 – 2012,
adoptat de Guvern în 22 martie 2010;
❑ Strategia Fondului Român de Contragarantare pentru perioada 2011 – 2013, cu
proiecﬂii pânæ în anul 2015.
În acelaøi context, trebuie subliniat øi faptul cæ programe guvernamentale de spriji nire a sectorului IMM, 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 dificultate aflate în portofoliul Autoritæﬂii pentru Valorificarea Activelor Bancare øi Ministe-

Produsul intern brut în trimestrul IV 2011, Institutul Naﬂional de Statisticæ, 15 februarie 2012.
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rului Economiei a fost deja autorizatæ de Comisia Europeanæ prin Decizia nr. N 318/2009.
aceste condiﬂii, noile norme o❑ Înperaﬂionale
ale Fondului Român de

Contragarantare prevæd cæ o întreprindere
este consideratæ în dificultate, dacæ toate condiﬂiile urmætoare sunt îndeplinite simultan:
a) cifra de afaceri scade cu mai mult de
50% în anul N faﬂæ de anul N–1;
b) datoriile cresc cu mai mult de 50% în
anul N faﬂæ de anul N–1;
c) pierderile înregistrate sunt cu cel puﬂin
50% mai mari în anul N faﬂæ de anul N–1.
Prin urmare, se va analiza îndeplinirea simultanæ a criteriilor sus-menﬂionate în douæ
exerciﬂii financiare consecutive, spre deosebire de Normele nr. 1 øi nr. 2/2010, în care
evaluarea avea în vedere evoluﬂia negativæ a
cel puﬂin doi indicatori, pe baza evoluﬂiei acestora în trei ani consecutivi.
Modificarea a fost determinatæ de actualul context macroeconomic, care a afectat øi
afecteazæ în mod serios sectorul IMM, precum øi de solicitærile fondurilor de garantare de adaptare a condiﬂiilor de derulare a
activitæﬂii de contragarantare la situaﬂia concretæ a garantærii IMM în aceastæ perioadæ.
4. INTRODUCEREA OBLIGATIVITÆﬁII
VERIFICÆRII DECLARAﬁIEI IMM
CU PRIVIRE LA STAREA DE EXECUTARE
SILITÆ

FAPTUL ca IMM sæ nu se afle în executare
silitæ este unul dintre criteriile de eligibilitate, prevæzute de Condiﬂiile de acordare a
contragaranﬂiilor, aprobate prin Ordinul nr.
2.199/2011 al ministrului economiei, comerﬂului øi mediului de afaceri, criteriu preluat
ca atare în Normele de contragarantare.
Prin reglementarea actualæ se urmæreøte
diminuarea riscului, ca IMM neeligibile din
punctul de vedere al criteriului executærii si-
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lite sæ beneficieze de contragaranﬂii øi, totodatæ, sæ se reducæ numærul situaﬂiilor în care
Fondul Român de Contragarantare va trebui
sæ sesizeze organele penale pentru declaraﬂii pe propria ræspundere, date de administratorii IMM, contrare realitæﬂii.
Pânæ la identificarea, împreunæ cu ANAF
(sesizatæ în repetate rânduri de Fondul Român de Contragarantare), a unei soluﬂii care
sæ permitæ ca informaﬂiile despre executarea
silitæ sæ fie furnizate prin certificatele de atestare fiscalæ sau sæ fie transmise Fondului
Român de Contragarantare pe baza unui protocol, încheiat în condiﬂiile art. 12 din O.U.G.
nr. 23/2009, aprobatæ prin Legea nr. 312/2009,
a fost conceputæ o aplicaﬂie informaticæ cu
ajutorul cæreia se pot face verificærile.
Astfel, prin aceastæ aplicaﬂie, zilnic, datele
de pe web-site-ul ANAF referitoare la restanﬂele bugetare øi începerea procedurii de executare silitæ sunt monitorizate øi preluate
în vederea distribuirii cætre web-site-ul Fondului Român de Contragarantare pe care
sunt postate informaﬂii necesare procesului
de contragarantare, consultate de cætre fondurile de garantare (expunerile din contragaranﬂii 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 informaﬂiile accesate necesare. În acest mod, se
soluﬂioneazæ øi problema ridicatæ de aceste
fonduri, legatæ de faptul cæ pentru întreprinderile færæ restanﬂe, web-site-ul ANAF nu permite obﬂinerea unei dovezi scrise de consultare.
5. PROCENT MAXIM
DE CONTRAGARANTARE, DE 80%

PROCENTUL maxim de contragarantare,
de 80%, se aplicæ urmætoarelor finanﬂæri:
a) cofinanﬂarea proiectelor realizate din
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fonduri structurale, inclusiv capitalul circulant necesar punerii în funcﬂiune a acestor
investiﬂii;
b) finanﬂarea investiﬂiilor, altele decât cele
de la lit. a), inclusiv capitalul circulant necesar punerii în funcﬂiune a acestora;
c) finanﬂarea IMM nou-înfiinﬂate (start up);
d) microfinanﬂærile contractate de microîntreprinderi.
Pentru finanﬂærile destinate capitalului circulant, altele decât cele menﬂionate mai sus
a fost menﬂinut procentul de contragarantare de 60%.24)
Trebuie menﬂionat faptul cæ Fondul Român de Contragarantare, în cadrul mecanismului de gestiune prudenﬂialæ, monitorizea zæ impactul pe care îl are asocierea contragaranﬂiilor la finanﬂærile restructurate, refinanﬂate sau prelungite, destinate capitalului circulant, având în vedere incidenﬂa foarte mare
a acestor categorii de finanﬂæri în plæﬂile efectuate pânæ în prezent. În funcﬂie de rezultatele relevate de acﬂiunea de monitorizare,
urmeazæ sæ se decidæ mæsurile care se impun, mæsuri care pot viza, într-o primæ etapæ,
reducerea procentului de contragarantare.

IMPACTUL MODIFICÆRILOR
PROPUSE
PENTRU IMM beneficiare, efectul principal al modificærilor propuse se va regæsi în
reducerea costului total al finanﬂærii, cu efecte directe asupra diminuærii costurilor totale de finanﬂare ale acestora øi cu consecinﬂe
favorabile asupra capacitæﬂii acestora de adaptare la realitæﬂile pieﬂei, în special, în condiﬂiile crizei economico-financiare actuale.
Prin aplicarea noii metodologii de determinare a echivalentului subvenﬂie brutæ al
contragaranﬂiei, valoarea sprijinului Fondului Român de Contragarantare acordat IMM
creøte semnificativ, în medie de aproximativ
4 ori.25)
Pentru fondurile de garantare se vor înregistra efecte pozitive asupra capacitæﬂii lor
de garantare (în condiﬂiile unui nivel prudenﬂial al coeficientului de expunere), asupra încadrærii schemelor de garantare pe care le deruleazæ în criteriile comunitare referitoare la
acordarea de garanﬂii în condiﬂii de piaﬂæ26),
nivelului comisioanelor de garantare øi lichiditæﬂii acestora.

24)
25)

Aplicat de la începutul anului 2011.
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 prezent, 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 normale ce rezultæ din acordarea garanﬂiilor, costurile administrative ale sistemului øi finanﬂarea anualæ a unui capital
adecvat.
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BASEL III – O VIZIUNE DE ANSAMBLU

Lucian COJOCARU
vicepreøedinte al Volksbank România

ÎN ULTIMELE decenii, globalizarea a determinat creøterea probabilitæﬂii apariﬂiei
unor riscuri sistemice din cauza adâncirii conexiunilor între pieﬂele financiare la nivel
global. Criza globalæ recentæ a evidenﬂiat faptul cæ apariﬂia unor øocuri pe pieﬂele financiare
internaﬂionale poate afecta semnificativ economia mondialæ pe o perioadæ îndelungatæ.
Conform studiilor recente, inovaﬂiile financiare, evaluarea necorespunzætoare a riscurilor asociate instrumentelor financiare sofisticate øi lipsa unui cadru de reglementare
adecvat au permis adâncirea dezechilibrelor la nivel global, ce au determinat în final o
crizæ severæ de lichiditæﬂi.
În consecinﬂæ, a devenit necesaræ reformarea cadrului de reglementare al sistemului
bancar, pentru a preîntâmpina pe viitor acumularea unor øocuri pe pieﬂele financiare
care ar putea genera riscuri sistemice øi noi crize financiare. Noul acord de reglementare
al sistemului bancar, denumit Basel III, vizeazæ reducerea frecvenﬂei øi intensitæﬂii crizelor financiare, prin impunerea de standarde mai exigente pentru bænci în ceea ce priveøte adecvarea capitalului, lichiditatea øi efectul de pârghie.
standardelor Basel III asu■ Impactul
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
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reglementæri necesitæ o perioadæ de tranziﬂie care va începe în luna ianuarie 2013 øi se
va întinde pânæ la 1 ianuarie 2018, cu diverse stadii de implementare. Pe termen scurt,
Basel III ar putea avea un impact limitat,

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

deoarece sistemul bancar românesc este bine
capitalizat, dispune de suficiente lichiditæﬂi
øi nu a necesitat intervenﬂia guvernamentalæ
pentru a salva instituﬂiile financiare monetare. Pe termen lung, însæ, standardele Basel
III ar putea determina o modificare semnificativæ a modelelor de business ale bæncilor.
Spre deosebire de acordul precedent, cerinﬂele de capital Basel III impun mæsuri atât la
nivel microprudenﬂial, cât øi la nivel macroprudenﬂial.
Din punct de vedere microprudenﬂial, Basel III impune creøterea cerinﬂelor minime
pentru fondurile proprii, îmbunætæﬂirea calitæﬂii 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 expunerilor din portofoliul de tranzacﬂionare,
riscul de credit al contrapartidei øi expuneri
securitizate øi poziﬂii din securitizare. Acordul Basel III solicitæ majorarea nivelului minim al fondurilor proprii de nivel I de la 4%
la 6% øi creøterea pragului minim al fondurilor proprii de nivel I de bazæ de la 2% la 4,5%
din activele totale ponderate la risc. Noul
acord stipuleazæ eliminarea acelor componente din fondurile proprii care nu au o capacitate suficientæ de absorbﬂie a pierderilor.
Mæsurile microprudenﬂiale referitoare la
cerinﬂele minime de capital øi structura acestuia vor avea un impact limitat asupra sistemului bancar românesc, întrucât acesta este
bine capitalizat, iar structura fondurilor proprii este adecvatæ. Astfel, la sfârøitul anului
2011, indicatorul de solvabilitate al sistemului 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 impactul noilor standarde de reglementare Basel III
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asupra cerinﬂelor de capital pentru sistemul
bancar românesc.

■

Criza globalæ de lichiditæﬂi a generat o recesiune severæ, instituﬂiile
financiare confruntându-se cu o deteriorare
semnificativæ a portofoliilor, din cauza creøterii rapide a creditelor neperformante øi diminuærii gradului de lichiditate al instrumentelor sofisticate. Astfel, a fost necesaræ intervenﬂia guvernelor, bæncilor centrale øi instituﬂiilor financiare internaﬂionale pentru recapitalizarea 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 datoriilor publice øi al ezitærii liderilor UE de a tranøa
problema Greciei. În aceste condiﬂii, a fost
necesaræ inserarea în noul acord de reglementare Basel III a unor mæsuri macroprudenﬂiale, pentru adecvarea capitalurilor bæncilor la situaﬂiile de crizæ. Basel III solicitæ
constituirea amortizorului de capital anticiclic øi a amortizorului fix de conservare a capitalului, pentru a proteja sistemul financiar
øi economia realæ de efectele negative asociate
perioadelor de expansiune øi recesiune severæ. Amortizorul fix de conservare a capitalului trebuie sæ reprezinte 2,5% peste cerinﬂele minime de capital, iar amortizorul de
capital anticiclic variazæ într-un interval cuprins între 0 øi 2,5%, în funcﬂie de faza ciclului economic.

■

Creøterea excesivæ a gradului de îndatorare a companiilor øi gospodæriilor, pe fondul condiﬂiilor laxe de creditare
pe o perioadæ mai lungæ de timp, poate genera crize economico-financiare, cum este
cea de faﬂæ. Reglementærile Basel III sunt menite sæ netezeascæ efectele ciclurilor economice asupra creditærii øi implicit asupra sectorului privat al economiei, prin limitarea
expansiunii excesive a creditærii în perioada
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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 financiaræ 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 depozitelor de cætre o parte dintre clienﬂi. Gradul de
Acoperire cu Fonduri Nete Stabile (Net Stable Funding Ratio) cuantificæ dacæ existæ suficiente fonduri stabile pentru acoperirea obligaﬂiilor pe un orizont de pânæ la un an.

de boom economic, care se poate transforma într-o dezintermediere accentuatæ în perioadele de crizæ, generând astfel pierderi
semnificative de producﬂie. În acest scop,
Basel III impune calcularea efectului de pârghie pentru reducerea riscului sistemic (aplatizarea curbei ciclului de credit) øi creøterea rezistenﬂei la situaﬂii de crizæ.

■

Pe termen lung, acordul Basel III
va determina o modificare semnificativæ a modelelor de business ale bæncilor. În perioada de boom economic, instituﬂiile financiare din România s-au axat, în
principal, pe atragerea de resurse financiare
foarte ieftine din exterior, pentru finanﬂarea
activitæﬂii de creditare. Declanøarea crizei globale øi amplificarea crizei datoriilor publice
au determinat o creøtere a costurilor de finanﬂare ale bæncilor româneøti pe pieﬂele financiare øi reducerea fluxurilor de capital
stræin cætre România. În aceste condiﬂii, bæncile øi-au revizuit strategiile, întrucât trebuie
sæ se axeze mai mult pe atragerea de resurse
financiare de pe piaﬂa internæ, pentru continuarea activitæﬂii de creditare. Întrucât România nu dispune de o piaﬂæ financiaræ suficient 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).

■

■

Noile standarde internaﬂionale de
lichiditate, impuse de Basel III, solicitæ 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 schimbare 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
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Standardele de lichiditate 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 dobânzilor la depozite, din cauza creøterii competiﬂiei între bænci, pentru atragerea resurselor
pe termen lung, ceea ce va exercita presiuni
ascendente asupra dobânzilor la creditele acordate, deoarece instituﬂiile financiare atrag
resursele mai scump. Este posibil ca, pe termen lung, noile standarde internaﬂionale sæ
afecteze creditarea, din cauza creøterii costurilor de finanﬂare øi a reducerii resurselor disponibile. În plus, este posibil ca marile grupuri financiare sæ se axeze pe termen mediu
pe majorarea capitalurilor pânæ la nivelul minim stipulat de noul acord, în detrimentul
creøterii ofertei de credite.

■

Acordul Basel III poate determina
o schimbare la nivelul produselor
oferite de bæncile de pe piaﬂa din România.
În primul rând, bæncile se vor axa mai mult
pe produse care solicitæ cerinﬂe de capital
mai reduse. Va creøte ponderea creditelor acordate pe termen mai scurt, întrucât atra-

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

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 etapa 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 poate afecta negativ economia româneascæ,
dacæ nu se continuæ reformele structurale
pentru reducerea deficitului bugetar øi a arieratelor statului, deoarece stimuleazæ bæncile sæ investeascæ în bond-uri guvernamentale, în detrimentul acordærii de credite pentru companiile mici øi mijlocii (IMM-uri).

■

Basel III reprezintæ un progres semnificativ în domeniul reglementærii
financiare, deoarece nu mai trateazæ instituﬂiile bancare ca entitæﬂi separate, ci ia în considerare un cadru mult mai larg, ﬂinând cont
de faptul cæ pieﬂele financiare sunt adânc interconectate, iar bæncile activeazæ în general
în mai multe ﬂæri. Basel III acordæ o importanﬂæ sporitæ bæncilor de importanﬂæ sistemicæ, întrucât falimentul unei astfel de instituﬂii poate genera crize globale severe, Lehman Brothers fiind exemplul cel mai elocvent. Conform Basel III, se va aplica un tratament diferenﬂiat bæncilor de importanﬂæ
sistemicæ, pentru a reduce costurile sociale øi
economice în cazul manifestærii unor riscuri.
Acordul Basel III încearcæ sæ elimine posibilitatea arbitrajului pentru bæncile internaﬂionale, întrucât fiecare sucursalæ va trebui sæ
îndeplineascæ reglementærile impuse atât în
ﬂærile în care activeazæ, cât øi la nivelul întregului grup. În ceea ce priveøte piaﬂa bancaræ
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româneascæ, aceasta este dominatæ, în special, 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 øocurilor negative asupra pieﬂei bancare din România în perioada crizei.

■

În prezent, este foarte greu de realizat o analizæ cantitativæ a impactului 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 Europene aratæ cæ reducerea creøterii econo mice cu un punct procentual determinæ o
diminuare a creditelor acordate IMM-urilor
cu aproximativ 2%. Acest rezultat trebuie
privit cu precauﬂie, întrucât nu ia în considerare adoptarea noului acord Basel III øi
schimbarea condiﬂiilor macroeconomice la
nivelul UE în ultima perioadæ.

■

În primul rând, cerinﬂele stricte privind capitalul, lichiditatea øi efectul
de pârghie impuse de Basel III ar putea determina scumpirea finanﬂærilor øi reducerea
ofertei de credite pentru IMM-uri, deoarece
împrumuturile acordate acestora necesitæ ponderarea 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 reducerea frecvenﬂei øi intensitæﬂii crizelor financiare. 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.

din cauza frânærii economiei reale øi creøterii aversiunii la risc.

de dobândæ la creditele a■ Ratele
cordate IMM-urilor sunt mai mari,

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

comparativ cu cele acordate companiilor mari,
din cauza existenﬂei unor riscuri de nerambursare mai ridicate øi a calitæﬂii scæzute a colateralelor. Însæ creditul bancar nu reprezintæ singura sursæ de finanﬂare a IMM-urilor,
acestea putând obﬂine lichiditæﬂi øi de la furnizori, 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 bancare. Cu toate acestea, este posibil ca aplicarea standardelor Basel III sæ influenﬂeze indirect øi creditul comercial, întrucât reducerea 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,
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pirea finanﬂærilor øi reducerea volumului de
credite acordate, sunt eludate douæ aspecte
foarte importante, øi anume: creøterea competiﬂiei între bænci øi inovaﬂiile financiare.
Basel III va declanøa o competiﬂie acerbæ în tre bænci atât pentru obﬂinerea de resurse financiare, cât øi pentru vânzarea produselor.
În consecinﬂæ, este posibil ca reducerea finanﬂærilor 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 termen mai scurt (credite revolving) øi mai puﬂin 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 finanﬂare øi ale creditelor acordate.
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EVOLUﬁII ØI TENDINﬁE ÎN ACTIVITATEA
DE CREDITARE ØI CONSIDERENTE
● privind profilul de risc al IMM din economia româneascæ ●

Ion DRÆGULIN
director al Direcﬂiei Stabilitate Financiaræ –
Banca Naﬂionalæ a României

EVOLUﬁII ØI TENDINﬁE
ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE
ÎN ULTIMII ani, creditarea în cadrul Uniunii Europene a cunoscut modificæri structurale importante, care cel mai probabil se
vor menﬂine pe termen mediu øi, posibil,
lung. România, având un sector bancar puternic dependent de finanﬂarea externæ (ponderea bæncilor cu capital stræin în total credit 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.
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❑ Cpræe, diiatarrereasîunrUseElea ddeevefinniat nmﬂaari escus-mau-

diminuat. Criza datoriilor suverane øi situaﬂia economicæ fragilæ din UE vor pune presiune pe calitatea activelor bancare øi vor
conduce la cerinﬂe de capital în creøtere. Autoritatea Bancaræ Europeanæ, precum øi prevederile conﬂinute în proiectul Basel III, promoveazæ nevoia unor rate de solvabilitate mai
mari pentru acoperirea mai bunæ a riscurilor existente. În cazul în care acﬂionarii bæncilor 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 economiei 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). Bæncile autohtone furnizeazæ majoritatea finanﬂærii (circa 67%, decembrie 2011) øi stocul
de credite acordat de acestea nu s-a redus (ca
în cazul IFN). O parte importantæ din creditare este în monedæ stræinæ, ceea ce expune
debitorii neacoperiﬂi la riscul valutar în cazul apariﬂiei unui øoc pe cursul de schimb.
de creditare a bæncilor
❑ Activitatea
româneøti s-a menﬂinut în teritoriu

Graficul nr. 1. Creditarea acordatæ de bæncile autohtone, IFN øi creditori financiari externi
Sursa: BNR, calcule proprii

pozitiv (rata de creøtere a creditului în termeni 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 autohtone în ceea ce priveøte creditarea companiilor, evoluﬂie asemænætoare cu cea înregistratæ în zona euro (de unde provin cele mai
multe bænci-mamæ cu prezenﬂæ în România).
În condiﬂiile în care se acceptæ ca normal acest comportament pro-ciclic din partea bæncilor, rolul autoritæﬂilor este de a contrabalansa fenomenul printr-o atitudine anticiclicæ.
În acest sens, fondurile de garantare øi de
contragarantare ar putea juca un rol important, prin asumarea de riscuri mai mari în momentele în care bæncile preferæ diminuarea
expunerilor øi prin orientarea garanﬂiilor în
direcﬂia schimbærii favorabile a structurii economiei.

11T4

11T2

10T4

10T2

09T4

09T2

08T4

08T2

07T4

07T2

parte a procesului de înæs❑ Înprireprima
a condiﬂiilor de finanﬂare, bæn-

Graficul nr. 2. Modificæri ale standardelor
de creditare a companiilor (procent net, %)
Notæ. Valorile pozitive indicæ o înæsprire
a standardelor de creditare
Sursa: BNR, BCE
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cile au preferat sæ solicite debitorilor garanﬂii suplimentare, 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 suplimentaræ pe debitori øi diminuând accesul la finanﬂare al acestora. Ex-post, se observæ cæ aceastæ politicæ de protejare contra riscurilor
nu a generat efectele scontate, rata creditelor neperformante aferentæ expunerilor ga-
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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.)

Graficul nr. 3. Creditarea acordatæ de bæncile autohtone, IFN øi creditori financiari externi
Notæ. Valorile pozitive indicæ o înæsprire a termenilor de creditare
Sursa: BNR

rantate cu ipoteci fiind uøor superioaræ acelora care nu au o asemenea garantare (graficul nr. 4). În consecinﬂæ, se impune revederea politicilor bæncilor de acceptare de cola teral, în direcﬂia ❑ 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, în
prezent, elementele de preﬂ primeazæ. Se con-
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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 resursele 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 creditului.
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Graficul nr. 4. Rata creditelor neperformante,
dupæ tipul garanﬂiei
Sursa: BNR

Graficul nr. 5. Concentrarea finanﬂærii companiilor nefinanciare
Sursa: BNR

odificæri structurale trebuie
❑ Tsæresei mmanifeste
în creditarea com-

paniilor din România, iar autoritæﬂile trebuie
sæ promoveze soluﬂii în aceste direcﬂii. În primul rând, finanﬂarea trebuie sæ se orienteze
mai mult cætre sectoare de activitate de tip

tradables (de exemplu, agricultura sau industria) øi sectoare inovative (high-tech øi medium
high-tech). Firmele care activeazæ în sectoarele menﬂionate au demonstrat cæ au o capacitate mai bunæ de a face faﬂæ eventualelor evoluﬂii externe nefavorabile, pot contribui la
reindustrializarea României øi pot genera valoare adæugatæ mai mare. De altfel, orientarea bæncilor înspre aceste direcﬂii va contribui øi la o îmbunætæﬂire a calitæﬂii portofoliilor lor. Rata creditelor neperformante aferentæ firmelor din sectoarele high-tech, medium high-tech øi knowledge-intensive services este mai micæ decât rata neperformanﬂei firmelor din sectoarele mai slab inovative
sau prestatoare de servicii cu calificare inferioaræ1).
În al doilea rând, accesul la finanﬂare pentru IMM trebuie îmbunætæﬂit. Chiar dacæ volumul creditelor acordate companiilor româneøti a continuat sæ creascæ în perioada crizei, numærul firmelor cu acces la o asemenea
sursæ de finanﬂare ræmâne redus (13,3% din
totalul firmelor active în iunie 2011). De asemenea, 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 majoritatea firmelor înregistreazæ fie menﬂinerea
expunerilor, fie reducerea acestora.
În al treilea rând, creditarea nou acordatæ
trebuie sæ fie mai echilibratæ pe monede. Creditele în valutæ trebuie sæ fie orientate în special 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 dominantæ, indiferent de scopul finanﬂærii: nevoi de
trezorerie, pentru echipamente sau stocuri,

1) De exemplu, în ianuarie 2012, rata creditelor neperformante generatæ de firmele din industriile low-tech, respectiv, medium low-tech a fost de 14,7%, respectiv 17,9%, în timp ce în cazul firmelor din industriile medium hightech, 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%).
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Graficul nr. 6. Creditarea companiilor nefinanciare dupæ monedæ øi destinaﬂie
Sursa: BNR

investiﬂii imobiliare etc. (graficul nr. 6). Riscul creditærii în valutæ a devenit mai mare decât cel în monedæ naﬂionalæ, volumul restanﬂelor 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 septembrie 2011 recomandæri pentru toate ﬂærile UE
în ceea ce priveøte creditarea în monedæ stræinæ2). ﬁærile membre UE trebuie sæ implementeze respectivele recomandæri pânæ la sfârøitul anului 2012 sau sæ explice motivul neimplementærii. Recomandærile vizeazæ toﬂi debitorii neacoperiﬂi la riscul valutar, inclusiv
companiile nefinanciare, iar IMM sunt vizate
în mod special.

CONSIDERENTE PRIVIND
PROFILUL DE RISC DE CREDIT
AL IMM DIN ECONOMIA ROMÂNEASCÆ
RISCUL DE CREDIT GENERAT DE IMM

RISCUL de credit al IMM øi-a continuat
tendinﬂa ascendentæ, 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 privind evoluﬂia neperformanﬂei IMM sunt mixte.
Pe de o parte, continuarea consolidærii creøterii economice va conduce la îmbunætæﬂirea
capacitæﬂii acestor firme în a-øi onora serviciul

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 credite acordate companiilor.

Numærul 3 ■ Iulie 2012

39

Graficul nr. 7. Rata creditelor neperformante în cazul sectorului companiilor nefinanciare (%)
Sursa: MFP, BNR, calcule proprii

datoriei. Pe de altæ parte, accesul la finanﬂare mai dificil øi mai scump, precum øi necesitatea schimbærilor structurale care trebuie
sæ se manifeste în economia româneascæ, vor
pune în continuare presiune asupra capacitæﬂii IMM de a-øi achita obligaﬂiile financiare
(în special din sectoarele de activitate care vor
trebui sæ înregistreze restructuræri).

❑

IMM sunt cele care determinæ ten dinﬂa neperformanﬂei la plata creditelor bancare în cadrul sectorului companiilor nefinanciare. Corporaﬂiile (companii, altele decât IMM) înregistreazæ o dinamicæ relativ stabilæ a ratei creditelor neperformante
(graficul nr. 7), în condiﬂiile în care deﬂin o
pondere însemnatæ în totalul creditærii companiilor nefinanciare (28,8% în ianuarie 2012).

Ca imagine generalæ, microîntreprinderile
sunt cele mai riscante, indiferent de criteriul
considerat. De altfel, rata creditelor neperformante variazæ invers proporﬂional cu dimensiunea IMM, færæ nicio excepﬂie (tabelul
nr. 1).
Dupæ sectorul de activitate, cele mai riscante IMM sunt cele din construcﬂii, industria prelucrætoare øi comerﬂ. La polul opus,
IMM care îøi onoreazæ mai bine serviciul datoriei la bænci provin din agriculturæ øi utilitæﬂi (rata creditelor neperformante este de
14,2%, respectiv 9,0% în ianuarie 2012, graficul nr. 8).
Dupæ destinaﬂia finanﬂærii, cele mai riscante sunt creditele pentru finanﬂarea stocurilor øi a echipamentelor, urmate de cele de
trezorerie (graficul nr. 9). Analiza riscului dupæ
dimensiunea firmei aratæ faptul cæ rezultatul
prezentat este din cauza firmelor mijlocii care
influenﬂeazæ valorile medii la nivelul IMM. În
cazul microîntreprinderilor øi al întreprinderilor mici, cele mai mari dificultæﬂi în onorarea
serviciului datoriei la bænci se înregistreazæ la
creditele de trezorerie.
Creditarea în valutæ a devenit mai riscantæ decât cea în monedæ naﬂionalæ. Rata creditelor neperformante pentru finanﬂærile în

❑

Riscul de credit generat de IMM nu
este uniform distribuit. Existæ diferenﬂe relativ importante dupæ sectoarele economice 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.
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Graficul nr. 8. Rata creditelor neperformante ale IMM, dupæ sectoare de activitate (%)
Sursa: MFP, BNR, calcule proprii
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Tabelul nr. 1
RATA CREDITELOR NEPERFORMANTE ALE IMM, DECEMBRIE 2011 (%)
Dupæ sectorul de activitate
Agriculturæ Industria
Industria Utilitæﬂi Construcﬂii
extractivæ prelucrætoare
Total IMM
14,28
19,54
21,31
9,04
26,27
Micro
20,60
45,19
46,90
27,98
43,93
Mici
16,49
12,81
23,87
13,94
27,46
Medii
8,11
9,06
15,57
1,19
10,72

Comerﬂ Servicii
20,13
41,15
17,26
6,25

18,92
34,73
12,22
3,90

Dupæ moneda de creditare
Lei
21,56
36,47
20,83
10,33

Total IMM
Micro
Mici
Medii

Valutæ
17,17
28,22
15,19
9,86

Dupæ destinaﬂia creditærii

Total IMM
Micro
Mici
Medii

Credite
de trezorerie
19,82
39,63
19,32
10,30

Credite pentru finanﬂare
stocuri øi echipamente
21,53
36,94
19,15
12,94

Credite pentru
investiﬂii imobiliare
18,37
24,42
14,26
8,72

Alte
destinaﬂii
11,80
20,48
12,98
4,90

Dupæ maturitatea iniﬂialæ a finanﬂærii
Total IMM
Micro
Mici
Medii

Termen scurt
22,61
44,90
20,62
11,55

Termen mediu
19,50
28,71
20,18
10,15

Termen lung
14,76
24,29
13,21
8,12

Dupæ tipul de garantare a creditului
Total IMM
Micro
Mici
Medii

Cu garanﬂii imobiliare
19,17
30,44
18,04
10,08

Færæ garanﬂii imobiliare
17,22
33,99
16,35
9,94

Sursa: MFP, BNR, calcule proprii
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reprezintæ un alt factor pentru care creditele
în valutæ au devenit mai riscante.
EVOLUﬁII ALE PROCESULUI
DE INSOLVENﬁÆ

Graficul nr. 9. Rata creditelor neperformante ale IMM, dupæ destinaﬂia creditului (%)
Sursa: MFP, BNR, calcule proprii

FENOMENUL insolvenﬂei în rândul IMM
s-a temperat în anul 2011, dar ræmâne important. 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 redreseze, indiferent de momentul ciclului economic, intrând în faliment. Un numær mic de
firme dintre cele intrate în insolvenﬂæ sunt
reorganizate. Dintre cele peste 90.000 de companii intrate în insolvenﬂæ în intervalul ianuarie 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, aproximativ 70% au fost radiate.

❑

Graficul nr. 10. Evoluﬂia creditelor neperformante ale IMM, dupæ moneda de acordare
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 volumul restanﬂelor în lei (graficul nr. 10), ceea
ce contribuie la convergenﬂa celor douæ rate
de neperformanﬂæ. Ponderea micæ a IMM acoperite la riscul valutar (în special în rândul
microîntreprinderilor øi al întreprinderilor mici)
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Rolul direct al companiilor în insolvenﬂæ pentru economie este modest.
IMM care au intrat în insolvenﬂæ în perioada
ianuarie 2007 – ianuarie 2012: ❑ deﬂineau
1,6% din numærul salariaﬂilor din sectorul nefinanciar în 2011 (în creøtere de la 0,8% în anul 2007) øi ❑ contribuiau cu circa 0,8% la
valoarea adæugatæ brutæ produsæ de companiile nefinanciare (faﬂæ de 0,4% în anul 2007).
Deøi rolul în economie este mic, companiile aflate în insolvenﬂæ pot genera riscuri
importante asupra sectorului bancar românesc. Creditele acordate de bænci cætre asemenea firme reprezintæ 12 miliarde lei (circa
15% din creditarea bancaræ a IMM, ianuarie
2012). Aproape 56% din volumul acestor cre-
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dite este în valutæ (6,8 miliarde lei). Dupæ volumul 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% dintre creditele companiilor nefinanciare afectate
de restanﬂe peste 90 de zile.

❑

Insolvenﬂa este relativ bine antic ipatæ de un grad mare de îndatorare
øi o lichiditate scæzutæ. Majoritatea companiilor 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 sectorul de activitate, IMM aflate în insolvenﬂæ care
au generat cele mai mari volume de incidente
de plæﬂi majore în anul 2011 provin din comerﬂ (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 generate de firmele IMM insolvente sunt importante, termenul mare de recuperare al creanﬂelor explicând în parte capacitatea mai redusæ de platæ a obligaﬂiilor. Restanﬂele cætre
furnizori generate de IMM insolvente se ridicau la circa 12,1 miliarde lei (25,7% din totalul restanﬂelor cætre furnizori generate de
IMM la iunie 2011). Acestea se înregistreazæ
pe fondul unui nivel ridicat al volumului creanﬂelor (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. Cifra de afaceri a acestor companii se ridica în
prima jumætate a anului 2011 la aproximativ
5 miliarde lei. IMM insolvente care au generat în medie cele mai mari restanﬂe cætre furnizori sunt din sectoarele industriei prelucrætoare, comerﬂ øi construcﬂii.

❑

Graficul nr. 11. Credite acordate IMM insolvente, dupæ sectorul de activitate (ianuarie 2012)
Sursa: ONRC, MFP, BNR, calcule proprii

Numærul 3 ■ Iulie 2012

În concluzie, riscurile din creditarea 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 consolidærii creøterii economice va conduce la îmbunætæﬂirea capacitæﬂii acestor firme de a-øi
onora serviciul datoriei, dar accesul la finanﬂare mai dificil øi mai scump, precum øi necesitatea schimbærilor structurale care trebuie sæ se manifeste în economia româneascæ, vor pune în continuare presiune asupra
capacitæﬂii IMM de a-øi achita obligaﬂiile financiare.
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MANAGEMENTUL RISCURILOR
INSTITUﬁIILOR DE GARANTARE ØI DE CONTRAGARANTARE
A FINANﬁÆRILOR

dr. Emil GHIZARI
fost prim viceguvernator al Bæncii Naﬂionale a României

INSTITUﬁIILE specializate în garantarea sau contragarantarea finanﬂærilor øi care sunt
organizate ca entitæﬂi capitalizate øi cu autonomie juridicæ øi financiaræ se confruntæ în activitatea lor cu o gamæ largæ de riscuri, de al cæror control depind, în mod critic, nu numai
buna funcﬂionare øi stabilitatea lor, dar, în ultimæ instanﬂæ, chiar øi viabilitatea acestora.
Luate colectiv, aceste instituﬂii se caracterizeazæ printr-un profil distinct de risc, determinat
de factorii de risc inerenﬂi funcﬂiei lor de vehicule de divizare øi transferare a riscurilor de
credit, în scopul potenﬂærii capacitæﬂii de finanﬂare a împrumutætorilor øi a facilitærii accesului la finanﬂare. În cazul instituﬂiilor (schemelor) publice de garantare øi contragarantare a
finanﬂærilor, profilul de risc al acestora mai este modelat øi de funcﬂia lor de instrumente ale
politicilor guvernamentale de sprijinire a întreprinderilor mici øi mijlocii, având în vedere
rolul important al acestora în generarea de creøtere economicæ øi de locuri de muncæ, precum øi de accesul lor dificil la sursele de finanﬂare. Riscurile specifice aferente instituﬂiilor
de garantare øi contragarantare sunt, în esenﬂæ, financiare øi izvoræsc din natura activitæﬂii
lor (vânzarea unui singur produs, cu risc ridicat de platæ) øi a bilanﬂului care o reflectæ (pasive dominate covârøitor de fondurile proprii øi active constituite precumpænitor din mijloace financiare utilizate în scopul fructificærii). Desigur, profilul individual de risc al fiecærei
instituﬂii diferæ, în anumite limite, în funcﬂie de specificul ei, de la una la alta.
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sens larg, profilul de risc al insti■ Întuﬂiilor
de garantare øi contragaran-

tare se aseamænæ, în multe privinﬂe, cu acela
al instituﬂiilor de credit øi mai ales cu cel al instituﬂiilor financiare nebancare øi parﬂial cu cel
al societæﬂilor de asigurare (reasigurare), diferenﬂiindu-se totuøi de profilul de risc al acelor
instituﬂii prin elementele specifice care îl caracterizeazæ.
Riscurile care afecteazæ instituﬂiile de
garantare øi contragarantare a finanﬂærilor trebuie administrate, ca în orice entitate,
pe baza unei politici cuprinzætoare øi coerente,
operaﬂionalizatæ într-un sistem adecvat de management al riscurilor, special conceput pentru 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 primul 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 profilul specific de risc (stabilirea profilului de risc),
precum øi pe mæsurarea realistæ a mærimii lor,
în funcﬂie de consecinﬂele materializærii riscurilor 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 management al riscurilor. Atât identificarea øi evaluarea riscurilor, cât øi crearea dispozitivelor aferente de control (cu alte cuvinte întregul sistem), 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 acestuia, ci mai este necesaræ øi implementarea
sa riguroasæ. În acest sens este imperioasæ stabilirea, printr-o secﬂiune distinctæ a sistemului,
a unor proceduri øi responsabilitæﬂi precise în
administrarea sa, care sæ incumbe unor struc-
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turi øi persoane bine definite, precum øi a procedurilor de monitorizare a managementului
riscurilor (inclusiv a persoanelor responsabile
cu aplicarea lor). Proiectarea øi implementarea sistemului de management al riscurilor trebuie fæcute sub coordonarea directæ a consiliului de administraﬂie, iar gestiunea sa curentæ
trebuie realizatæ, în conformitate cu bunele
practici corporative, atât prin structuri dedicate, cum ar fi comitetele de risc, compartimentele de management al riscurilor etc., cât øi prin
organe cu atribuﬂii mai largi, cum ar fi conducerile executive, sub supravegherea constantæ
a compartimentelor de audit intern, a comitetelor de audit øi a consiliilor de administraﬂie. Într-un sens mai larg, verificarea managementului 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 patru mari categorii de riscuri: financiare, operaﬂionale, de afaceri øi de evenimente exogene. Aceste riscuri se controleazæ,
de regulæ, în mod asemænætor ca în cazul instituﬂiilor de credit sau al instituﬂiilor financiare
nebancare, utilizându-se sisteme øi instrumentare, în mare parte comune. Tratarea riscurilor
de naturæ similaræ cu cele ale instituﬂiilor menﬂionate nu ridicæ probleme speciale øi este suficientæ urmarea practicilor acestora, adaptate
corespunzætor la nevoile instituﬂiilor de garantare øi contragarantare a finanﬂærilor.
Prin funcﬂia lor, instituﬂiile de garantare øi contragarantare sunt însæ chemate sæ-øi asume riscuri (de credit) suplimentare, faﬂæ de instituﬂiile de finanﬂare, al cæror
management se face în mod specific. Este evident cæ, prin definiﬂie, finanﬂærile garantate de
aceste instituﬂii implicæ un grad mai mare de
risc (de credit) decât cel pe care un împrumutætor este pregætit sæ øi-l asume în mod normal. 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 regulæ, din absenﬂa unor garanﬂii materiale sau
financiare din partea împrumutatului sau a unui 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 (solicitarea de finanﬂare) ar trebui sæ fie finanﬂabilæ
pe baza criteriilor proprii de finanﬂare ale finanﬂatorului.
Riscurile (de credit) suplimentare, provenite din cauzele expuse mai sus øi în legæturæ
cu care garanﬂia/contragaranﬂia datæ de instituﬂiile 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 contragarantare øi necesitæ o tratare specialæ. Controlul lor se face, în esenﬂæ, prin caracteristicile
schemelor de garantare/contragarantare a finanﬂærilor, indiferent de modul lor de administrare (direct de cætre diferite ramuri ale administraﬂiei 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 riscuri, menﬂionate mai sus, cu care sunt
confruntate instituﬂiile de garantare øi contragarantare, riscurile de afaceri øi cele de evenimente exogene au o pondere mai micæ în raport cu celelalte riscuri în profilul de risc al acestor instituﬂii, din cauza impactului mai redus al acestora, ca o consecinﬂæ a specificului
entitæﬂilor respective. Controlul riscurilor de
evenimente exogene øi al riscurilor de afaceri
se face prin politici de mæsuri de rezervæ pentru contracararea sau reducerea impactului
lor, proceduri stricte de procese øi eventual
constituirea de rezerve generale.
În ceea ce priveøte riscurile operaﬂionale, managementul acestora se
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realizeazæ prin instituirea unor mæsuri, proceduri 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.
Riscurile financiare, care au ponderea cea mai mare în profilul de risc
al instituﬂiilor de garantare øi contragarantare,
se controleazæ prin metode caracteristice instituﬂiilor de credit øi instituﬂiilor financiare nebancare, adaptate specificului instituﬂiilor în
cauzæ. În aceastæ grupæ de riscuri, un loc proeminent îl au riscurile de credit, de piaﬂæ øi de
lichiditate, 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 garantare/ contragarantare øi, în al doilea rând,
în plasamentele efectuate de acestea, constituie factorul de risc cel mai mare ce afecteazæ
instituﬂiile de garantare/contragarantare.
Controlul riscurilor de credit aferente
garanﬂiilor øi contragaranﬂiilor acordate se realizeazæ, în primul rând, în mod specific, prin schemele de garantare øi contragarantare a finanﬂærilor øi, în al doilea rând, prin,
øi în combinaﬂie cu tipul uzual de management al acestor riscuri, practicat de cætre instituﬂiile de credit øi instituﬂiile financiare nebancare, iar riscurile de credit ataøate plasamentelor se administreazæ prin metodele standard
ale aceloraøi instituﬂii. Managementul riscurilor de credit aferente garanﬂiilor, respectiv contragaranﬂiilor, presupune administrarea portofoliului de garanﬂii/contragaranﬂii dupæ aceleaøi principii ca øi portofoliile de credite, având în vedere natura lor similaræ de instrumente de credit. În acest scop øi pe baza operaﬂionalizærii schemelor de garantare/contragarantare, trebuie formulate politici detaliate
de acordare, gestionare øi platæ a garanﬂiilor
sau contragaranﬂiilor (care sæ vizeze inclusiv metodele de evaluare øi analizæ a acestora, precum 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 întocmitæ regulat clasificarea garanﬂiilor/contragaranﬂiilor, în funcﬂie de gradul lor concret de
risc. În cazul riscurilor de credit aferente plasamentelor sunt necesare, în vederea controlærii lor, politici bine definite de constituire a
depozitelor (în special criterii de eligibilitate
øi limite de expunere) øi de realizare a investiﬂiilor în instrumente financiare, precum øi mæsurarea øi analiza permanentæ a riscurilor øi
performanﬂei.
În ceea ce priveøte managementul
riscurilor de credit aferente garanﬂiilor øi contragaranﬂiilor, pe baza schemelor de
garantare øi de contragarantare, acesta se face,
în primul rând, global, prin limitarea angajamentelor luate în cadrul schemelor în raport
cu capitalurile instituﬂiilor de garantare/contra
garantare øi, în al doilea rând, prin modificarea
parametrilor schemelor. Atât limitarea angajamentelor globale, cât øi modificarea parametrilor 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 oricæreia din cele douæ cæi se face prin decizie
politicæ.
O modalitate criticæ de control al
riscurilor de credit prin modelarea
parametrilor schemei o constituie stabilirea
(modificarea) criteriilor de eligibilitate, respectiv a acelor condiﬂii care reglementeazæ accesul la garantare øi contragarantare. Acestea vizeazæ, în principal, sectoarele de activitate, repartiﬂia geograficæ a firmelor, obiectul garanﬂiei/contragaranﬂiei (finanﬂarea investiﬂiilor sau
a capitalului de lucru), tipul, mærimea øi vechimea firmelor, felul proprietarilor, precum
øi categoriile principale de împrumutætori øi
de garanﬂi. Toate aceste criterii, care determinæ în mod hotærâtor structura øi implicit calitatea portofoliului de garanﬂii/contragaranﬂii,
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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, obiective politice øi economice, ele îøi pæstreazæ, în
subsidiar, øi valenﬂele prudenﬂiale. Prin aceøti
parametri pot fi limitate expunerile pe sectoare cu risc prea ridicat sau pe firme mai riscante (de exemplu start-up-urile, în anumite conjuncturi macroeconomice). De aceea, stabilirea criteriilor de eligibilitate, combinatæ cu plafonarea angajamentelor pe categorii de împrumutaﬂi, reprezintæ o pârghie crucialæ de control al riscurilor de credit, care afecteazæ instituﬂiile de garantare øi de contragarantare.
O altæ modalitate de control al riscurilor de credit, pe baza schemelor de
garantare øi contragarantare, se realizeazæ prin
intermediul ratei de protecﬂie asiguratæ de garanﬂii/contragaranﬂii øi prin limitarea în valoare
absolutæ a expunerii pe fiecare finanﬂare (garanﬂie/contragaranﬂie), precum øi a expunerii
globale pe un împrumutat (garant principal),
care reprezintæ alﬂi parametri ai acestor scheme.
Rata de protecﬂie, respectiv gradul de acoperire a riscului de credit aferent finanﬂærilor (garanﬂiilor/contragaranﬂiilor), stabilitæ ca procent
din valoarea (soldul) finanﬂærii (garanﬂiei/contragaranﬂiei), este o pârghie de divizare a riscului de credit øi de împærﬂire (împræøtiere) a acestuia între participanﬂii la procesul de finanﬂare, garantare øi contragarantare din cadrul
unei scheme. Ca rezultat al divizærii øi transferærii riscului, se ajunge la o diminuare a expunerii fiecærui participant (în funcﬂie øi de numærul 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 garantare/contragarantare a participanﬂilor.
Un ultim mijloc important de control al riscurilor de credit pe baza schemelor de garantare øi de contragarantare îl
constituie termenul garanﬂiilor/contragaranﬂii-
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lor, care este, de asemenea, un parametru al
schemelor. Prin încadrarea acestuia în limite
rezonabile, în special, în funcﬂie de obiectul garanﬂiei/contragaranﬂiei se obﬂine limitarea riscului de credit în timp.
În ceea ce priveøte managementul
riscurilor de lichiditate ale instituﬂiilor de garantare øi de contragarantare, acesta
prezintæ anumite particularitæﬂi care îl apropie
întrucâtva de cel al societæﬂilor de asigurare,
având în vedere structura bilanﬂului instituﬂiilor de garantare øi, respectiv, de contragarantare, în care resursele atrase sunt neglijabile,
precum øi faptul cæ nevoile de lichiditate sunt
generate în principal de onorarea (plata) garanﬂiilor/contragaranﬂiilor (elemente extrabilanﬂiere). 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. Desigur øi în cazul instituﬂiilor de garantare/contragarantare, 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 realizeazæ în cadrul mai larg al procesului integrat
de management al activelor øi pasivelor, sub
conducerea øi supravegherea unui organ dedicat (comitetul de management al activelor øi
pasivelor). Tot în scopul acoperirii riscului de
lichiditate, acestea pot sæ contracteze cu instituﬂiile de credit linii de credit de tip stand by,
care sæ le asigure lichiditatea în cazuri excepﬂionale øi pe termen scurt. În sfârøit, managementul riscului de lichiditate trebuie întotdeauna fæcut nu numai în conjuncﬂie cu celelalte riscuri financiare (având în vedere interdependenﬂa lor), dar øi în corelaﬂie cu considerentele de cost al lichiditæﬂii, ﬂinând cont de
impactul acestuia asupra profitului.
Referitor la controlul riscului valutar, trebuie menﬂionat cæ, dat fiind
locul sæu în profilul de risc al instituﬂiilor de
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garantare/contragarantare, tratarea sa este relativ mai simplæ decât a celorlalte riscuri financiare. Aceste instituﬂii care desfæøoaræ cea mai
mare parte a operaﬂiilor lor în moneda naﬂionalæ, au pasivele denominate aproape în cvasitotalitate în moneda naﬂionalæ øi deschid poziﬂii 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 fondurile proprii.
Riscurile de piaﬂæ, care afecteazæ instituﬂiile de garantare øi de contragarantare a finanﬂærilor øi care sunt ataøate portofoliilor de investiﬂii ale acestora (aceste instituﬂii nu constituie, de regulæ, portofolii de tranzacﬂionare speculativæ), se controleazæ împreunæ cu riscurile asociate de lichiditate, de credit, 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), managementul activelor øi pasivelor (planificarea
lor strategicæ, implementarea planificærii øi controlul acestora), alocarea strategicæ a activelor
de investiﬂii, definirea benchmark-ului (compoziﬂia pe valute, structura pe active specifice
øi durata instrumentelor), toleranﬂa la risc, respectiv “bugetul de risc” (nivelul acceptabil de
pierdere de venit sau capital), împreunæ cu limitele aferente de risc de tipul “stop loss“ sau
de poziﬂie pentru managementul activ al portofoliului în raport cu benchmark-ul, precum
øi crearea unui sistem complex de control al
tuturor riscurilor aferente. Întregul proces trebuie sæ se desfæøoare sub controlul, pe diferite trepte, al consiliului de administraﬂie, conducerii executive, comitetului de administrare
a activelor øi pasivelor øi al comitetului de investiﬂii. 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 evoluﬂiilor rapide din acest domeniu) este critic pentru situaﬂia financiaræ a instituﬂiilor de garantare øi de contragarantare øi necesitæ un înalt
grad de formalizare a sa, precum øi familiarizarea completæ a conducerii cu aceste riscuri,
concomitent cu implicarea sa totalæ în controlul lor.
La fel de importante pentru calitatea managementului riscurilor respective sunt øi calificarea øi integritatea profesionalæ a personalului specializat, care îl efectueazæ la nivel
operaﬂional øi care trebuie sæ-øi desfæøoare activitatea într-un compartiment distinct øi independent de management al riscului, cunoscut
sub denumirea de “middle office”. Personalul
respectiv trebuie nu numai sæ cunoascæ tehnicile de control al riscurilor (în special tehnicile 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 financiare. Tocmai fiindcæ procesul de investiﬂii este
aøa de complex øi riscant, instituﬂiile de garantare øi de contragarantare apeleazæ uneori la
externalizarea sa. Øi în acest caz este totuøi necesar un sistem de control al procesului externalizat øi al externalizærii, însæøi care antreneazæ
propriile sale riscuri.
În fine, controlul riscului de profitabilitate se realizeazæ printr-o programare 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 adecvate øi a unor indicatori relevanﬂi. Diferenﬂele nefavorabile în raport cu programarea trebuie corectate prin acﬂiuni suplimentare, avute
în vedere ca mæsuri de rezervæ încæ din faza
de planificare. Øi în cazul managementului riscului de profitabilitate, schema de garantare,
respectiv de contragarantare, joacæ un rol important prin comisionul de garantare/contra-
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garantare care este un parametru al acesteia.
Din acest motiv, stabilirea comisionului la un
nivel corespunzætor, care sæ asigure acoperirea
cheltuielilor operaﬂionale (inclusiv a pierderilor din onorarea garanﬂiilor/contragaranﬂiilor)
din veniturile activitæﬂii de bazæ (acordarea de
garanﬂii/contragaranﬂii) este vitalæ pentru sænætatea financiaræ a fondurilor. Folosirea comisionului 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 garantare, respectiv, de contragarantare. De aceea,
eventuala utilizare de cætre autoritæﬂile publice,
a comisionului ca instrument al politicii lor de
subvenﬂionare a finanﬂærii anumitor firme, precum øi a instituﬂiilor de garantare/contragarantare, ca un canal de distribuire a ajutorului
de stat sub formæ de ajutor de minimis, trebuie sæ aibæ loc în condiﬂii transparente øi cu
acoperirea integralæ a costurilor rezultate.
Deøi metodele de control al diferitelor categorii de riscuri ale instituﬂiilor de garantare øi de contragarantare diferæ
unele de altele, în funcﬂie de natura riscului øi
de impactul acestuia, ele trebuie sæ fie complementare (având în vedere interdependenﬂa
riscurilor) øi integrabile 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 hotærâtor efectivitatea øi eficacitatea.
Calitatea unui sistem de management
al riscurilor se apreciazæ în funcﬂie
de rezultatele obﬂinute prin folosirea lui øi depinde, în egalæ mæsuræ, atât de metodele, tehnicile øi instrumentele folosite (criterii, indici,
indicatori, rapoarte, evaluæri, analize, modele
econometrice, teste de stres etc.), cât øi de
competenﬂa, probitatea øi dedicarea oamenilor care îl aplicæ.
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SISTEMELE DE GARANTARE/CONTRAGARANTARE
ØI LOCUL ACESTORA ÎN ECONOMIE

Angela DUMITRESCU
director Direcﬂia Juridicæ
din Fondul Român Contragarantare

SISTEMELE de garantare/contragarantare sunt instrumente destinate sæ compenseze
reticenﬂele bæncilor în acordarea de împrumuturi întreprinderilor mici øi mijlocii, dar øi reticenﬂele acestora în a se adresa bæncilor.
Constituite în epoci diferite, în 1920 apar primele sisteme de garanﬂie în Franﬂa øi
Belgia, care au ca bazæ principiul mutualitæﬂii, acestea au forme de organizare øi funcﬂionare
extrem de variate.
În Europa, activitatea de garantare/contragarantare în favoarea IMM este bazatæ pe un
larg consens naﬂional între autoritæﬂile publice, împrumutætori øi împrumutaﬂi. Sistemele de
garanﬂie-contragaranﬂie, ca parte a industriei financiare, sunt supuse, de regulæ, unei supravegheri financiare destinate sæ asigure dezvoltarea lor durabilæ øi consolidarea încrederii
împrumutætorilor.
Relaﬂia pe termen lung între finanﬂator øi garant/contragarant este impusæ de caracterul garanﬂiei/contragaranﬂiei, ca instrument financiar ataøat unui credit (sau portofoliu de
credite). Ca în toate serviciile financiare, relaﬂia se bazeazæ pe încredere, care se construieøte
treptat, în timp, øi trebuie menﬂinutæ pe termen lung pentru a funcﬂiona øi a atinge un randament/impact optim.
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CUM FUNCﬁIONEAZÆ SISTEMELE
DE GARANﬁIE-CONTRAGARANﬁIE?

❑

Calea cea mai folositæ de sistemele
de garanﬂie este prezentarea solicitærii de credit unei bænci, care – în urma analizei efectuate de departamentele de specialitate ale acesteia – este declaratæ acceptabilæ,
sub condiﬂia completærii garanﬂiilor (cele prezentate fiind fie insuficiente, fie prea “fragile”
în raport cu reglementarea bancaræ). În continuare, banca prezintæ cazul respectiv garantului, care îi propune acordarea garanﬂiei. Pe
baza acestei garanﬂii banca acordæ creditul.

❑

O a doua modalitate, mai puﬂin frecventæ, întâlnitæ mai cu seamæ în Italia, Spania, Germania, este solicitarea – mai
întâi – a unei garanﬂii din partea societæﬂii de
garantare. Cu garanﬂia astfel obﬂinutæ clientul
contacteazæ împrumutætorul.

❑

Un al treilea model de lucru este cel
tip portofoliu, în care garantul øi banca
semneazæ un contract general, în care sunt
stabilite criterii pentru emiterea garanﬂiei pentru un portofoliu specific de credite. Din acest
motiv, împrumuturile acordate de bancæ în
conformitate cu condiﬂiile specifice stabilite în
contractul general sunt automat garantate. Acest mecanism este foarte des întâlnit în programele 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 decizional. La modul general, aceasta se poate acorda automat, atunci când beneficiarul îndeplineøte 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 garantului (poate avea drepturi speciale de vot – Ger-
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mania, unde un funcﬂionar public participæ la
dezbaterile comitetului de angajare al garantului principal øi are drept de veto), fie existæ
un cadru legal stabilit între garant øi contragarant, prin care se stabilesc limitærile în contragarantare (Spania, Italia).
Condiﬂiile în care are loc transferul de responsabilitate de la garantul principal la contragarant sunt subiect de negociere între cele
douæ pærﬂi. Prin contragaranﬂie, principalul
garant, responsabil pentru toatæ suma angajatæ de cætre un finanﬂator, este protejat din
partea unui al doilea nivel de protecﬂie – contragarantul.

❑

Dupæ natura lor, sistemele de garantare/contragarantare pot fi clasificate
în douæ categorii. Prima categorie este reprezentatæ de societæﬂi funcﬂionând în cadrul juridic al dreptului privat sub formæ de societæﬂi
comerciale, societæﬂi cooperative, asociaﬂii, fundaﬂii etc. A doua categorie sunt programele de
garanﬂie-contragaranﬂie gestionate de instituﬂii de drept public (agenﬂii guvernamentale,
ministere etc.).
Existæ fonduri de garantare specializate,
care intervin în garantarea împrumuturilor unui întreprinzætor în funcﬂie de etapele de dezvoltare ale unei afaceri. În unele ﬂæri UE, fondurile 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.
Originea resurselor diferenﬂiazæ puternic
sistemele de garantare/contragarantare. În
principiu, originea resurselor poate fi din bugetul public, capital privat sau mixte.
În ceea ce priveøte contragarantarea, ca modalitate prin care un garant principal transferæ
responsabilitatea sa de garantare limitat/nelimitat unui nivel de garantare superior, ea poate
fi activitatea unor instituﬂii specializate cu capital privat sau public. Contragaranﬂia este un
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instrument al politicii de stat, exercitat direct
sau prin instituﬂii specializate, pentru protejarea entitæﬂilor de garantare, absorbind o parte
din riscul acestora øi, astfel, multiplicând efectele garantærii. În domeniul contragarantærii,
cazul UE este unic în lume, prin emiterea de
contragaranﬂii la nivel supranaﬂional prin Fondul European de Investiﬂii.

primæ încercare de clasificare
❑ Într-o
pe baze teoretice fundamentale a
1)

sistemelor de garantare din Europa , în care
au fost utilizate aproximativ 60 de criterii,
pentru stabilirea caracteristicilor acestora
din diferite ﬂæri, se formuleazæ urmætoarele
concluzii:
❑ sistemele de garantare majoritar publice
øi cele de garantare mutualæ au foarte multe
caracteristici comune cu sistemul bancar. Aplicæ reglementæri specifice instituﬂiilor bancare, cu scopul de evaluare a riscului øi constituire de provizioane specifice;
❑ sistemele de garantare majoritar publice
sunt controlate uøor mai strict de cætre organismele abilitate;
❑ sistemul de garantare mutual øi societæﬂile private de garantare au garanﬂii mai bine
certificate øi cuantificate;
❑ în sistemul de garantare mutual, beneficiarii 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 executare “ad literam” a contractului de garantare;
❑ în sistemele de garantare majoritar publice, plata garanﬂiei poate avea loc cu dificultate, în timp ce în sistemele mutuale, plata se
face mai prompt (deøi nu existæ o regulæ);

❑ costul garanﬂiilor în sistemele de garantare mutualæ este mult mai diversificat øi ascunde diferite costuri adiacente;
❑ sistemele de garantare privatæ øi cele mutuale obﬂin condiﬂii financiare mai avantajoase
øi dobânzi mai scæzute pentru beneficiarii garanﬂiilor;
❑ în timp ce în sistemele de garantare majoritar 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 mutual procentul de garantare este mai ridicat;
❑ costurile garanﬂiei sunt mai scæzute în
sistemul mutual øi mai mari în sistemele private de garantare;
❑ durata medie de garantare este asemænætoare indiferent de sistemul de garantare;
❑ media garanﬂiilor emise de sistemele majoritar publice este dublæ faﬂæ de cea a sistemelor private de garantare (fonduri mutuale
+ societæﬂi comerciale);
❑ numærul de beneficiari øi portofoliul mediu de garanﬂii este dublu în cazul fondurilor
mutuale faﬂæ de sistemele de garantare majoritar private.

❑

Din perspectiva naturii angajamentului asumat, garanﬂiile øi contragaranﬂiile pot aparﬂine urmætoarelor douæ tipologii:
❑ garanﬂie personalæ, cea mai frecvent folositæ, 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 diminuator de risc de credit pentru bænci, Regulile
Basel II impun ca angajamentul sæ fie expres,
necondiﬂionat øi irevocabil; de asemenea, este

1) “Conceptual contributions and characteristics for classifying guarantee systems/schemes” – Pombo, Molina,
Gonzalez, 2008.
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de remarcat cæ acest tip de angajament produce un important efect multiplicator, astfel
încât, cu resurse limitate poate fi sprijinit un
numær mare de întreprinderi mici øi mijlocii.
❑ garanﬂie realæ, 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 acestui depozit efectuat de garant, împrumutætorul se poate angaja sæ practice un nivel mai
redus al dobânzii pentru creditele acordate
astfel.

❑

Din punctul de vedere al împærﬂirii
riscurilor, existæ douæ tipuri principale de garanﬂii:
a) garanﬂii de tip loss sharing:
❑ garantul suportæ o parte a pierderii finale, dupæ executarea celorlalte garanﬂii
constituite de debitor;
❑ de garanﬂiile constituite de debitor profitæ ambele pærﬂi, împrumutætor øi garant, care acﬂioneazæ ca parteneri;
❑ pærﬂile pot negocia, pe baza unei estimæri a pierderii finale viitoare, ca garantul sæ plæteascæ o primæ tranøæ din garanﬂia datoratæ (provisional amount – n.n.),
iar la momentul determinærii pierderii
finale, acest provizion sæ fie ajustat printr-un værsæmânt compensatoriu (într-un
sens sau altul);
❑ probabilitatea apariﬂiei default-ului intereseazæ în acelaøi mod ambele pærﬂi,
deoarece amândouæ øtiu cæ sunt beneficiare ale recuperærii;
b) garanﬂia de tip joint and several:
❑ garantul plæteøte, într-un anumit procent de garantare, o parte a creditului
restant, aøa cum este acesta determinat
la momentul apariﬂiei defaultului;
❑ împrumutætorul profitæ singur de executarea celorlalte garanﬂii constituite de

debitor, în timp ce garantul conduce
propria sa acﬂiune de recuperare, destinatæ sæ-i limiteze pierderile;
❑ împrumutætorul este tentat sæ nu constituie garanﬂii suplimentare, decât pentru partea de risc neacoperitæ de garant,
ceea ce conduce la o dezechilibrare a asumærii riscurilor în detrimentul garantului, situaﬂie care nu corespunde unui
adeværat parteneriat între cele douæ pærﬂi;
❑ garantul va încerca sæ-øi limiteze propria pierdere prin garanﬂii pe care le solicitæ împrumutatului (care vor fi, evident, de o calitate inferioaræ celor constituite în favoarea bæncii), ceea ce face
ca asupra împrumutatului sæ existe o
dublæ presiune pentru constituirea de
garanﬂii, cu consecinﬂe pe planul sprijinului real oferit IMM;
❑ la momentul default-ului vor exista
douæ proceduri de recuperare, a împrumutætorului øi a garantului, ceea ce este
mai costisitor decât în cazul mecanismului în care împrumutætorul efectueazæ singur procedura de recuperare;
❑ fiecare parte încearcæ sæ-øi facæ o opinie asupra probabilitæﬂii de pierdere øi a
øanselor de recuperare; informaﬂia de
risc nu este realmente partajatæ între împrumutætor øi garant, astfel încât decizia
fiecæreia dintre aceste pærﬂi sæ fie optimizatæ.

a reper obiectul protecﬂiei
❑ Aovfeârnitde,cangajamentele
de garantare/

Øi doar de cætre garanﬂi.

contragarantare pot acoperi fie numai principalul, 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 trecere mai rapidæ în restanﬂæ a creditului, însæ
garantul nu poate fi fæcut responsabil pentru
cazul în care împrumutætorul a gestionat defectuos creditul. Pe de altæ parte, dacæ garantul acoperæ inclusiv dobânda øi comisioanele,
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2)

atunci împrumutætorul poate sæ fie mai puﬂin
activ în acﬂiunile de recuperare.
Totodatæ, gradul de acoperire a garanﬂiei variazæ, în general, între 50% øi 80%, iar durata maximæ a protecﬂiei este de aproximativ 15 ani.
Rata de protecﬂie oferitæ prin contragarantare poate fi constantæ (procent unic din valoarea garanﬂiilor, de regulæ, aproximativ 50%)
sau variabilæ, în funcﬂie de prioritæﬂile sectoriale
stabilite de autoritæﬂile publice responsabile
(în general, între 30% øi 75%).
Durata protecﬂiei oferite prin contragarantare poate fi nelimitatæ în timp (însæ limitatæ valoric printr-un plafon maxim de contragarantare agreat cu contragarantul), multianualæ
ori anualæ, în acest ultim caz, mai ales în situaﬂia celor mai multe instituﬂii de contragarantare de tip public, în care acordul de contragarantare este înscris valoric în bugetul de stat.
Protecﬂia oferitæ de contragarant poate fi
generalæ, caz în care aceasta asiguræ finanﬂatorul cæ angajamentul financiar luat de garantul principal va fi respectat, dacæ acesta nu øi-l
va respecta (nerespectare dublæ, cea a împrumutatului øi cea a garantului principal) sau,
de la caz la caz, situaﬂie în care contragarantul
plæteøte o parte din pierderile suferite de garantul principal, conform analizei fiecærui caz
luat separat, atunci când un beneficiar al unui
împrumut nu-øi onoreazæ obligaﬂiile.
De asemenea, aceasta poate fi:
❑ nelimitatæ, în care contragarantul plæteøte ceea ce ar fi trebuit acoperit prin nerespectarea obligaﬂiei asumate de garantul principal. Oferæ mai multæ siguranﬂæ pentru finanﬂator, dar este mai scumpæ pentru cel care
protejeazæ, în cazuri de declin economic.
❑ limitatæ, când contragarantul este pregætit sæ intervinæ cu o parte fixæ pentru acoperirea pierderilor, pânæ la o limitæ prestabilitæ
cu garantul principal. Acest tip de contragarantare oferæ mai multæ securitate pentru con-

tragarant, iar Basel II acceptæ protecﬂia indirectæ ca instrument de atenuare a riscului financiar, în limitele prevæzute în acordul de
contragarantare
O problemæ importantæ în cadrul garantærii-contragarantærii este calitatea angajamentului, 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 entitæﬂilor de garantare, multe dintre garanﬂiile principale 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.

GARANﬁIILE ØI CONTRAGARANﬁIILE
ØI AJUTORUL DE STAT
CONFORM prevederilor Tratatului de funcﬂionare a Uniunii Europene, art. 107 (1), orice
ajutor emis de un stat membru sau din resurse publice, în orice formæ øi care distorsioneazæ sau ameninﬂæ sæ distorsioneze concurenﬂa, favorizând anumiﬂi beneficiari sau producﬂia anumitor bunuri (afectând comerﬂul dintre
statele membre), este incompatibil cu piaﬂa comunæ.
Din acest punct de vedere, garanﬂia/contragaranﬂia emisæ de un stat poate afecta comerﬂul între statele membre, dacæ aceasta nu se
încadreazæ în condiﬂiile practicate pe piaﬂa financiaræ de la nivelul statului membru emitent. 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).

❑

Comisia Europeanæ a fæcut publice
criteriile3) pe care le utilizeazæ pen-

3) Comunicare a Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 øi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub
formæ de garanﬂii (J.O. C 155/20.6.2008 øi corrigendum în J.O.C 244/25.9.2008).
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tru a evalua dacæ garanﬂiile/contragaranﬂiile emise de stat/din resurse de stat sunt susceptibile de a constitui ajutor de stat. Astfel, a fost
stabilitæ o metodologie claræ øi transparentæ,
de calculare a elementelor specifice unui ajutor din cadrul unei garanﬂii/contragaranﬂii øi
s-au introdus reguli simplificate pentru IMMuri, pentru a le ajuta sæ facæ faﬂæ dificultæﬂilor
specifice cu care se confruntæ acestea în ceea
ce priveøte accesul la finanﬂare.

❑

Douæ instrumente permit statelor
membre sæ evalueze elementele specifice de ajutor din cadrul unei garanﬂii/contragaranﬂii, pentru o întreprindere din categoria IMM-urilor, într-un mod simplu:
❑ posibilitatea de a utiliza prime “safe-harbour”, predefinite, bazate pe clase de rating øi
care sunt considerate ca fiind conforme cu
condiﬂiile pieﬂei øi nu implicæ elemente de ajutor. Acestea pot fi utilizate øi ca referinﬂæ
pentru a calcula echivalentul în ajutor în cazul
unor prime inferioare;
❑ o primæ de 3,8% pe an aplicabilæ, chiar
øi în absenﬂa unui rating, pentru societæﬂile aflate în faza de pornire (start-up);
❑ în cazul sistemelor de garantare/contragarantare 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 (riskpool), în favoarea garanﬂiilor cu valoare redusæ
pentru IMM-uri.

❑

Condiﬂiile în care o garanﬂie/contragaranﬂie 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 împrumutul 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-harbour” sau posibilitatea unei prime unice (evitând necesitatea unor ratinguri individuale pentru 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 agriculturæ, transporturi øi pescuit, færæ a afecta regulile specifice pentru aceste sectoare. Nu se
aplicæ pentru garanﬂiile de export.

❑

Din perspectiva modalitæﬂilor de acordare a garanﬂiilor øi contragaranﬂiilor 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 Regulamentul de
minimis4). Acesta permite statelor membre sæ
acorde subvenﬂii cu valoare limitatæ întreprinderilor, øi în special IMM-urilor, foarte rapid,
færæ sæ notifice Comisia øi færæ sæ demareze
nici o proceduræ administrativæ. Regula se bazeazæ pe presupunerea cæ, în marea majoritate a cazurilor, subvenﬂiile cu valoare micæ nu
au efect asupra comerﬂului øi concurenﬂei între statele membre øi, prin urmare, nu constituie ajutoare de stat în temeiul articolului 87
alineatul (1) din Tratatul CE.
Regulamentul de minimis specificæ faptul
cæ mæsurile de ajutor de pânæ la 200.000 de
euro pe întreprindere, în decursul oricærei

4) Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 øi 88 din
tratat ajutoarelor de minimis (J.O. L 379/28.12.2006).
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perioade de 3 ani fiscali, nu constituie un ajutor de stat în sensul tratatului, ceea ce înseamnæ cæ statele membre pot acorda aceste
sume care reprezintæ ajutoare færæ nici o formalitate proceduralæ.
Ajutoarele individuale furnizate în cadrul
unei scheme de garantare/contragarantare
pentru întreprinderi care nu se aflæ în dificultate sunt tratate ca ajutoare de minimis transparente, în cazul în care partea garantatæ din
împrumutul subiacent furnizat în cadrul unei
astfel de scheme nu depæøeøte 1.500.000 euro
pentru fiecare întreprindere, respectiv, 750.000
euro pentru întreprinderile care îøi desfæøoaræ
activitatea în sectorul transportului rutier.

❑

Condiﬂii:

❑ plafonul pentru ajutorul prevæzut în regula de minimis este de 200.000 euro (echivalentul 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 prealabil echivalentul finanﬂærii brute færæ a fi necesar sæ se efectueze o evaluare a riscului.
Acest regulament se aplicæ ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele,
cu excepﬂia urmætoarelor:
❑ ajutoare acordate întreprinderilor care
îøi desfæøoaræ activitatea în domeniile pescuitului 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 anumite cazuri);
❑ ajutoare pentru activitæﬂi legate de exporturi cætre ﬂæri terﬂe sau state membre;
❑ ajutoare condiﬂionate de utilizarea preferenﬂialæ a produselor naﬂionale faﬂæ de produsele importate;
❑ ajutoare acordate întreprinderilor care îøi
desfæøoaræ activitatea în sectorul cærbunelui;
❑ ajutoare pentru achiziﬂionarea de vehicule pentru transportul rutier de mærfuri, acordate întreprinderilor care efectueazæ transporturi rutiere de mærfuri în numele unor terﬂi
sau contra cost;
❑ ajutoare acordate întreprinderilor aflate
în dificultate.

❑

Un alt instrument utilizat la acordarea de garanﬂii/contragaranﬂii ce conﬂin 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 scutite de obligaﬂia de notificare. În consecinﬂæ,
statele membre pot acorda aceste categorii de
ajutoare imediat øi pot informa Comisia numai ulterior.
Pentru a beneficia de scutire în conformitate cu RGECA, mæsurile de ajutor trebuie sæ
îndeplineascæ un anumit numær de condiﬂii prevæzute în acest regulament. În special, RGECA
se aplicæ numai ajutoarelor transparente, adicæ 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 diferitele mæsuri de ajutor, atât timp cât sunt res-

5) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare
compatibile cu piaﬂa comunæ în aplicarea articolelor 87 øi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) , J.O. L 214/9.8.2008.
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pectate regulile privind cumularea, prevæzute
în RGECA.

❑

În concluzie, sistemele de garantare/
contragarantare joacæ un rol important în sprijinirea sectorului IMM, care reprezintæ în economia UE 99% din totalitatea entitæﬂilor, furnizând nu mai puﬂin de 75 de milioane de locuri de muncæ. Strategia de la Lisabona a subliniat cæ iniﬂiativele antreprenoriale øi inovarea trebuie stimulate øi încurajate.
Ele reduc dificultæﬂile întâmpinate de IMM în
obﬂinerea de credite, care apar fie ca urmare
a riscului sporit perceput de sectorul bancar
cu privire la acest segment, ori asociat investiﬂiilor în anumite activitæﬂi bazate pe cunoaøtere
(dezvoltarea tehnologicæ, inovaﬂia øi transferul de tehnologii), fie ca urmare a faptului cæ
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întreprinderile nu dispun de garanﬂii reale suficiente/adecvate.
În aceste condiﬂii, facilitarea accesului la creditare prin scheme de garantare/contragarantare va îmbunætæﬂi condiﬂiile de creditare øi, implicit, accesul la finanﬂare al IMM-urilor, ceea
ce va permite acestora sæ parcurgæ mai uøor
perioada actualæ de crizæ economicæ øi va produce efecte agregate în economie, în ceea ce
priveøte menﬂinerea locurilor de muncæ øi crearea altora noi, funcﬂionarea celorlalﬂi operatori economici cu care IMM-urile deruleazæ
relaﬂii de afaceri, bugetul de stat (creøterea încasærilor din impozite øi taxe, reducerea plæﬂilor pe care statul le face persoanelor færæ loc
de muncæ etc.), permiﬂând totodatæ atenuarea
comportamentului pro-ciclic al sistemului bancar printr-o abordare anticiclicæ.
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FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE
CONECTAT LA MEDIUL ECONOMIC ØI FINANCIAR
INTERNAﬁIONAL

Cornelia SIMION
consilier al Directoratului
Fondului Român de Contragarantare

CONTEXTUL RELAﬁIEI ROMÂNIA –
OCDE
ORGANIZAﬁIA pentru Cooperare øi Dezvoltare Economicæ (OCDE), ca organism cu
vocaﬂie mondialæ øi partener în plan economic al NATO, cuprinde în prezent 34 de state
membre (la adoptarea deciziilor în Consiliu
participând øi Comisia Europeanæ øi Banca
Mondialæ), având relaﬂii de colaborare privind
transferul de expertizæ cu 100 de economii, inclusiv în curs de dezvoltare sau emergente.

■

ﬁærile care fac parte din structura
OCDE produc în prezent aproximativ 70% din volumul de bunuri øi servicii raportate pe plan mondial, iar Organizaﬂia are la
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dispoziﬂie un buget propriu anual de finanﬂare a activitæﬂii, de aproximativ 300 milioane
de euro, provenit din contribuﬂia diferenﬂiatæ
a statelor membre.

■

OCDE reprezintæ un for internaﬂional de dezbatere a politicilor economice øi sociale la nivel global, o asociaﬂie apoliticæ a ﬂærilor cel mai bine dezvoltate din punct
de vedere economic, având drept misiune construirea unei economii puternice în statele
membre, îmbunætæﬂirea eficienﬂei, perfectarea
sistemelor de piaﬂæ, extinderea comerﬂului liber øi contribuﬂia la dezvoltarea economicæ.
Prin activitatea sa, OCDE asistæ guvernele
în compararea politicilor economice, oferæ,
într-un cadru al cooperærii multilaterale, soluﬂii la importante probleme actuale de interes

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

comun, identificæ cele mai bune practici øi coordoneazæ politicile interne øi internaﬂionale
în diferite domenii ale vieﬂii economico-sociale.
Valoarea øi valabilitatea recomandærilor øi
rezoluﬂiilor sunt atât de mari, încât se constituie practic într-o matrice de funcﬂionare a
economiei mondiale. Acolo unde OCDE decide sæ dezvolte programe, reuøeøte sæ mobilizeze fonduri fie din resurse proprii, fie din
alte resurse, cum ar fi cele ale UE, Bæncii Mondiale, BERD, Comisia Europeanæ fiind reprezentatæ în Consiliul OCDE.

■

Instrumentele de lucru ale OCDE sunt:
rezoluﬂii, declaraﬂii, recomandæri, coduri de conduitæ, acestea neavând caracter juridic obligatoriu. Statele îøi exprimæ voluntar
interesul pentru aderarea la instrumentele de
lucru ale OCDE; aderarea se face pe baza invitaﬂiei transmise de Consiliu, dupæ o atentæ øi
exigentæ evaluare în comisiile de specialitate
ale OCDE a politicilor naﬂionale în domeniile
de activitate respective.

■

România a relansat relaﬂiile cu OCDE
în anul 2001, 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 rezultate materializate în admiterea în mai multe
structuri de lucru øi prin aderarea la codurile
de conduitæ ale Organizaﬂiei, în prezent, trebuind sæ acﬂioneze, în continuare, în relaﬂia cu
OCDE, ca un stat candidat. Printre structurile
de lucru ale OCDE în care România este reprezentatæ, se pot evidenﬂia cele din domeniile:
IMM øi antreprenoriat, Finanﬂare IMM, Investiﬂii internaﬂionale øi companii multinaﬂionale,
Dezvoltare localæ øi creare de locuri de muncæ,
Turism, Concurenﬂæ, Politici øi Administrare fiscalæ, Migraﬂie, Reforma reglementærilor ø.a.
Având în vedere cæ o nouæ discuﬂie despre
extindere nu este prevæzutæ înainte de anul
2015, România trebuie sæ fructifice aceastæ pe-
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rioadæ øi sæ consolideze profilul de stat candidat eligibil, pentru a deveni membru cu drepturi depline. Participarea României la acﬂiunile øi activitæﬂile organizate de OCDE, în calitate 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 sprijinul candidaturii sale din prisma îndeplinirii
criteriilor de aderare (like-mindedness, significant player, mutual benefit øi global considerations): participæ activ la structurile de lucru
ale OCDE, a cunoscut o dezvoltare economicæ
accentuatæ, a devenit stat donator prin intermediul politicii de cooperare internaﬂionalæ
pentru dezvoltare øi joacæ un rol important în
regiunile adiacente (Marea Neagræ, Balcanii de
Vest).

FORUMUL OCDE 2012
ÎN PERIOADA 22 – 24 mai a.c., a avut loc la
Paris sæptæmâna OCDE, care a debutat cu Forumul intitulat “From Indignation and Inequality to Inclusion and Integrity” (22 – 23 mai),
urmat de reuniunea ministerialæ a Consiliului
OCDE (23 – 24 mai). Cele douæ manifestæri
s-au suprapus în ziua de 23 mai, când au avut
loc lansarea Economic Outlook 2012 øi a raportului 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 vicepreøedinte (Chile øi Polonia), vice primministru (Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Israel,
Coreea, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovacia,
Suedia, Turcia), restul statelor membre participând la nivel de ministru al economiei øi
comerﬂului, al afacerilor externe sau al finan-
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ﬂelor (Australia, Danemarca, Finlanda, Islanda,
Irlanda, Italia, Luxemburg, Mexic, Noua Zeelandæ, Spania, Elveﬂia, Marea Britanie, SUA).
Formatul evenimentului presupune, în mod
esenﬂial, participarea, alæturi de reprezentanﬂi
guvernamentali, øi a reprezentanﬂilor mediului
economic øi financiar, ai societæﬂii civile øi academice, media, în scopul gæsirii celor mai potrivite 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 Angel Gurria, secretar general al OCDE øi de M.S. Regina Rania
Al Abdullah a Iordaniei.
În discursul sæu, Angel Gurria 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 diverse: ■ multe state membre OCDE se confruntæ cu deficite fiscale nesustenabile, niveluri record ale datoriei publice, creøtere economicæ scæzutæ, o ratæ a øomajului alarmantæ;
■ alte state sunt ameninﬂate de o crizæ a datoriei 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 ameninﬂate de creøterea inflaﬂiei în contextul adâncirii inegalitæﬂilor øi al decalajelor sociale
øi economice; ■ nu în ultimul rând, statele în
curs de dezvoltare sau slab dezvoltate se confruntæ cu o crizæ a preﬂurilor la alimente øi energie, o piaﬂæ a exporturilor slæbitæ, redevenﬂe
în scædere. Fræmântærile sociale din statele arabe øi ale Africii de Nord sunt în mare parte
motivate de lipsa unor locuri de muncæ adecvate øi a øanselor de dezvoltare.
Rædæcinile øi esenﬂa fenomenelor pot fi di-
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ferite, dar nu existæ dubiu asupra preocupærii
comune: incluziunea socialæ.
În continuare, Gurria a remarcat acutizarea
inegalitæﬂilor la nivel mondial øi necesitatea
gæsirii modalitæﬂilor prin care OCDE poate
ajuta comunitatea internaﬂionalæ în identificarea 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 defectele øi slæbiciunile, pentru a putea îmbunætæﬂi politicile propuse.

MESAJE CHEIE DIN PARTEA
SECRETARULUI GENERAL OCDE,
DL A.GURRIA

■

Guvernele trebuie sæ promoveze “ccreøterea inclusivæ”, concomitent cu echilibrarea finanﬂelor publice. În acest scop,
OCDE recomandæ guvernelor sæ acﬂioneze pe
trei paliere, respectiv: “Go Structural, Go Social øi Go Green”:
■ Guvernele trebuie sæ acﬂioneze în plan
structural, deoarece toate ﬂærile încæ au suficient spaﬂiu pentru upgradarea economiilor
cu reforme care genereazæ creøtere øi locuri
de muncæ în urmætoarele domenii cheie: educaﬂie, sænætate, piaﬂa muncii, concurenﬂæ, fiscalitate, politici monetare øi inovare.
■ Guvernele trebuie sæ acﬂioneze în plan
social 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 economicæ sustenabilæ, bazatæ pe diminuarea energiilor poluante øi a supraconsumului.

■

Acﬂiunile politice simultane în palierele menﬂionate vor conduce la sinergii øi vor încuraja un nou tip de creøtere:
mai puternicæ, mai ecologicæ øi echitabilæ.
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emararea unei noi iniﬂiative OCDE
■ D“New
Approaches to Economic Chal-

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

■

Consultarea øi implicarea tuturor actorilor – mecanism de cooperare multilateralæ, inclusiv pentru construirea încrederii
øi progresului global.

MESAJE ﬁINTÆ PENTRU DOMENIUL
FISCAL-MONETAR:

■

Stabilizarea datoriei publice øi consolidarea fiscalæ: ■ consolidarea fiscalæ øi mæsurile structurale trebuie sæ meargæ
împreunæ; ■ compoziﬂia consolidærii fiscale,
cu un echilibru atent între reducerea cheltuielilor øi creøterea veniturilor, este deosebit de
importantæ; ■ agenda reformei trebuie sæ ﬂinteascæ sprijinirea locurilor de muncæ; ■ mobilizarea de resurse pentru sprijinirea segmentelor defavorizate øi micøorarea presiunii consolidærii fiscale; ■ necesitatea unor programe
credibile de consolidare pe termen mediu, ca
o condiﬂie cheie prealabilæ pentru succesul ajustærii; ■ întærirea paravanului de protecﬂie a
zonei euro prin sporirea resurselor FMI øi a
Bæncii Centrale Europene.

■

Întærirea rolului øi capitalizarea BCE
øi BEI: ■ întærirea paravanului de protecﬂie a zonei euro prin creøterea resurselor
FMI øi a operaﬂiunilor de refinanﬂare pe termen lung activate de Banca Centralæ Europeanæ; ■ creøterea efectivæ a protecﬂiei paravanului 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 recapitalizare bancaræ; ■ îmbunætæﬂirea condiﬂiilor operaﬂionale ale resurselor de protecﬂie
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pentru a permite accesul rapid la acestea, dacæ
este nevoie; ■ dacæ instabilitatea øi volatilitatea 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 consolidarea eficace furnizeazæ condiﬂiile cadru pentru mæsuri suplimentare cætre o creøtere compactæ, stabilæ. Astfel de mæsuri pot include: ■ emiterea de bonduri garantate în comun de guvern pentru a ajuta recapitalizarea
bæncilor øi a facilita/întæri disponibilitatea creditelor; ■ creøterea resurselor de garantare
comunæ, disponibile pentru BEI, în scopul finanﬂærii proiectelor de infrastructuræ; ■ astfel
de miøcæri pot acoperi calea cætre o emisiune
de euro-bonduri mai extinsæ; ■ redirecﬂionarea resurselor de fonduri structurale disponibile cætre alocæri de stimulare a creøterii; ■ o
accelerare a integrærii pieﬂei unice poate fi o
sursæ majoræ de creøtere.

MESAJE CHEIE DIN PARTEA
M.S. REGINA RANIA AL ABDULLAH
A IORDANIEI

■

Evidenﬂierea rolului Educaﬂiei în societæﬂile unde inegalitæﬂile persistæ.

■

Soluﬂiile destinate reducerii nivelului
inegalitæﬂilor sunt complexe øi multi-

factuale.

■

Calea cea mai scurtæ pentru a trece
de la inegalitatea societalæ la prosperitate este educaﬂia.

ALTE INIﬁIATIVE ØI TEME DEZBÆTUTE
UN INTERES deosebit a prezentat “Iniﬂiativa pentru o viaﬂæ mai bunæ”, næscutæ în urma

61

Actori internaﬂionali importanﬂi susﬂin necesitatea unei noi agende politice øi a unei noi
abordæri a schimbærilor economice øi societale, care sæ se focalizeze nu numai pe creøtere,
dar øi pe deschidere øi corectitudine, într-un
cuvânt ”incluziune”.

eforturilor de aproape 10 ani ale organizaﬂiei,
de a dezvolta indicatori noi, care sæ meargæ
dincolo de PIB în mæsurarea bunæstærii societæﬂilor. La nivel global, statele dezvoltate au
atins un nivel de saturaﬂie economicæ în care
trebuie sæ identifice noi modalitæﬂi ale progresului, acordând atenﬂie mæritæ echilibrului dintre dreptatea socialæ øi competitivitatea economicæ.

■

Existæ o cerere pentru o societate mai
corectæ øi egalæ, cu mai multæ transparenﬂæ øi acﬂiuni împotriva corupﬂiei, creøterii taxelor, scæderii cheltuielilor sociale øi creøterea costului vieﬂii. Este mai facil sæ fie exprimatæ indignarea decât sæ se ofere alternative
constructive. De fapt, lumea are nevoie de soluﬂii.
Existæ aøteptæri mari din partea organizaﬂiilor internaﬂionale, precum OCDE, pentru sprijinirea guvernelor în eforturile de gæsire a soluﬂiilor sustenabile. Întrebærile fundamentale
puse în dezbatere au fost reflectate în programul Forumului OCDE, focalizându-se pe modalitatea de trecere de la indignare øi incorectitudine la incluziune øi integritate.
Forumul a fost utilizat ca o platformæ care
permite tuturor actorilor sæ îøi uneascæ eforturile pentru a gæsi soluﬂii potrivite de a face
faﬂæ diferitelor provocæri.

■

A urmat lansarea ediﬂiei a 2-a a Indexului OCDE privind o viaﬂæ mai bunæ
(Your Better Life Index – www.OECD.org/
betterlifeindex), un instrument de mæsurare
interactivæ a calitæﬂii vieﬂii din economiile membre, 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 11 indicatori: locuinﬂele, locurile de muncæ, veniturile, comunitatea, educaﬂia, mediul înconjurætor, guvernarea, sænætatea, satisfacﬂia vieﬂii, siguranﬂa øi
echilibrul muncæ – viaﬂæ. Pe lângæ aceøtia, cu
timpul se vor adæuga alﬂii, privind sustenabilitatea øi guvernanﬂa.

■

Politicieni, business leaders, mediul
universitar øi societatea civilæ au discutat øi dezbætut în cadrul Forumului modalitæﬂi de adaptare de la indignare øi inegalitate
la incluziune øi integritate. Cu un numær semnificativ de tineri în cæutarea unui loc de muncæ, clasa de mijloc a fost epuizatæ de sistem,
reglementærile financiare suferæ eøecuri øi încrederea 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 viaﬂæ mai bun?
Criza economicæ a condus la o pierdere a
încrederii în abilitatea de gæsire a soluﬂiilor de
ræspuns la provocærile actuale.
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TEMELE PRINCIPALE DE DEZBATERE
AU AVUT VALENﬁE
TRANSFRONTALIERE

■

Promovarea creøterii inclusive – politici necesare pentru întærirea unei
creøteri inclusive øi sustenabile. Politicile vor
trebui ajustate, astfel încât sæ se reducæ impactul 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, coeficientul lui Gini mæsoaræ inegalitæﬂile existente între venituri. Studiul realizat de OECD aratæ cæ în timp ce inegalitæﬂile
existente între venituri s-au accentuat, se observæ, în paralel, øi o creøtere a “veniturilor mari”.
De asemenea, s-a remarcat o reducere a inegalitæﬂilor în ﬂærile emergente, în timp ce acestea
au crescut în ﬂærile membre OECD. Se recomandæ ca politica economicæ sæ fie conceputæ
de o manieræ care sæ genereze o creøtere mai
inclusivæ, veniturile fiind distribuite echilibrat
în toatæ societatea.
O creøtere semnificativæ nu este neapærat øi
una inclusivæ, având în vedere faptul cæ toﬂi
membrii unei societæﬂi nu beneficiazæ în aceeaøi 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, sprijinul oferit de stat pentru cercetare øi dezvoltare nu trebuie sæ privilegieze doar anumite
sectoare, cum ar fi înalta tehnologie; acesta trebuie sæ se adreseze tuturor sectoarelor care pot
crea locuri de muncæ pentru muncitorii înalt
calificaﬂi, precum øi pentru cei mai puﬂin calificaﬂi. Acﬂiunile guvernanﬂilor trebuie sæ se îndrepte øi cætre o creøtere ecologicæ. Politicile
destinate schimbærilor tehnologice øi inoværilor 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 resurselor naturale trebuie redistribuite de o manieræ justæ.
Intervenﬂiile guvernamentale trebuie sæ îmbunætæﬂeascæ accesul la capital øi la serviciile financiare pentru toate segmentele populaﬂiei.
Incluziunea financiaræ constituie un element
cheie pentru realizarea creøterii inclusive.
Turcia reprezintæ un exemplu în materie
de creøtere inclusivæ. Printre mæsurile adop-
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tate de aceastæ ﬂaræ pentru reducerea inegalitæﬂilor, 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 tuturor obstacolelor care stæteau în calea dezvoltærii 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, numærul de ambasade în aceste ﬂæri crescând de la
12 în 2008 la 27 în 2012.

■

Schimbæri economice øi societale – accentuarea crizei impune revizuirea,
regândirea øi testarea unor noi abordæri adresate schimbærilor economice øi societale; reglementarea financiaræ – gæsirea unui echilibru corect.
Deosebit de interesantæ øi utilæ a fost øi prezentarea Raportului preliminar “Economic Outlook” 2012, Angel Gurria øi Carlo Padoan ilustrând perspectivele economice pe care OCDE
le anticipeazæ pentru o perioadæ mai lungæ de
timp, respectiv pânæ în 2030. Prezentarea øi
panelurile ce i-au urmat au punctat urmætoarele idei:
■ în ciuda unor semnale pozitive din ultima vreme, cea mai gravæ crizæ economicæ postbelicæ nu s-a încheiat (“øi-a schimbat doar pielea”): relansarea se face cu viteze diferite, respectiv creøteri mai rapide în ﬂærile emergente
faﬂæ de cele din OCDE atât în 2011, cât øi în
2012. Totuøi, creøterea pare a fi mai sustenabilæ øi mai puﬂin dependentæ de stimulente fiscale sau de cererea externæ, iar ﬂærile care înainte de crizæ au avut o situaﬂie economicæ bunæ
au depæøit mai repede criza;
■ existæ încæ multe riscuri (criza datoriilor
suverane, creøterea preﬂurilor la materiile prime, situaﬂia economicæ din SUA øi Japonia, supraîncælzirea economiilor emergente, posibila încetinire a creøterii economiei chineze, øo-
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majul pe termen lung, relaﬂia creøtere modestæ – datorii mari etc.), care accentueazæ vulnerabilitæﬂile existente;
■ soluﬂiile sugerate de studiu sunt grupate
în trei direcﬂii: “go structural” øi “go green” (reforme pentru identificarea de noi surse de creøtere prin inovare, competitivitate, noi produse,
mai ales tehnologii “verzi” etc.) øi “go social”
(crearea de noi locuri de muncæ, limitarea øomajului, reducerea inechitæﬂilor sociale etc.);
■ trebuie evitatæ “capcana” datoriei (politicile fiscale rigide nu stimuleazæ creøterea economicæ, accentuând øomajul care, pe termen
lung, poate deveni structural);
■ UE a lansat iniﬂiativa pentru soluﬂionarea crizei financiare din Irlanda, Grecia øi Portugalia 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 investitorilor din Finlanda øi Suedia, iar reacﬂia rapidæ
faﬂæ de reformæ s-a dovedit a fi mai puﬂin dureroasæ decât amânarea intervenﬂiilor. Ministrul chilian de finanﬂe a subliniat cæ “guvernele trebuie sæ facæ alegeri foarte dificile”, iar
politicile monetare nu sunt suficiente, ele trebuind sæ fie acompaniate de cele fiscale;
❑ relansarea pieﬂei muncii depinde în mare
mæsuræ de sectorul privat (mai ales IMM), rolul guvernelor fiind acela de crea cadrul în care
firmele sæ poatæ creøte, aceasta însemnând politici fiscale, reglementæri mai uniforme, încurajarea productivitæﬂii. Prioritare sunt investiﬂiile în tehnologie øi educaﬂie (în special, cea
digitalæ).

■

Generarea încrederii – restaurarea încrederii este esenﬂialæ pentru realizarea 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-

64

deri este indispensabilæ pentru orice redresare durabilæ: populaﬂia va accepta politicile
destinate relansærii economice, stimulærii ocupærii forﬂei de muncæ øi creøterii durabile, în
mæsura în care acestea sunt favorabile øi pentru cetæﬂeni, nu numai pentru sistemul bancar. Noile reguli ale sectorului financiar trebuie bine definite în ceea ce priveøte orice recapitalizare a bæncilor private, cu fonduri publice. Trebuie sæ fie clar pentru contribuabil
faptul cæ aceastæ recapitalizare nu implicæ numai acoperirea din bani publici a pierderilor
suferite de bænci, ci øi partajul unui viitor profit între stat øi instituﬂiile financiare.

■

O viaﬂæ mai bunæ – indicatori potriviﬂi pentru captarea realitæﬂii vieﬂii
oamenilor, prioritæﬂilor øi aspiraﬂiilor în contextul globalizærii.
Dupæ 50 de ani de experienﬂæ, OCDE a decis sæ studieze în amænunt “bbunul trai” al locuitorilor celor 34 de state membre, prin intermediul indicatorului “oo viaﬂæ mai bunæ”. În
funcﬂie de 11 criterii, privind calitatea locuinﬂei, viaﬂa în comunitate, importanﬂa protecﬂiei
mediului sau a sistemului de sænætate øi de educaﬂie, OCDE doreøte sæ mæsoare calitatea vieﬂii în cadrul statelor membre (Raportul “Better
Life Index”). Datele colectate pot aduce elemente concrete de comparaﬂie, care sæ permitæ guvernanﬂilor sæ adopte politici noi, inspirându-se din politicile adoptate de alte state în
domeniul în care acestea exceleazæ. În funcﬂie
de intervenﬂiile utilizatorilor, care vor putea accesa site-ul øi crea propriul indicator privind
“o viaﬂæ mai bunæ”, criteriile iniﬂiale vor putea
fi extinse øi la alte domenii de interes.

■

Importanﬂa claselor de mijloc – oportunitæﬂi øi provocæri pentru guverne,
în termenii politicilor fiscale øi serviciilor sociale;
reglementarea financiaræ øi echilibrul corect.
Creøterea inegalitæﬂilor pe parcursul ultimilor 20 – 30 de ani a determinat o reducere a
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claselor de mijloc în numeroase ﬂæri øi a provocat 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 mediu a scæzut. Noile tehnologii au permis persoanelor bine calificate (avocaﬂi, experﬂi contabili, economiøti) sæ-øi amelioreze eficacitatea, 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 ameliorarea calificærilor acestor persoane, pentru
a face faﬂæ cerinﬂelor angajatorilor. Guvernanﬂii trebuie sæ intervinæ pentru a stopa acumularea, de cætre o micæ parte a populaﬂiei, a unei pærﬂi din ce în ce mai mare a bogæﬂiei naﬂionale. Trebuie adoptate o serie de politici
bugetare inovatoare, care sæ permitæ în primul
rând asigurarea unor servicii publice, precum
educaﬂia øi sænætatea, pentru ansamblul populaﬂiei øi o distribuﬂie mai justæ a veniturilor. Clasele mijlocii au acumulat întotdeauna capital,
fie el fizic (echipamente, locuinﬂe) sau uman
(educaﬂie, sænætate). Consolidarea clasei de mijloc va permite crearea unor baze solide pentru progresul economic, prin stimularea consumului øi a cererii interne.

■

Noile provocæri privind microcreditarea
Microfinanﬂarea a devenit foarte rapid un
instrument major de dezvoltare mondialæ. Însæ
prea mulﬂi potenﬂiali antreprenori nu au sau
nu au îndeajuns acces la finanﬂare. Inovaﬂia øi
politicile guvernamentale au de jucat un rol
crucial în corectarea acestor dezechilibre.
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La scaræ mondialæ, 3 miliarde de persoane
sunt excluse din sistemul financiar tradiﬂional.
Începând cu sfârøitul anilor '70 microfinanﬂarea joacæ acest rol de a ajuta populaﬂiile særace,
excluse din sistemul bancar, sæ dezvolte o activitate generatoare de venituri. De asemenea,
microfinanﬂarea a permis unui mare numær
de femei øi de tineri sæ dezvolte activitæﬂi antreprenoriale. Numærul de clienﬂi ai microfinanﬂærii este astæzi estimat la 190 de milioane de
persoane, 500 de milioane de microîntreprinzætori fiind încæ excluøi. Microfinanﬂarea nu
trebuie sæ se limiteze doar la furnizarea de servicii financiare; aceasta va trebui sæ finanﬂeze
programe care asociazæ la microfinanﬂare øi o
componentæ de dezvoltare, cum ar fi educaﬂia, sænætatea øi mediul înconjurætor. Rolul statelor øi al organizaﬂiilor internaﬂionale este acela de a fixa un cadru de reglementare favorabil dezvoltærii acestui sector. De asemenea,
trebuie create noi cadre juridice simplificate øi
adaptate microîntreprinderilor.
Microfinanﬂarea ræmâne în continuare un
instrument eficace de combatere a særæciei øi
a inegalitæﬂilor.

OPORTUNITATEA CONSOLIDÆRII
RELAﬁIEI FONDULUI ROMÂN
DE CONTRAGARANTARE
CU GRUPURILE DE LUCRU ALE OCDE
STATUTUL de observator în Grupul de lucru pentru IMM øi Antreprenoriat øi de stat
membru în Comitetul pentru Investiﬂii din cadrul Organizaﬂiei pentru Cooperare øi Dezvoltare Economicæ reprezintæ pentru ﬂara noastræ o oportunitate de a beneficia de asistenﬂæ
øi de cele mai bune practici existente la nivel
internaﬂional, în domeniul dezvoltærii competitivitæﬂii IMM øi mediului investiﬂional. În baza
acestui statut, România participæ alæturi de cele
34 de ﬂæri membre la dezbateri legate de politici de atragere a investiﬂiilor, strategii de ur-
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mat pentru creøterea competitivitæﬂii IMM, vizând comerﬂul electronic, inovarea, øi politici
antreprenoriale necesare unui cadru optim de
reglementare a mediului de afaceri, la schimburi de experienﬂæ privind soluﬂii adoptate de
diverse ﬂæri membre øi non-membre pentru depæøirea actualei crize mondiale.

■

Grupul de lucru pentru întreprinderi mici øi mijlocii øi antreprenoriat
(Working Party on SMEs and Entrepreneurship
– WPSMEE) are o poziﬂie din ce în ce mai importantæ în cadrul OCDE, pe fondul reorientærii misiunii organizaﬂiei cætre economia bazatæ pe cunoaøtere øi inovare, spre strategii internaﬂionale 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 a obﬂinut, la 16 noiembrie 2010, cu prilejul “Celei
de-a 38-a Sesiuni a Grupului de lucru pentru
IMM øi antreprenoriat din cadrul OCDE” – un
nou mandat de “observator” în cadrul Grupului de lucru pentru IMM øi antreprenoriat. Aceasta constituie etapa premergætoare pentru
acordarea, pentru România, a statutului de membru cu drepturi depline. În acelaøi context, este
relevant øi faptul cæ, de curând, Asociaﬂia Europeanæ a Societæﬂilor Mutuale de Garantare
(AECM) a fost în mod formal acceptatæ în calitate de observator oficial în cadrul acestei
structuri.

■

Din perspectiva activitæﬂii øi responsabilitæﬂilor Fondului Român de Contragarantare, sunt de interes urmætoarele recomandæri:
■ analizarea øi detectarea unor soluﬂii concrete adaptabile realitæﬂilor naﬂionale, a recentei publicaﬂii de referinﬂæ: “OCDE Scoreboard
on Financing SMEs & Entrepreneurs” ce oferæ
o evaluare a problematicilor subscrise finan-
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ﬂærii IMM în 18 ﬂæri, stabilind øi un cadru de monitorizare cuprinzætor pentru impactul reformelor financiare asupra accesului la finanﬂare
al IMM øi o serie de recomandæri;
■ dezvoltarea unor scheme de garantare/
contragarantare în domeniul educaﬂiei øi formærii profesionale – garantarea/contragarantarea creditelor pentru studii (efectuate în România sau în stræinætate);
■ dezvoltarea unor scheme de garantare/
contragarantare în sectoarele culturale øi creative (Programul Cadru Europa Creativæ – componenta transsectorialæ pentru sectoarele culturale øi creative, derulatæ prin FEI, øi care este
destinatæ facilitærii accesului IMM øi al organizaﬂiilor culturale øi creative la finanﬂare, oferind o protecﬂie contra riscului de credit intermediarilor financiari);
■ dezvoltarea unor scheme de garantare/
contragarantare pentru a sprijini IMM active
în domeniul ecologic, schimbæri tehnologice,
inovare;
■ dezvoltarea unor politici care sæ favorizeze incluziunea financiaræ (incluziunea financiaræ contribuie în mare parte la o creøtere inclusivæ);
■ dezvoltarea în continuare, în parteneriat
cu FEI, a schemei de microfinanﬂare. Microfinanﬂarea 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 bazat 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 conecteazæ oameni øi instituﬂii, know-how
organizaﬂional care creøte eficacitatea în-
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treprinderii, marketing øi publicitate, formare profesionalæ);
■ susﬂinerea activitæﬂilor antreprenoriale
dezvoltate de femei øi de tineri;
■ având în vedere întærirea rolului øi capitalizarea BCE øi a BEI, trebuie efectuatæ monitorizarea permanentæ a noilor programe pentru IMM-uri, propuse pentru noul cadru financiar 2014 – 2020.

■

Luând în considerare:

■ statutul de ﬂaræ (membru, observator
sau invitat) pentru diferite structuri de
interes din perspectiva activitæﬂii øi strategiei Fondului Român de Contragarantare, în mod deosebit cele din sfera accesului la finanﬂare, politicilor pentru IMM,
reformei reglementærilor øi politicilor investiﬂionale,
■ formatul general de discuﬂii agreat/e-
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xersat de OCDE øi extins în cadrul grupurilor tehnice øi forumurilor, de la reprezentarea sectorului public-guvernamental la cea din mediul de afaceri-investiﬂional, financiar, academic, asociativ øi sindical,
■ aprecierea OCDE pentru expertiza øi
calificarea obﬂinutæ prin participarea activæ în proiecte derulate de aceastæ organizaﬂie sau în colaborare cu Banca Mondialæ,
este de dorit ca prezenﬂa øi activitatea Fondului Român de Contragarantare sæ fie øi pe viitor ancoratæ în acﬂiunile øi eforturile naﬂionale
comune pe linia implementærii unor soluﬂii,
instrumente øi bune practici existente la nivel
internaﬂional în domeniul creøterii competitivitæﬂii IMM, facilitærii accesului la finanﬂare øi
dezvoltærii unor politici care sæ favorizeze incluziunea financiaræ, ca principal contribuitor
la creøterea economicæ inclusivæ.
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FONDURILE DE GARANTARE ØI CONTRAGARANTARE,
ESENﬁIALE ÎN VREMURI DE CRIZÆ

Mihai SÆNDOIU
director general al Trustului de Presæ FinMedia

DEØI primul fond de garantare din România a împlinit deja 20 de ani de activitate,
vorbim aici de Fondul de Garantare a Creditului pentru Întreprinzætorii Privaﬂi, cu siguranﬂæ rolul øi menirea acestor instituﬂii financiare au fost puse în evidenﬂæ cel mai bine odatæ
cu declanøarea actualei crize financiare.
FinMedia, ca organizator de evenimente øi editor de presæ, a sesizat din timp importanﬂa acestor fonduri fie cæ vorbim de cea mai tânæræ instituﬂie, Fondul Român de
Contragarantare, fie de Fondul Naﬂional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi
Mici øi Mijlocii sau de Fondul de Garantare a Creditului Rural.
Ne-am bucurat sæ gæsim mereu înﬂelegere, atunci când am editat publicaﬂii øi organizat evenimente de la toﬂi preøedinﬂii acestor instituﬂii. Deøi timpul nu a fost niciodatæ
un avantaj pentru preøedinﬂii fondurilor, am beneficiat de prezenﬂa lor, de interesantele
expuneri øi ræspunsuri oferite, în zeci de conferinﬂe marca FinMedia (Conferinﬂa Naﬂionalæ dedicatæ Finanﬂærii IMM – Realitæﬂi øi perspective în sectorul IMM, Forumul Bancar
Român, Gala Premiilor Revistei "Piaﬂa Financiaræ”, Forumul Naﬂional de Agriculturæ, Mugur Isærescu øi invitaﬂii sæi, Capitalul Românesc, Colocviile Piaﬂa Financiaræ – Florin Petria, sunt doar câteva exemple edificatoare).
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de deschiderea gæsitæ, am
❑ Încurajaﬂi
inaugurat în revista noastræ portdra-

pel “Piaﬂa Financiaræ”, o secﬂiune dedicatæ fenomenului garantærii øi contragarantærii. Mulﬂumesc pe aceastæ cale preøedintelui Fondului
Român de Contragarantare, domnului Ioan
Hidegcuti, færæ sprijinul cæruia aceastæ secﬂiune, ce apare lunæ de lunæ, nu s-ar fi materializat. A fost pentru noi încæ o dovadæ, cæ,
atunci când vii cu o idee solidæ, viabilæ, oamenii de valoare îﬂi vor da tot concursul sæ o
pui în practicæ.
færæ a avea pretenﬂia sæ fim
❑ Încercæm,
exhaustivi, sæ ræspundem pe par -

cursul acestei colaboræri unor întrebæri cum
ar fi:
❑ ce este activitatea de contragarantare?;
❑ cum se poate beneficia de contragarantare?;
❑ cum funcﬂioneazæ un fond de contragarantare?;
❑ ce obiective urmæreøte, pe termen mediu øi lung, un fond de contragarantare?;
❑ care este limita de demarcaﬂie între contragaranﬂie øi ajutorul de stat?;
❑ ce relaﬂie existæ între un fond de contragarantare 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 comerciale?;
❑ ce sectoare prioritare sunt beneficiarele
contragaranﬂiilor?
Øi cu siguranﬂæ nu ne vom opri aici, tematica de discuﬂie putând fi extinsæ pe parcursul
multor pagini øi ediﬂii ale revistelor editate de
FinMedia. De ce nu, poate împreunæ vom construi chiar o revistæ dedicatæ acestor entitæﬂi
financiare atât de importante! Dupæ cum, nu
ne vom opri nici din organizarea unor evenimente având ca tematicæ, în totalitate sau într-o
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secﬂiune dedicatæ, activitatea de garantare øi contragarantare.

CUM SE VEDE CONTRAGARANTAREA
PRIN PRISMA JURNALISTULUI?

❑

Aøa cum chiar preøedintele Fondului
Român de Contragarantare, domnul
Ioan Hidegcuti, ne declara într-un interviu publicat de revista “Bancheri de Top”, “este unanim recunoscut faptul cæ necesarul de finanﬂare pentru IMM a crescut din cauza crizei economice, cu toate reticenﬂele manifestate de instituﬂiile financiare privind acordarea de credite cætre aceastæ categorie de clienﬂi. Pe de altæ
parte, mijloacele financiare pentru înfiinﬂarea,
menﬂinerea pe piaﬂæ sau dezvoltarea întreprinderii fiind greu de asigurat din surse proprii,
IMM din România au devenit din ce în ce mai
vulnerabile în condiﬂiile tot mai dure ale competiﬂiei pe piaﬂa unicæ”.

❑

Creditarea ræmâne, încæ, o problemæ
pentru IMM. “Deøi creditele reprezintæ o importantæ sursæ de finanﬂare a IMM
pentru a-øi susﬂine costurile operaﬂionale, materia primæ, echipamentele øi alte bunuri, aceastæ formæ de finanﬂare nu a reuøit însæ sæ
determine capitalizarea performantæ a întreprinderilor respective, iar acest lucru continuæ
sæ fie un obstacol major în calea creøterii øi
dezvoltærii capacitæﬂii lor de extindere. Este pozitiv însæ faptul cæ, în contextul crizei economice, agenﬂii economici øi-au îndreptat tot mai
mult preocupærile, spre atragerea banilor mai
ieftini din surse europene de finanﬂare nerambursabile câøtigate pe bazæ de proiecte, în condiﬂii de competiﬂie, proces sprijinit øi facilitat
cu preponderenﬂæ prin mecanismele de garantare øi contragarantare (...) Costul creditærii bancare 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 României la zona euro); în plus, creditarea bancaræ îøi va mæri costul øi în urma garantærii øi
a contragarantærii; în aceste condiﬂii, va exista
un «arbitraj» între nevoia, în creøtere, de credite bancare øi costul relativ ridicat al acesteia;
garantarea øi contragarantarea ar putea øi trebuie sæ joace, în acest context, rolul de «arbitru», care ar putea încuraja creditarea bancaræ
a economiei reale”.

❑

Cheia ræmâne însæ în mâinile antreprenorilor. “Relansarea economicæ impune însæ ca IMM, în special cele mijlocii, sæ
investeascæ mai mult în proiecte inovative, de
cercetare øi dezvoltare, resurse umane øi alte active necorporale pentru a-øi menﬂine sau dezvolta competitivitatea pe piaﬂæ. Aceste tipuri
de mijloace cer investiﬂii øi produse financiare
specifice, pentru cæ ele nu pot servi drept garanﬂie pentru împrumuturile tradiﬂionale. Acesta este motivul pentru care fondurile de garantare øi contragarantare, fondurile nerambursabile (granturi), capitalul de risc (venture capital) øi alte forme de investiﬂii financiare de
genul participaﬂiilor la capitalul social pe perioadæ determinatæ (equity) øi chiar instrumentele de finanﬂare specifice pieﬂei de capital (obligaﬂiuni, acﬂiuni) devin din ce în ce mai importante pentru întreprinderi, iar Fondul Român de Contragarantare înﬂelege sæ-øi diversifice mecanismele øi instrumentele de operare,
în scopul facilitærii mult mai pregnante a acestor oportunitæﬂi”.

A VENIT ØI RECUNOAØTEREA
INTERNAﬁIONALÆ

❑

Faptul cæ fondurile de garantare øi
contragarantare din România se miøcæ
excelent nu a ræmas neremarcat, nici la nivel
european. Fondul Român de Contragarantare
a gæsit soluﬂia, acea uøæ întredeschisæ, reuøind
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sæ se integreze în Asociaﬂia Europeanæ a Societæﬂilor Mutuale extrem de rapid, alæturându-se celorlalte trei instituﬂii financiare specializate în garantare din România.

❑

Mai mult, o ediﬂie jubiliaræ, cea de a
20-a aniversare a Asociaﬂiei Europene
a Societæﬂilor Mutuale (AECM), a avut loc recent la Bucureøti.
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 importante luate în cadrul Adunærii Generale a AECM
øi a Consiliului de Administraﬂie al organizaﬂiei, dincolo de discuﬂiile mai mult decât interesante 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.

EVENIMENT DE REFERINﬁÆ
DESPRE evenimentul AECM de la Bucureøti, revista “Piaﬂa Financiaræ” a relatat pe larg
în paginile sale, ante øi postum.

❑

Redæm în rândurile urmætoare cum
s-a væzut aceasta din banca ziaristului. “Acest eveniment ne oferæ posibilitatea sæ
aniversæm 20 de ani, dar øi sæ arætam cæ AECM
a continuat sæ susﬂinæ în perioada crizei accesul 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 sectorul bancar consideræ cæ IMM-urile prezintæ riscuri relativ ridicate. La finalul anului trecut,
membrii AECM aveau un portofoliu de aproa-
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pe 80 miliarde euro, reprezentând aproximativ 140 miliarde euro în credite accesate, ajungând la 2,7 milioane IMM-uri, adicæ 12% din
totalul companiilor din UE”, a declarat José
Fernando Figueiredo, preøedintele Asociaﬂiei
Europene a Societæﬂilor de Garantare Mutualæ
(AECM), la Adunarea Generalæ anualæ, organizatæ la Bucureøti, cu tema “Creøterea economicæ sustenabilæ – Provocæri viitoare pentru
schemele de garantare”.
solidæ este întæritæ øi de
❑ Performanﬂa
un ritm rapid de creøtere în ultimii

douæzeci de ani a activitæﬂii fondurilor de garantare, 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 recentei crize financiare øi economice,
organizaﬂiile membre ale AECM au fost capabile sæ ræspundæ rapid øi într-o manieræ flexibilæ, cu o nouæ ofertæ de produse care sæ susﬂinæ împrumuturile destinate capitalurilor de
lucru pe termen scurt ale IMM-urilor, cu scopul de a reduce dificultæﬂile generate de criza
bancaræ øi de înæsprirea consecutivæ a condiﬂiilor 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 fondurile de garantare, datoritæ efectului de multiplicare care aduce o eficienﬂæ mai mare”, a spus
Figueiredo.

❑

Preøedintele AECM a mulﬂumit gazdelor, cele patru fonduri din România membre ale AECM – Fondul Naﬂional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile
Mici øi Mijlocii (FNGCIMM) împreunæ cu Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR),
Fondul Român de Garantare a Creditelor (FRGC)
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øi Fondul Român de Contragarantare (FRC) –
øi a anunﬂat cæ în cadrul seminarului organizat
la Bucureøti au fost marcaﬂi 20 de ani de activitate ai AECM øi s-au pus bazele extinderii asociaﬂiei la nivel global, prin acceptarea adeziunii
fondului de garantare din Moscova.

❑

AECM are 38 de organizaﬂii mem bre, care opereazæ în douæzeci de
State Membre ale Uniunii Europene, Turcia,
Muntenegru øi Rusia. Membrii sæi sunt scheme
de garantare mutuale, private, precum øi instituﬂii publice, care sunt fie fonduri de garantare, fie bænci de dezvoltare având o divizie
de garantare. Toﬂi au în comun misiunea sæ
ofere garanﬂii pentru creditele destinate IMMurilor, care au proiecte viabile din punct de
vedere economic, dar care nu pot sæ ofere suficient colateral bancar.
În anul 2011, organizaﬂiile membre ale
AECM aveau un portofoliu total de garanﬂii în
valoare de 79 miliarde euro. AECM reprezintæ
interesele organizaﬂiilor sale membre atât faﬂæ
de instituﬂiile europene, precum Comisia Europeanæ, Parlamentul European øi Consiliul European, cât øi faﬂæ de alte organizaﬂii multilaterale, 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 relevante pentru schemele de garantare din interiorul pieﬂei unice, programele europene de
sprijin øi supravegherea prudenﬂialæ.

RISCURI REDUSE
PENTRU INVESTITORI
Lucian Isar – ministrul delegat pentru mediul de afaceri – a declarat cæ dezvoltarea activitæﬂii instituﬂiilor de garantare are avantajul de
a reduce riscurile asumate de investitori. “Sunt

71

sigur cæ fondurile de garantare din România
vor avea parte de provocæri în perioada urmætoare, mai ales din cauza contextului economic actual. La nivelul Ministerului Economiei,
Comerﬂului øi Mediului de Afaceri, preocuparea principalæ o constituie susﬂinerea relansærii economice, fiind lansaﬂi deja opt mari poli
de creøtere, care pot prezenta interes atât pentru investitorii români, cât øi pentru cei stræini.
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.

❑

Lucian Isar a precizat, totodatæ, în
contextul necesitæﬂii dezvoltærii sectorului pe care îl reprezintæ din punct de vedere guvernamental, cæ apreciazæ ca fiind determinante rolul deosebit de important øi implicarea continuæ în susﬂinerea mediului de
afaceri ale Fondului de Garantare a Creditelor
pentru IMM øi Fondului Român de Contragarantare atât la momentul actual, cât øi în perioada urmætoare.

❑

Fiind prezent la seminarul AECM,
viceguvernatorul Bæncii Naﬂionale a
României, domnul Bogdan Olteanu a arætat,
de asemenea, cæ intervenﬂia fondurilor de garantare/contragarantare este esenﬂialæ, dacæ se
doreøte o dezvoltare economicæ sustenabilæ øi
inclusivæ.
“Dezvoltarea sustenabilæ øi inclusivæ presupune tocmai crearea unui mecanism de sprijin. Atunci când planurile de afaceri necesitæ
timp mai îndelungat øi resursele sunt mai puﬂine, intervenﬂia fondurilor de garantare/contragarantare este esenﬂialæ”, a spus viceguvernatorul BNR.

❑

Preøedintele Fondului Naﬂional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici øi Mijlocii (FNGCIMM), Aurel Øara-
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met, a arætat cæ misiunea AECM øi a fondurilor
de garantare, în general, în lume, nu doar în
Europa, este de a permite IMM-urilor într-o
mæsuræ cât mai mare øi mai dinamicæ accesul
la finanﬂare.
“Accesul la finanﬂare este scopul esenﬂial,
vital al fondurilor de garantare øi al AECM, care
sper cât de curând sæ devinæ o asociaﬂie mondialæ. Dincolo de particularitæﬂile pe care nu
doar cæ le avem, dar trebuie sæ le respectæm,
fondurile de garantare au douæ elemente esenﬂiale: interesele øi produsele noastre sunt
puse în slujba IMM-urilor din toatæ lumea, ca
element esenﬂial al dezvoltærii sustenabile øi al
doilea element – produsele noastre au un efect pe care alte produse financiare nu îl au, øi
anume, efectul de multiplicare”, a spus preøedintele FNGCIMM.

❑

Aurel Øaramet a explicat cæ factorul
de leverage permite fondurilor de
garantare sæ susﬂinæ cu o sumæ de 100 de euro
finanﬂæri de peste 20 de ori mai mari: “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 tendinﬂæ 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 putem face, cæ o facem într-un mod gestionabil,
cæ o facem supravegheaﬂi de foarte multe organisme øi cæ o facem în mod conøtient, asumat, cæ pânæ la urmæ din acest motiv ne-am
înfiinﬂat. Aø dori ca seminarul nostru sæ transmitæ nu doar decizia noastræ, ci øi capabilitatea, puterea øi inventivitatea produselor noastre, care pot fi puse în slujba IMM-urilor, a finanﬂærii acestora øi, nu în ultimul rând, al creøterii economice sustenabile”.

❑

Preøedintele Fondului Român de Contragarantare (FRC), domnul Ioan Hidegcuti, 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 a subliniat importanﬂa AECM “în vremuri atât de puﬂin predictibile”.
“Anul 2012, din pæcate øi din foarte multe
motive, nu este un an al redeschiderii apetitului pentru finanﬂarea IMM-urilor. Este un an
care se va înscrie în istoria vieﬂii economico-financiare ca o etapæ tristæ, complicatæ øi extrem de confuzæ. Complicaﬂiile pe care le-a næscut øi le naøte în continuare criza, elementele
majore care determinæ comportamentul bæncilor în piaﬂæ øi, mai ales, reglementærile din
Basel III øi, nu numai, sunt teme foarte complicate, pe care bæncile în mod obiectiv încæ
nu au reuøit sæ le soluﬂioneze în propriile mecanisme øi cu consecinﬂe în piaﬂæ”, a spus 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 Contragarantare spune cæ, în mod paradoxal, IMM-urile care solicitæ finanﬂæri sunt
din ce în ce mai puﬂine. “Motivul ar fi în primul rând frica de efectele pieﬂei øi de aspectele care sunt mai puﬂin predictibile”, a mai
spus Hidegcuti.

❑

În ceea ce priveøte activitatea Fondului Român de Contragarantare, acesta øi-a atins deja ﬂinta anului 2013, 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 Contragarantare øi-a atins ﬂinta anului 2013, de a
depæøi 10.000 de contragaranﬂii. Avem aproape
11.000 de contragaranﬂii øi, într-o valoare a-
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gregatæ, volumul creditelor atrase depæøeøte
1,2 miliarde euro. Vorbim de valoare agregatæ,
pentru cæ noi judecæm într-un model matematic aceastæ valoare, în corelaﬂie cu fondurile de
garantare. Combinaﬂia aceasta dæ circa 1,2 miliarde euro øi peste 130.000 de locuri de muncæ”,
a menﬂionat Ioan Hidegcuti.

❑

Preøedintele Fondului Român de Contragarantare a menﬂionat cæ se doreøte introducerea unui instrument al cogarantærii, ca un element adiacent instituﬂiei contragarantærii. “Intenﬂionæm sæ introducem instrumentul cogarantærii ca un element adiacent instituﬂiei contragarantærii, înﬂelegând acest lucru printr-o structuræ separatæ care va
funcﬂiona sub patronajul nostru, dar el va avea
un obiect de activitate distinct de instituﬂia contragaranﬂiei, care este foarte cerutæ de mediul
de afaceri, mai ales, pe componentele care ﬂin
de atragerea fondurilor structurale”, a mai spus
Ioan Hidegcuti.

FLEXIBILITATE ØI SUPLEﬁE

❑

Veronica Toncea, 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 experienﬂæ øi bune practici, iar organizarea acestui
eveniment în România – o dovadæ a sprijinului pe care organizaﬂia o acordæ membrilor øi,
bineînﬂeles, instituﬂiilor din România.

❑

Reprezentanta FGCR a arætat cæ seminarul organizat la Bucureøti este
un prilej pentru membrii AECM de a discuta
problemele cu care se confruntæ, de a încerca
sæ gæseascæ soluﬂii 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 mijlocii, 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 dificil, în care îøi desfæøoaræ activitatea. Existenﬂa
sistemelor de garantare/contragarantare a susﬂinut eforturile acestora, a dat consistenﬂæ finanﬂærii 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 este
membru al AECM de 10 ani, din 2002, portofoliul dezvoltându-se permanent pe baza bunelor practici øi a experienﬂei pe care membrii
AECM au împærtæøit-o øi a mulﬂumit Asociaﬂiei
pentru sprijinul acordat în implementarea instrumentelor de inginerie financiaræ prevæzute
în reglementærile europene.

❑

Reprezentanta FGCR consideræ cæ sistemele de garantare sunt, în prezent,
în faﬂa a douæ mari provocæri: ❑ cum pot fi
îmbunætæﬂite øi dezvoltate actualele mecanisme pentru a contribui la depæøirea dificultæﬂilor cu care se confruntæ întreprinderile mici
øi mijlocii øi ❑ cum pot fondurile de garantare
contribui la perfecﬂionarea reglementærilor europene în curs de dezbatere, pentru ca mæsurile de inginerie financiaræ pentru perioada
2014 – 2020 sæ corespundæ necesitæﬂilor acestora.
“Provocærile la nivel mondial øi european
generate de criza sistemelor economico-financiare 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 financiare actuale øi sæ poatæ acﬂiona ca un levier,
generând, dacæ nu creøtere, cel puﬂin confort
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pentru parcurgerea acestei perioade de turbulenﬂe economice”, a mai spus Veronica Toncea.

❑

Sorin Coclitu, preøedintele Fondului Român de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinzætorii Privaﬂi (FRGC), fond
românesc ce are aceeaøi vârstæ cu AECM, a arætat cæ Guvernul României elabora în urmæ
cu 20 de ani o hotærâre, prin care se pregæteau
“mæsuri de garantare a creditelor pentru sprijinirea întreprinzætorilor privaﬂi”.
“Am pæstrat aceastæ caracteristicæ de la înfiinﬂare. Pe lângæ IMM-uri, øi întreprinzætorii privaﬂi 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 garantare øi pregætirea personalului erau adeværate provocæri.
“Aceastæ situaﬂie de nesiguranﬂæ øi bâjbâire
nu se mai întâmplæ astæzi, mulﬂumitæ experienﬂei 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 înfiinﬂarea fondului de garantare a creditului din Moldova”, a spus preøedintele FRGC. Coclitu a
precizat cæ FRGC este fond privat øi cæ a susﬂinut de-a lungul timpului domenii de niøæ,
investiﬂiile în informaticæ sau material de construcﬂii, spre exemplu, care, deøi acum sunt
banale, în urmæ cu 15 – 18 ani erau considerate riscante.

EUROSCEPTICISM
VS. “ROMÂNO-SCEPTICISM”

❑

Florin Pogonaru, preøedintele Asociaﬂiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), consideræ cæ træim “într-o lume a lebedei negre” în care fondurile de garantare sunt o soluﬂie în cazul în care “încæ o
lebædæ neagræ ar putea veni peste noapte”.
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AOAR a declarat cæ me❑ Preøedintele
diul de afaceri este supus unor ten-

siuni majore, douæ tipuri de contagiuni care
riscæ sæ afecteze România: pe de o parte, cea
de a fugi de la o bancæ la alta øi, cea de-a doua,
de a fugi de la o ﬂaræ la alta, în cæutarea unei
regiuni mai sigure. Pogonaru a declarat cæ “fuga
greacæ” nu a afectat România datoritæ mæsurilor luate de Banca Naﬂionalæ a României (BNR),
dar nu putem evita “contagiunea austriacæ”,
care se referæ la ﬂærile care (ca urmare a bæncilor cu capital austriac) depind de deciziile
luate de banca centralæ a Austriei.

❑

Preøedintele AOAR a declarat cæ mediul de afaceri din România a evoluat 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.

❑

Gunnar Mai, øeful programului pentru Competitivitate øi Inovaﬂie (CIP)
øi al Fondului de garantare pentru IMM-uri
(SMEG), din cadrul Fondului European de Investiﬂii (EIF), a arætat cæ, în perioada crizei, cererea de finanﬂare a crescut.
“Træim momente intense, bugetele de stat
sunt nesigure. Anul trecut am avut cereri foarte
mari pentru finanﬂæri din cauza crizei”, a spus
Mai. Acesta a arætat cæ EIF a susﬂinut 170.000
de IMM-uri, valoarea creditelor garantate depæøind 10 miliarde euro.

❑

Remi Charrier, øeful departamentului de dezvoltare din cadrul EIF, a
arætat cæ produsele fondului sunt într-o continuæ adaptare, pentru a ræspunde nevoilor
IMM-urilor.
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prezent, sunt în lucru mai multe
❑ Înprograme
de garantare supuse apro-

bærii Comisiei Europene: ❑ FP7 – RSI Extension (din 2013), ❑ COSME, ❑ Horizon 2020 –
RSI2, ❑ Erasmus for All (program de împrumuturi pentru studenﬂi) øi ❑ Creative Europe
(program pentru susﬂinerea activitæﬂilor culturale creative).

CEREREA DE GARANﬁII/
CONTRAGARANﬁII, ÎN CREØTERE

❑

Lucia Cusmano, economist senior în
cadrul Organizaﬂiei pentru Cooperare
øi Dezvoltare Economicæ (OCDE), a felicitat
România pentru participare la grupul de lucru 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 IMMurilor este importantæ în elaborarea programelor de mediere øi garantare a creditelor”,
a arætat reprezentanta OECD.

❑

Lucia Cusmano a arætat cæ, în prezent, este foarte important sæ se uøureze accesul la finanﬂare. “Acum, accentul este
pus pe garanﬂiile guvernamentale øi cum se
modificæ acestea în timp”, a declarat economistul OECD, arætând cæ IMM-urile au fost mai
afectate de restrângerea creditærii, decât corporaﬂiile mari.
“IMM-urile au plætit dobânzi mai mari decât marile corporaﬂii, iar cererea de colateral a
crescut. Totodatæ, IMM-urile au avut probleme de cash-flow. De asemenea, a scæzut nivelul capitalurilor ventures investite. Am putea
spune cæ ne-am întors cu 10 ani în urmæ”, a
spus Lucia Cusmano.

❑

Giuseppe Gramigna, economistul øef
al Asociaﬂiei Întreprinderilor Mici øi
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nea, s-a înregistrat o scædere a scadenﬂei creditelor øi o schimbare a destinaﬂiei, cætre trezorerie øi stocuri.
“Calitatea activelor bancare din creditarea
IMM-urilor ræmâne o provocare pentru managementul riscului, iar riscul de creditare în valutæ e mai mare”, a arætat Ion Drægulin.

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.
Gramigna a arætat cæ sec❑ Giuseppe
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, companiile din SUA
au reacﬂionat diferit – în timp ce corporaﬂiile
mari au urmat un ciclu normal de creøtererecesiune, IMM-urile au înregistrat un declin
istoric. Mai mult, corporaﬂiile sunt extrem de
profitabile, în prezent, datoritæ accesului la pieﬂele 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 recuperarea este mai lentæ la IMM-uri”, a arætat
reprezentantul SBA.

❑

În ceea ce priveøte acordarea de garanﬂii, Gramigna a declarat cæ, în SUA,
IMM-urile au ajuns la acelaøi volum de credite
acordate, dar ca numær, se înregistreazæ un
numær mai mic de garanﬂii acordate.

PERFORMANﬁA DEPINDE
DE GARANﬁIE
ÎN ROMÂNIA, îndatorarea IMM a crescut
uøor în ultimii ani. O “evoluﬂie ordonatæ” spune
Ion Drægulin, director al Direcﬂiei Stabilitate
Financiaræ din Banca Naﬂionalæ a României.

❑

Ca tendinﬂæ, asistæm la o concentrare
a debitorilor – numærul IMM-urilor
care folosesc creditarea s-a redus. Totodatæ,
standardele de creditare s-au înæsprit semnificativ, contribuind la o cerere mai scæzutæ a
creditelor din partea IMM-urilor. De aseme-
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BNR a arætat cæ per❑ Reprezentantul
formanﬂa IMM-urilor diferæ în func-

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

BASEL III – O PROVOCARE
ÎN CADRUL seminarului, AECM a analizat
øi provocærile viitoare pentru sustenabilitatea
instituﬂiilor de garantare/contragarantare a creditelor pentru IMM-uri, care va fi afectatæ de
rezultanta a douæ evoluﬂii la nivelul UE: Basel
III øi noile programe de susﬂinere.

❑

În timp ce implementeazæ acordul
Basel III prin intermediul CRD IV, instituﬂiile UE ar trebui sæ se asigure cæ este menﬂinut efectul pozitiv al garanﬂiilor oferite de cætre membrii AECM, asupra cerinﬂelor de reglementare cu privire la capitalurile proprii (ale
bæncilor care finanﬂeazæ IMM-uri). Sub actuala
legislaﬂie în vigoare, garantarea prin intermediul garanﬂiilor sau contragaranﬂiilor din surse
publice permit creditorului sæ aplice o ponderare la risc de 0%. Acest lucru reduce costul capitalului pentru bancæ øi încurajeazæ creditarea IMM-urilor. În plus, un coeficient de risc
mai scæzut, de 50%, ar trebui sæ fie aplicat portofoliilor 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 focalizare
puternicæ asupra instrumentelor financiare sub
formæ de contragaranﬂii, pentru instituﬂiile de
garantare a creditelor pentru IMM-uri din Statele Membre.
Aceste programe s-au dovedit foarte eficiente în trecut, permiﬂând membrilor AECM
sæ ofere produse de garantare care se adreseazæ unor deficienﬂe semnificative de piaﬂæ (în
finanﬂarea de companii de tip start-up, transferuri în domeniul afacerilor etc.). Având în
vedere cæ membrii AECM au asigurat implementarea a peste 80% din fondurile UE, de
exemplu, Programul pentru Competitivitate
øi Inovaﬂie (CIP), programele care vor urma,
COSME øi Orizont 2020, øi fondurile structurale ar trebui sæ se concentreze asupra necesitæﬂilor reale de finanﬂare ale IMM-urilor. Tuturor intermediarilor potenﬂiali ar trebui sæ li
se permitæ un acces egal la aceste programe.
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Fondului Român de Con❑ Preøedintele
tragarantare, domnul Ioan Hidegcuti,

declarase anterior cæ trebuie sæ se gæseascæ resursele tehnice, sæ se vinæ cu un sistem de reglementare care sæ faciliteze accesul firmelor
mici øi mijlocii la finanﬂare, în condiﬂiile implementærii Basel III.
“Sistemul reglementærii Basel III este cel
care restricﬂioneazæ, la care trebuie sæ te aliniezi, dar practic mingea este în terenul bæncilor. Este nevoie de o nuanﬂare a normelor de
aplicare Basel III. Ar fi de dorit ca Banca Naﬂionalæ 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 IMMurilor”, a menﬂionat Ioan Hidegcuti. Potrivit
acestuia, dacæ Basel III s-ar aplica în formæ actualæ, nu vor fi mai mult de trei bænci în România care sæ acorde credite întreprinderilor
mici øi mijlocii.
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SOLUﬁII DE GARANTARE PENTRU PROIECTELE
DE INVESTIﬁII ALE IMM

Speranﬂa TIRSAR
director SACE, Europa Centralæ øi de Est

SACE SpA este Agenﬂia de Garantare a Creditelor a Italiei, fiind deﬂinutæ 100% de
cætre Ministerul Italian al Economiei øi Finanﬂelor øi având capitaluri proprii de 6,2 miliarde euro.
Cu o vechime de peste 30 de ani, SACE oferæ produse de garantare a creditelor øi
asigurare a riscului de neplatæ pentru mai mult de 25.000 de clienﬂi, în peste 180 de ﬂæri
din întreaga lume. În acest fel, SACE faciliteazæ accesul a zeci de mii de firme din întreaga lume la finanﬂare, fie bancaræ, fie comercialæ. Valoarea angajamentelor SACE se ridicæ
la peste 35 miliarde de euro.
SACE este prezentæ în Europa Centralæ øi de Est, cu un birou de reprezentanﬂæ la
Bucureøti, care acoperæ toate cele 15 ﬂæri din regiune (România, Polonia, Republica Cehæ,
Slovacia, Ungaria, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Macedonia, BosniaHerﬂegovina, Croaﬂia, Slovenia, Albania øi Kosovo).
Produsele øi serviciile SACE sunt destinate atât bæncilor, cât øi companiilor, atât
italiene, cât øi române, cu capital privat sau de stat, indiferent de mærimea lor.

CUI SE ADRESEAZÆ PRODUSELE SACE?
ÎN PRICIPAL, produsele SACE se adreseazæ:
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■ companiilor române (indiferent de
acﬂionariat), care achiziﬂioneazæ bunuri de
echipament øi servicii de la furnizori din
Italia;
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■ beneficiarilor români de lucræri de construcﬂii, executate de companii italiene de
construcﬂie/structuri înfiinﬂate de acestea în
România;
■ filialelor/sucursalelor din România ale
unor companii italiene sau consorﬂiilor formate de acestea;
■ exportatorilor italieni de bunuri de echipament/servicii;
■ companiilor italiene de construcﬂie sau
filialelor/sucursalelor/consorﬂiilor formate
de acestea în România;
■ participanﬂilor la tranzacﬂiile de finanﬂæri de proiect, care implicæ companii italiene
sau echipamente achiziﬂionate din Italia;
■ bæncilor care finanﬂeazæ o tranzacﬂie în
care sunt implicate companii italiene sau bunuri importate din Italia.

între cumpærætorul român øi furnizorul italian este de minimum 2 ani øi maximum 10
ani. Plata importului se face în rate (semestriale/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 asigurare øi scontarea biletelor la ordin.
■ Compania românæ cumpærætoare trebuie sæ prezinte cætre SACE bilanﬂurile financiare pe ultimii 2 ani, o prezentare a companiei øi a investiﬂiei ce urmeazæ a fi efectuate
øi estimæri privind suma øi durata contractului comercial. Existæ posibilitatea de a apela
la un garantor, în cazul în care cumpærætorul nu are bonitatea necesaræ øi/sau o vechime de minim 2 ani.

CARE SUNT PRODUSELE SACE
ØI PRINCIPALELE LOR
CARACTERISTICI?

derivat din împrumutul acordat cætre o firmæ
românæ pentru plata echipamentelor/serviciilor achiziﬂionate de la o companie italianæ.
■ Pærﬂile implicate în structuræ:
■ banca finanﬂatoare, fie românæ, fie
stræinæ (asiguratul SACE);
■ cumpærætorul român: companii private, guvernul român, entitæﬂi publice române, inclusiv companiile special create
pentru tranzacﬂiile de finanﬂare de proiect; ﬂara de rezidenﬂæ a acﬂionarilor firmei cumpærætoare nu este relevantæ.
■ exportatorul italian: companii italiene øi filialele lor care exportæ echipamente/bunuri de folosinﬂæ îndelungatæ øi servicii.
■ Este posibilæ asigurarea inclusiv a creditelor de refinanﬂare, dacæ fondurile sunt
folosite pentru a refinanﬂa plæﬂi deja efectuate
cætre exportatorul italian.
■ SACE asiguræ o sumæ care nu poate depæøi 85% din valoarea exportului, cumpærætorul având obligativitatea plæﬂii unui avans
de minimum 15% cætre furnizorul italian.
■ În cazul tranzacﬂiilor din România, durata creditului bancar eligibil pentru asigu-

■

Creditul furnizor: SACE asiguræ riscul de neplatæ al compærætorului român, faﬂæ de vânzætorul italian, pe durata plæﬂii în rate de cætre cumpærætor a echipamentelor/serviciilor importate din Italia.
■ Pærﬂile implicate în structuræ:
■ cumpærætorul român: companii private, 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 termene de platæ extinse.
■ SACE asiguræ maximum 85% din valoarea exportului, cumpærætorul având obligativitatea plæﬂii unui avans de minimum 15%.
■ În cazul tranzacﬂiilor din România, SACE
intervine numai dacæ termenul de platæ agreat
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reditul cumpærætor: SACE asiguræ
■ Criscul
de credit al bæncii finanﬂatoare,
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rarea SACE este de minimum 2 ani øi maximum 10 ani.
■ Compania românæ cumpærætoare trebuie sæ prezinte bilanﬂurile financiare pe ultimii 2 ani, o prezentare a companiei øi a investiﬂiei ce urmeazæ a fi efectuate øi indicaﬂii
privind creditul bancar. Existæ posibilitatea
de a apela la un garantor, în cazul în care cumpærætorul nu are bonitatea necesaræ øi/sau o
vechime de minimum 2 ani.

■

Garanﬂii de internaﬂionalizare: SACE
garanteazæ credite bancare/emisiuni
de obligaﬂiuni, contractate de filialele din România ale firmelor øi bæncilor italiene, pentru:
■ credite de investiﬂii (de exemplu, subscrieri de capital social, construirea de
facilitaﬂi de producﬂie);
■ credite pentru capital circulant;
■ finanﬂæri contractate de bænci cu acﬂionariat italian de la banca mamæ sau
de la alte entitæﬂi.
■ SACE acoperæ maximum 80% din valoarea 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 mamæ), în cazul în care filiala nu are bonitatea necesaræ øi/sau o vechime de minimum 2 ani.

■

Scrisori de garanﬂie pentru lucræri
de construcﬂii: SACE contragaranteazæ banca emitentæ a scrisorilor de garanﬂie de participare la licitaﬂie, de buna execuﬂie, 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 garanﬂie, fie românæ, fie stræinæ;
■ compania de construcﬂii sau engineering italianæ øi structurile pe care le
creeazæ în România (filiale, sucursale,
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consorﬂii, asocieri în participaﬂiune, joint
ventures etc.);
■ beneficiarul român al lucrærilor de
construcﬂie: companii private, guvernul
român, entitæﬂi publice române, inclusiv 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 structurile sale din România trebuie sæ prezinte
bilanﬂurile financiare pe ultimii 2 ani, o prezentare a companiei øi a necesarului de scrisori 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.

■

Poliﬂa de asigurare a riscului de neplatæ derivat din lucræri de construcﬂii: SACE asiguræ riscul de neplatæ al beneficiarului român faﬂæ de constructorul italian.
Sunt acoperite øi riscurile de anulare nejustificatæ a contractului, distrugerea, deteriorarea
sau confiscarea bunurilor exportate temporar.
■ Pærﬂile implicate în structuræ:
■ asigurat SACE: compania de construcﬂii sau engineering 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, inclusiv companiile special create pentru tranzacﬂiile de finanﬂare de proiect.
■ Proiectele eligibile sunt lucrærile de construcﬂii/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 favoarea bæncii constructorului pentru obﬂinerea
creditelor de capital circulant.
■ Beneficiarul român al lucrærilor de construcﬂii 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 minimum 2 ani, se poate apela la un garantor.

■

Confirmæri de acreditive documen tare: SACE asiguræ riscul de neplatæ
pe care îl au bæncile italiene care confirmæ
acreditivele deschise de bænci române, pentru plata importurilor de bunuri øi servicii
de la furnizori din Italia.
■ Produsul acoperæ riscul de neplatæ al
bæncii române emitente a acreditivului, risc derivat 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.

■

Asiguræri pentru finanﬂærile de proiecte
■ Tranzacﬂii potenﬂiale: proiecte de complexitate øi anverguræ mare, din domeniul
industrial, energetic, infrastructuræ, telecomunicaﬂii, 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 acﬂionari/furnizori de echipamente/constructori/
operatori/beneficiari.
■ SACE asiguræ bæncile finanﬂatoare pentru riscul de nerambursare a creditelor acordate companiei de proiect.
■ Evaluarea proiectului se bazeazæ pe capacitatea proiectului de a genera venituri.

■

Asigurarea riscului politic: SACE oferæ protecﬂie pentru investiﬂiile efectuate de companiile øi bæncile italiene în
afara Italiei:
■ Riscuri acoperite: pierderi care afecteazæ 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.
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CARE SUNT AVANTAJELE
COLABORÆRII CU SACE?

■

Pentru bænci:

■ activele asigurate de SACE au o pondere 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.

■

Pentru compania românæ care achiziﬂioneazæ bunuri de echipament øi
servicii din Italia:
■ perioade extinse de platæ cætre furnizor sau de rambursare a creditului bancar (2
– 10 ani);
■ costuri de finanﬂare reduse;
■ eliminarea costurilor legate de instituirea, în cazul unui credit bancar, a unor garanﬂii materiale (ipoteci, gajuri), prin înlocuirea lor cu o asigurare/garanﬂie SACE;
■ diversificarea surselor de finanﬂare.

■

Pentru exportatorul italian:

■ lærgirea portofoliului de clienﬂi, prin oferirea unor condiﬂii comerciale mai avantajoase
(avans mai mic, termene de platæ mai extinse);
■ siguranﬂa încasærii exportului de bunuri øi servicii;
■ posibilitatea încasærii creanﬂelor înainte
de termen, prin transferul lor cætre instituﬂii
financiare (societæﬂi de factoring sau bænci).

■

Pentru structurile din România ale
companiilor italiene:
■ facilitarea accesului la credite bancare;
■ eliminarea costurilor legate de instituirea, în cazul unui credit bancar, a unor garanﬂii materiale (ipoteci, gajuri), prin înlocuirea
lor cu o asigurare/garanﬂie SACE;
■ concentrarea asupra operaﬂiunilor comerciale.
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O VIZIUNE NECESARÆ
ASUPRA MANAGEMENTULUI FIRMEI
TÜV AUSTRIA ROMÂNIA, partenerul de încredere al IMM

Doru FULGA
director general al TÜV Austria în România

CEL MAI BUN nivel al calitæﬂii unui produs sau serviciu este cel care satisface cât mai
exact necesitæﬂile consumatorului øi oferæ astfel cea mai bunæ valoare pentru banii cheltuiﬂi.
TÜV AUSTRIA ROMÂNIA vine în întâmpinarea cerinﬂelor a din ce în ce mai multe companii
româneøti øi stræine, implicate în dezvoltarea unui sistem al calitæﬂii menit sæ le permitæ sæ
producæ bunuri øi servicii de calitate, conform cerinﬂelor de calitate acceptate atât la nivelul
Uniunii Europene, cât øi la nivel global. Pe lângæ îmbunætæﬂirea permanentæ øi perceptibilæ
a calitæﬂii produselor, un alt obiectiv al TÜV AUSTRIA ROMÂNIA este sæ asigure asistenﬂæ
tehnicæ øi sæ aibæ grijæ de resursele naturale.

SISTEME DE MANAGEMENT
TÜV AUSTRIA ROMÂNIA certificæ sistemele de management ale organizaﬂiilor responsabile, care, în dorinﬂa optimizærii proceselor, øi-au implementat sistemele de management conform standardelor internaﬂionale.

❑

ISO 9001: 2008 – Sistem de management al calitæﬂii
Un client este mulﬂumit în momentul în

82

care primeøte servicii de calitate din partea
unei organizaﬂii cu care intræ în contact. Pentru orice organizaﬂie, indiferent de mærime
sau domeniu de activitate, certificarea unui Sistem de Management al Calitæﬂii, este o dovadæ 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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În prezent, ISO 9001 este un standard
cunoscut de toﬂi managerii responsabili, ca
fiind un standard de business.

❑

ISO 14001: 2005 – Sistem de management de mediu
Protejarea mediului înconjurætor trebuie
sæ fie unul dintre obiectivele fiecærei companii, în condiﬂiile în care integrarea României
în Uniunea Europeanæ introduce noi constrângeri legate de acest aspect. Introducerea unui Sistem de Management de Mediu
nu este rezervatæ doar organizaﬂiilor mari sau
celor internaﬂionale. Sistemul de Management de Mediu poate fi implementat cu succes øi de cætre Întreprinderile Mici øi Mijlocii
(IMM), de cætre furnizorii de servicii, instituﬂiile publice etc.

❑

OHSAS 18001: 2007 – Sænætate øi
securitate ocupaﬂionalæ
Protecﬂia salariaﬂilor cât timp se aflæ la
locul de muncæ nu este nici pe departe o opﬂiune. Existæ însæ mai multe opﬂiuni pentru
a pune în practicæ acest lucru. Una dintre acestea este implementarea øi certificarea unui
Sistem de Management al Sænætæﬂii øi Securitæﬂii Ocupaﬂionale (Occupational Health and
Safety Management System – OHSAS). Un
astfel de sistem se integreazæ în sistemul de
management al organizaﬂiei ce îl implementeazæ.

❑

ISO 27001: 2005 – Sisteme de management al securitæﬂii informaﬂiei.

Cerinﬂe
Implementarea øi certificarea unui Sistem
de Management al Securitæﬂii Informaﬂiei este
o decizie strategicæ pentru orice organizaﬂie,
deoarece garanteazæ securitatea informaﬂiilor societæﬂii certificate, dar øi a informaﬂiilor
clienﬂilor øi partenerilor de afaceri.
Acest sistem furnizeazæ recomandæri pentru ﬂinerea sub control a riscurilor informaﬂionale, aduce o clarificare asupra tipurilor
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de ameninﬂæri øi dæ direcﬂii de abordare ale
metodelor de protecﬂie pentru a asigura supravieﬂuirea companiei, minimizarea potenﬂialelor daune financiare, maximizarea profitului øi a perspectivelor organizaﬂiei.
În zilele noastre, având în vedere cæ majoritatea datelor sunt stocate pe suport informatic, o atenﬂie deosebitæ trebuie acordatæ
protecﬂiei sistemelor informatice.
Securitatea informaﬂiei trebuie sæ aibæ legæturæ cu toate aspectele legate de protejarea datelor, indiferent de forma în care acestea existæ (suport magnetic, optic, hârtie etc.).

❑

ISO 22000: 2005 – Sistemul de management al siguranﬂei alimentelor
ISO 22000 este un standard internaﬂional, elaborat cu scopul de a asigura securitatea 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 control) øi cerinﬂele referitoare la siguranﬂa lanﬂului alimentar.
Sistemul de management al siguranﬂei alimentelor (ISO 22000) se poate adapta tuturor tipurilor de organizaﬂii din cadrul lanﬂului alimentar, indiferent de mærimea acestora, pornind de la producætorii de hranæ
pentru animale, la producætorii de alimente,
dar øi operatorilor de transport øi depozitare alimente sau organizaﬂiilor conexe (producætori 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 supravieﬂuire, determinând în acelaøi timp o creøtere
semnificativæ a competitivitæﬂii, în raport cu
ceilalﬂi concurenﬂi.
❑ Siguranﬂa produsului
AVANTAJELE principale ale sistemului de
management al siguranﬂei produsului sunt:
❑ garanteazæ calitatea igienicæ a produselor
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(siguranﬂa alimentelor); ❑ contribuie la reducerea numærului de rebuturi øi de reclamaﬂii din partea clienﬂilor; ❑ prelungeøte durata de valabilitate a produselor; ❑ genereazæ creøterea încrederii clienﬂilor øi a salariaﬂilor 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 îmbunætæﬂirea 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 genera risipæ øi costuri suplimentare øi poate
afecta negativ economia øi încrederea consumatorului.
❑ Servicii adaptate celor mai noi cerinﬂe
ale pieﬂei
În condiﬂiile unui mediu concurenﬂial tot
mai acerb, TÜV Austria România vine în întâmpinarea 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 standard GFSI (Global Food Safety Initiative),
care are ca principalæ abordare “Odatæ validat – Valid pentru toﬂi”.
TÜV Austria România este pregætitæ sæ ofere expertiza sa, recunoscutæ øi în domeniul
standardelor IFS sau GFSI, tuturor companiilor interesate sæ se armonizeze cerinﬂelor
pieﬂei agroalimentare.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA,
ORIENTAREA CÆTRE SATISFACEREA
CLIENﬁILOR
FILOSOFIA care stæ la baza activitæﬂii TÜV
AUSTRIA ROMÂNIA este asigurarea calitæﬂii øi
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siguranﬂa produselor øi a serviciilor clienﬂilor sæi.
Valoarea adæugatæ pentru toate aceste produse øi servicii, care derivæ din cooperarea în
cadrul grupului TÜV AUSTRIA, este întotdeauna 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 mediului, TÜV AUSTRIA ROMÂNIA este un partener competent pentru economie, industrie øi
autoritæﬂi.
Træsæturile importante ale grupului internaﬂional din care face parte – respectiv orientarea 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.

PROFESIONALISM, CREATIVITATE
ØI COMPETENﬁÆ
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 permanenﬂæ în întâmpinarea clienﬂilor sæi prin profesionalism, creativitate øi competenﬂæ.
În acelaøi timp, compania se remarcæ, în pofida unui mediu concurenﬂial puternic, drept
una dintre cele mai dinamice øi inovatoare
companii în secﬂiunile de certificare, formare
profesionalæ øi inspecﬂie tehnicæ.

O EVOLUﬁIE RAPIDÆ CÆTRE SUCCES
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, creativitatea øi spiritul lor de echipæ sæ facæ din viziunea TÜV AUSTRIA ROMÂNIA o realitate, sæ
diferenﬂieze compania în puternicul mediu
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concurenﬂial în care activeazæ, drept una dintre cele mai dinamice øi inovatoare în principalele sale domenii de expertizæ: audit, certificare øi inspecﬂie tehnicæ.

O RECUNOAØTERE INTERNAﬁIONALÆ
CERTIFICAREA sistemelor de management,
certificarea produselor, a personalului øi serviciile de organism notificat, conform Directivelor Europene în diferite domenii, sunt câteva dintre cele mai importante domenii de expertizæ ale TÜV AUSTRIA ROMÂNIA.
Printr-un mare numær de acreditæri, notificæri, autorizaﬂii øi certificæri, TÜV AUSTRIA
ROMÂNIA oferæ dovada necontestatæ a competenﬂelor sale, a independenﬂei øi dedicærii sale
unui nivel înalt de calitate a serviciilor oferite.

DOMENIILE DE EXPERTIZÆ
ALE TÜV AUSTRIA ROMÂNIA
SERVICII INDUSTRIALE

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 angajeazæ în totalitate pentru îmbunætæﬂirea calitæﬂii produselor øi serviciilor.
ORGANISM NOTIFICAT
ECHIPAMENTE SUB PRESIUNE NOBO

TÜV AUSTRIA s-a ocupat de criteriile de siguranﬂæ 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 dezastruoase în secolul al XIX-lea au dus la înfiinﬂarea TÜV AUSTRIA. Trebuie amintit cæ nevoia
unui partener puternic øi cu o experienﬂæ prac-
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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 lichidelor inflamabile.
Angajaﬂii TÜV AUSTRIA România sunt familiarizaﬂi cu toate standardele øi reglementærile
relevante, având în acelaøi timp øi cunoøtinﬂe
aprofundate în domeniu, datoritæ contactelor
internaﬂionale permanente. Avantajului personalului experimentat, i se adaugæ øi cel al acreditærilor naﬂionale øi internaﬂionale, care
garanteazæ cel mai bun suport pentru clienﬂii
companiei.
TÜV AUSTRIA ROMÂNIA oferæ întreaga serie 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 Echipament sub presiune transportabil; 87/404/EEC
Echipament simplu sub presiune øi 94/9/EC
Echipament pentru utilizare în atmosfere potenﬂial explozive (AT EX 94).
LABORATOR CONTROL NEDISTRUCTIV NDT
ØI DIVIZIA EXPERTIZE

CHIAR øi cele mai avansate øi productive
facilitæﬂi nu pot duce la obﬂinerea unui rezultat satisfæcætor, dacæ materialele folosite nu
respectæ cerinﬂele necesare. Calitatea produselor 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. Experienﬂele øi cunoaøterea testærii materialelor
sunt ca urmare de o mare importanﬂæ.
TÜV AUSTRIA România oferæ o mare varietate de servicii de testare a materialului, pornind de la cele clasice (laborator de cercetare)
pânæ la cele moderne, precum: examinæri ra-
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diografice digitale, teste de emisii acustice, mæsurare 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 acreditate, 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 îmbinærilor;
❑ mæsurarea grosimii cu ultrasunete.
În plus, un laborator mobil permite experﬂilor TÜV AUSTRIA ROMÂNIA sæ realizeze testarea nedistructivæ øi diagnosticul tehnic direct la locul instalærii.
Analiza avariei este un alt domeniu de expertizæ, pornind de la consiliere øi concepﬂie
cu privire la analiza avariei, documentaﬂia gradului de avarie, examinæri fizice, chimice øi
mecanice øi pânæ la inspecﬂia internæ cu ajutorul endoscoapelor video øi evaluarea rezultatelor.
TÜV AUSTRIA ROMÂNIA este o companie
autorizatæ ISCIR pentru expertize, investigaﬂii
tehnice øi diagnostice.
CURSURI ØI FORMARE PROFESIONALÆ

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA organizeazæ cursuri
în domeniile: Sistemul de Management al Calitæﬂii, Sistemul de Management al Sænætæﬂii øi
Securitæﬂii Ocupaﬂionale, Sistemul de Management al Energiei, Managementul Securitæﬂii In-
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formaﬂiei, Tehnic, Auto øi Dezvoltare personalæ.
❑ Cei interesaﬂi de dezvoltarea competenﬂelor profesionale øi personale pot beneficia
astfel de expertiza recunoscutæ a lectorilor TÜV
AUSTRIA ROMÂNIA, cursurile având ca finalitate certificatele eliberate de ministerele de profil din România øi de TÜV AUSTRIA România.
TÜV AUSTRIA ROMÂNIA activeazæ în strânsæ
cooperare cu prestigioasa TÜV AUSTRIA AKADEMIE GmbH.
❑ Autorizare CNFPA
Cursurile sunt organizate la sediile birourilor TÜV AUSTRIA ROMÂNIA din Bucureøti øi
Timiøoara, precum øi în alte locaﬂii din ﬂaræ.
Condiﬂiile de desfæøurare a cursurilor organizate de TÜV Austria România sunt deosebite
(metode øi mijloace de predare moderne, sæli
dotate conform cerinﬂelor), lectorii au o bogatæ experienﬂæ practicæ øi pedagogicæ, programul 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 – Consiliul Naﬂional de Formare Profesionalæ a Adulﬂilor (CNFPA) – pentru cursurile de ❑ manager proiect; ❑ expert accesare fonduri structurale øi de coeziune europene; ❑ auditor în
domeniul calitæﬂii; ❑ manager al Sistemelor
de Management al Calitæﬂii; ❑ manager al Sistemelor 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); ❑ auditor de mediu; ❑ manager al Sistemelor de
Management de Mediu; ❑ specialist în proceduri øi instrumente de securitate a sistemelor
informatice; ❑ expert fiscal etc.

❑

Primul organism de certificare acreditat independent de IRCA
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❑ TÜV AUSTRIA ROMÂNIA a devenit în
primævara acestui an primul organism de certificare din România, care a obﬂinut din partea
International Register of Certificated Auditors
(IRCA) acreditarea cursului de “auditor øef pentru 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 printre altele analiza suportului de curs, a procedurilor interne øi a sistemului propriu al calitæﬂii. Ultima etapæ a procesului de acreditare a
avut loc la Bucureøti, în perioada 20 – 24 februarie a.c., odatæ cu auditul susﬂinut de experﬂii internaﬂionali ai IRCA, chiar în timpul
desfæøurærii cursului de cætre auditorii TÜV AUSTRIA ROMÂNIA.
❑ Divizie a Chartered Quality Institute,
IRCA este cel mai mare organism internaﬂional de certificare pentru auditorii de sisteme
de management.
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 sisteme de management al calitæﬂii, de mediu,
sænætate øi securitate ocupaﬂionalæ, dezvoltare
de software, securitatea informaﬂiilor øi a sistemelor de management al siguranﬂei alimentelor.
Cursurile sub egida IRCA, organizate în lume
øi în România, sunt livrate de tutori – experﬂi
în sisteme de management de audit øi cu experienﬂæ în formarea profesionalæ øi practicæ,
iar participanﬂii sunt evaluaﬂi conform standardelor internaﬂionale.

❑

Recunoaøtere internaﬂionalæ pentru
cursanﬂii TÜV AUSTRIA ROMÂNIA
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Odatæ cu absolvirea cursurilor organizate
de TÜV AUSTRIA ROMÂNIA øi cu înregistrarea
la IRCA, auditorii devin automat membrii Chartered Quality Institute de la Londra.
CERTIFICÆRI SISTEME DE MANAGEMENT
ØI PRODUSE

❑

Este un fapt indiscutabil, cæ pentru
succesul unei companii calitatea produselor øi a serviciilor sale este primordialæ, în
special din perspectiva concurenﬂei la nivel
european øi a globalizærii progresive. Întrebarea 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 “Management Total al Calitæﬂii”.
Specialiøtii TÜV AUSTRIA ROMÂNIA sunt calificaﬂi pentru efectuarea de audituri ale sistemelor de management, conform standardelor
internaﬂionale de calitate – ISO 9001: 2008,
mediu – ISO4001: 2005, sænætate øi securitate
ocupaﬂionalæ – OHSAS 18001: 2007, securitatea informaﬂiei – ISO 27001: 20007 øi securitatea alimentaræ – ISO 22000:2005.

❑

Certificæri în industria alimentaræ

Principala prioritate pentru orice organizaﬂie 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 Sistemului de Management al Siguranﬂei Alimentelor 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 calitate, siguranﬂæ, mediu øi igienæ alimentaræ.
Pentru domeniul agroalimentar, TÜV AUSTRIA 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 AUSTRIA România sunt certificate recunoscute internaﬂional, în baza acreditærilor deﬂinute.

10 MOTIVE PENTRU CARE
SÆ COLABORAﬁI CU TÜV AUSTRIA
ROMÂNIA
1. Are o competenﬂæ specializatæ
Datoritæ experienﬂei demonstrate în cei 140
de ani de existenﬂæ a grupului internaﬂional
din care face parte, a educaﬂiei, profesionalismului øi a perfecﬂionærii continue a salariaﬂilor
øi colaboratorilor sæi, TÜV Austria, cu cei aproape 1.000 de angajaﬂi ai sæi în departamentul tehnic, este un partener competent în toate
aspectele legate de siguranﬂa tehnicæ, calitatea
øi protecﬂia mediului. Datoritæ participærii sale
la numeroase comitete naﬂionale øi internaﬂionale øi a activitæﬂilor de cercetare relevante,
TÜV Austria este întotdeauna familiar cu cele
mai recente evenimente.
2. Garanteazæ imparﬂialitatea/integritatea
TÜV Austria este strict independentæ faﬂæ
de orice grupuri de interese, precum autoritæﬂi, industrie, comerﬂ, operatori sau orice alte
pærﬂi.
3. Este recunoscutæ la nivel european
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 garanﬂia pentru legitimitate øi acceptare de economie, autoritæﬂi øi public în general.
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4. Este un organism de testare, conform
directivelor UE
Producætorii pot apela la serviciile TÜV Austria pentru certificarea conform directivelor UE.
5. Oferæ soluﬂii economice comprehensive
Prin angajarea TÜV Austria pentru o serie
de servicii complementare, pot fi obﬂinute efecte sinergice øi, prin urmare, pachete complete mult mai atractive economic.
6. Are o disponibilitate ridicatæ
Serviciile oferite de TÜV Austria nu depind
de persoane individuale. Echipe de experﬂi
competenﬂi garanteazæ disponibilitatea în cel
mai scurt timp posibil.
7. Oferæ servicii de calitate superioaræ
Organizarea øi managementul TÜV Austria
sunt asigurate de proceduri standardizate la
nivelul grupului, ceea ce asiguræ trasabilitatea
øi optimizarea serviciilor sale, indiferent ce divizie sau filialæ le oferæ.
8. Dispune de o reﬂea internaﬂionalæ
TÜV Austria are multe companii afiliate în
Austria, la care se adaugæ cele din Europa, cât
øi de pe alte continente.
9. Are în dotare cele mai bune echipa mente de mæsurare øi testare
TÜV Austria dispune de cele mai noi echipamente de mæsurare øi testare atât în laboratorul de control, cât øi la dispoziﬂia individualæ
a personalului aflat pe teren, sau în laboratorul mobil.
10. Este un partener care oferæ soluﬂii
specializate problemelor tehnice
TÜV AUSTRIA România væ poate oferi soluﬂii la numeroase probleme în domeniul testærii, inspectærii øi a certificærii.
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