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ARGUMENT

P

ILON esenﬂial al complexului mecanism de finanﬂare a activitæﬂilor economice, contragarantarea a intrat în componenﬂa arhitecturii sistemului naﬂional care asiguræ dezvoltarea accesului la finanﬂare în condiﬂiile specifice evoluﬂiilor din
economia mondialæ øi a impactului acestora asupra dinamicii interne.
În calitatea sa de instituﬂie specializatæ în operaﬂiunile de dezvoltare a accesului
la creditare, rolul contragarantærii a fost structurat, la nivelul iniﬂiativei executive øi al
demersului legislativ, ca principal mijloc de atenuare a dificultæﬂilor cu care se confruntæ sectorul întreprinderilor mici øi mijlocii în accesul la sursele de finanﬂare øi de stimulare a revirimentului general pe care-l pot genera acestea pentru atenuarea efectelor
crizei øi relansarea economicæ. Dintre atribuﬂiile de bazæ ale contragarantærii se remarcæ
sprijinirea øi facilitarea proiectelor asumate de România în contextul Strategiei Europa
2020 precum facilitarea absorbﬂiei de fonduri europene, care vor trebui sæ sporeascæ în
viitor ca pârghii esenﬂiale ale creøterii economice, în condiﬂiile integrærii øi cooperærii
comunitare.
Sunt tot atâtea argumente în virtutea cærora se poate aprecia cæ intrarea în
funcﬂiune a Fondului Român de Contragarantare la începutul anului 2010 corespunde
unui imperativ optim øi unui efort bugetar consistent pentru acoperirea exigenﬂelor
domeniului sæu de activitate, putând fi consideratæ una dintre mæsurile concrete øi eficiente pe care Guvernul Român le-a iniﬂiat în amplul proces de combatere a efectelor
crizei øi de ieøire din recesiune øi pe care înﬂelege sæ o consolideze potrivit Programului
Naﬂional de Reformæ øi al Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici øi mijlocii pânæ în anul 2013.
Ion ARITON
ministrul Economiei, Comerﬂului øi Mediului de Afaceri
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STRATEGIA
FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE
2011 – 2013
ﬁINÂND cont de necesitæﬂile economice, dar øi de dificultæﬂile majore cu care se
confruntæ IMM-urile în contextul efectelor crizei economice øi plecând de la necesitatea
izvorâtæ din alinierea la politicile publice specifice instrumentelor europene, Fondul
Român de Contragarantare (FRC) a fost înfiinﬂat ca instituﬂie financiaræ specializatæ în
conformitate cu O.U.G. nr. 23/2009 aprobatæ prin Legea nr. 312/2009 øi autorizat sæ
funcﬂioneze ca persoanæ juridicæ începând cu data de 9 decembrie 2009, cu misiunea
de a contribui la atenuarea dificultæﬂilor cu care se confruntæ sectorul IMM în accesarea de finanﬂæri, asigurând totodatæ funcﬂionarea sustenabilæ, pe termen lung, a segmentului pieﬂei financiare alcætuit din fonduri de garantare.
Instituﬂia a fost declaratæ pe deplin opera ﬂionalæ la data de 04 martie 2010.
În vederea îndeplinirii misiunii asumate, FRC a acﬂionat încæ de la înfiinﬂare în
concordanﬂæ cu reglementærile comunitare øi naﬂionale aplicabile øi cu bunele practici
europene în domeniul acordærii de contragaranﬂii, reuøind în scurt timp sæ marcheze o
contribuﬂie efectivæ la îmbunætæﬂirea accesului la finanﬂare al IMM-urilor prin preluarea
unei pærﬂi din riscul asumat de fondurile de garantare øi, prin aceasta, sprijinirea funcﬂionærii sustenabile a pieﬂei financiar-bancare în special øi a activitæﬂii economice în general.
perspectivæ, echipa de specia■ Pentru
liøti formatæ din membrii Directoratu-

lui FRC øi colaboratori de notorietate din domeniul financiar, bancar øi academic au elaborat,
sub coordonarea Consiliului de Supraveghere
al FRC, Strategia Fondului Român de Contragarantare pentru perioada 2011 – 2013 cu proiecﬂii pânæ în anul 2015, punând în evidenﬂæ urmætoarele elemente de referinﬂæ:
a) realizarea unor studii de specialitate ca
prerogative ale Documentului de fundamentare
øi ale celui strategic, consolidate pe temeiul Strategiei Europa 2020, a strategiei guvernamentale
privind dezvoltarea sectorului IMM pânæ în anul
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2013, a Programului Naﬂional de Reformæ 2011
– 2013, precum øi a strategiei fiscal bugetare pe
termen mediu 2012 – 2014;
b) definirea obiectivului general øi a obiectivelor prioritare ale proiectului;
c) identificarea mæsurilor, acﬂiunilor øi mijloacelor de atingere a acestora, cu aplicaﬂie distinctæ pentru etapa 2010 – 2011, în care este vizatæ
cu preponderenﬂæ depæøirea crizei øi, respectiv,
pentru intervalul 2012 – 2013, în care obiectivele prioritare au în vedere reluarea creøterii
economice øi îmbunætæﬂirea mediului de afaceri.
Drept consecinﬂæ proiecﬂia pentru orizontul 2015,
ca efect al demersului strategic 2011 – 2013, are
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în vedere elementele calitative ale dezvoltærii economice bazatæ pe creøterea economicæ inteligentæ, durabilæ øi favorabilæ incluziunii, având
ca suport esenﬂial accesul la finanﬂare øi absorbﬂia fondurilor europene prin dezvoltarea capacitæﬂii de garantare øi contragarantare a IFN-urilor
øi a Fondului Român de Contragarantare.
Mæsurile pe termen scurt încurajeazæ IMMurile pentru accesarea de fonduri europene øi
accesul la finanﬂare prin intermediul schemelor
de minimis, precum øi implementarea de noi instrumente de finanﬂare. În ceea ce priveøte mæsurile pe termen mediu øi lung pentru sprijinirea sectorului IMM se are în vedere: dezvoltarea
culturii anteprenoriale; sprijin pentru internaﬂionalizarea afacerilor; pentru creøterea competitivitæﬂii externe, prin susﬂinerea IMM-urilor inovatoare specializate în produse cu valoare adæugatæ
mare; promovarea transferului tehnologic; sprijinirea structurilor pentru susﬂinerea dezvoltærii
afacerilor (incubatoare de afaceri, poli de creøtere, centre de afaceri etc.); stimularea capacitæﬂii firmelor de a crea, adæuga, capta øi reﬂine valoarea în lanﬂul naﬂional productiv; sprijin pentru diversificarea sectoarelor de activitate la nivel regional øi local, susﬂinerea accesului întreprinderilor mici øi mijlocii la servicii de instruire
øi consultanﬂæ.
Din perspectiva managerialæ au fost identificate mæsurile øi acﬂiunile care au vocaﬂia consolidærii øi dezvoltærii instituﬂionale ale FRC, precum øi mecanismele øi intrumentele pe care le
utilizeazæ în plan operaﬂional cu o subliniere
specialæ legatæ de: capitalizarea continuæ a Fondului Român de Contragarantare; politicile în
domeniul ajutorului de stat inclusiv privind clarificarea aspectelor care vizeazæ restricﬂiile øi condiﬂionærile acestuia pentru finanﬂarea exporturilor, agriculturii øi industriei alimentare, mobilitatea schemelor de contragarantare øi a profilului riscului; predictibilitatea evaluærii pierderilor
ca urmare a producerii riscului, nivelul øi dinamica gestiunii resurselor, precum øi ale eficienﬂei
procesului de contragarantare; politicile de personal; performanﬂa sistemului informatic de management al procesului de contragarantare; dinamica øi mobilitatea relaﬂiilor instituﬂionale ale
FRC cu fondurile de garantare øi cu ceilalﬂi actori
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ai sistemului financiar øi bancar; stimularea accesului la schemele øi mecanismele europene de
cogarantare øi contragarantare, între care cooperarea cu FEI, cu Fondul de garantare pentru IMMuri øi Fonduri de inovare øi dezvoltare rapidæ
prin Programul-cadru pentru inovare øi competitivitate/CIP (2007 – 2013) øi elementele lui
succesoare;
d) sub aspect tehnic øi metodologic, construcﬂia strategiei s-a bazat pe evaluarea stærii de fapt
a condiﬂiilor interne ale mediului economic, financiar øi bancar în care îøi desfæøoaræ activitatea FRC, analiza SWOT a procesului de funcﬂionare øi afirmare a managementului FRC în primul an de activitate, analize comparative privind
mecanismele øi intrumentele de contragarantare uzitate în ﬂærile membre UE, sustenabilitatea øi predictibilitatea politicilor publice în domeniul ajutorului de stat, capacitatea de reacﬂie
a instrumentelor de garantare øi contragarantare
la absorbﬂia fondurilor structurale, relansarea
economicæ, pæstrarea øi dezvoltarea locurilor de
muncæ;
e) în planul comunicærii øi al transparenﬂei
procesul de elaborare a proiectului strategiei s-a
bazat pe colaborarea cu: reprezentanﬂii MCMA,
Ministerul Finanﬂelor Publice, Fondurile de garantare, mediul de afaceri, ANIPPIMM, Banca Naﬂionalæ, ARB, Institutul Bancar Român, organisme europene de specialitate, Consiliul concurenﬂei, Mediul academic øi universitar øi alte autoritæﬂi øi intituﬂii de interes. Un important rol în
identificarea acﬂiunilor, mæsurilor øi a modalitæﬂilor de soluﬂionare a acestora l-au avut întâlnirile realizate cu reprezentanﬂii sistemului bancar,
ai IMM-urilor, societæﬂilor de consultanﬂæ øi ai mediului academic.
scenariul tehnico-me■ Petoddeoloaltægic parte,
de elaborare propriu-zisæ a

strategiei FRC a implicat mai multe secvenﬂe, dupæ
cum urmeazæ:
a) definirea viziunii FRC;
b) stabilirea misiunii instituﬂiei;
c) stabilirea obiectivului general, precum øi a
obiectivelor strategice pentru perioada 2011 –
2013;
d) precizarea modalitæﬂilor de realizare a obiectivelor strategice;

7

Viziunea øi obiectivele Fondului Român de Contragarantare
e) dimensionarea resurselor ce urmeazæ a fi
angajate în realizarea obiectivelor ;
f) precizarea termenelor;
g) articularea acestor componente în configuraﬂia de ansamblu a strategiei globale a FRC;
h) elaborarea abordærilor globale anuale øi a
politicilor parﬂiale.
intermediul acestora sunt valorifi■ Prin
cate, în cel mai eficace mod cu putinﬂæ,

informaﬂiile furnizate de fundamentele studiilor
la care s-au fæcut referire, respectiv:
■ primul studiu – Politicile publice în domeniul IMM øi al mediului de afaceri în contextul viziunii strategice de dezvoltare a României
din perspectiva 2020 – oferæ informaﬂii referitoare la:
– prioritæﬂile dezvoltærii României în contextul Strategiei Europa 2020;
– principalele prioritæﬂi ale dezvoltærii sectorului IMM în perioada 2010 – 2013, aøa
cum rezultæ din strategia guvernamentalæ
pentru sectorul IMM;
– accesul la finanﬂare al IMM-urilor româneøti (diversificarea instrumentelor financiare pentru sprijinirea dezvoltærii sectorului IMM, sporirea accesibilitæﬂii fondurilor
de microcreditare, consolidarea sistemului de fonduri de garantare pentru IMMuri cu acﬂiuni specifice în care este implicat øi FRC, concretizate în capitalizarea continuæ a acestuia, stimularea accesului la
schemele europene de cogarantare sau
contragarantare);
■ cel de-al doilea studiu – Politici øi instrumente în domeniul ajutorului de stat în România øi ﬂærile membre ale Uniunii Europene – pune
la dispoziﬂia managementului FRC informaﬂii cu
privire la:
– experienﬂa europeanæ în ceea ce priveøte ajutorul de stat;
– mecanismele øi instrumentele specifice
ajutorului de stat în România;
– ajutorul acordat IMM-urilor (ajutoare de
valoare micæ, “minimis” øi garanﬂii de stat);
– impactul ajutorului acordat IMM-urilor
asupra FRC;
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■ al treilea studiu – Politici, mecanisme øi
instrumente de garantare øi contragarantare în
ﬂærile membre ale Uniunii Europene – vine cu
informaﬂii referitoare la:
– fondurile øi mecanismele de garantare
din ﬂærile UE øi Turcia;
– mecanismele de contragarantare din ﬂærile UE øi Turcia;
– impactul politicilor, mecanismelor øi instrumentelor de garantare øi contragarantare a FRC (tendinﬂe în domeniu, programe speciale care sæ faciliteze accesul IMMurilor la finanﬂare – CIP, JEREMIE, JASMINE, EPMF);
■ cel de-al patrulea studiu – Evoluﬂia pe termen scurt øi mediu a sistemului financiar-bancar din România øi ﬂærile membre ale Uniunii
Europene – asiguræ informaﬂii privind:
– funcﬂionarea sistemului financiar european;
– fondurile de garantare a creditelor în UE;
– sistemul financiar øi fondurile de garantare a creditelor în România;
– evoluﬂii comparative ale riscurilor în UE
(calitatea activelor bancare, riscul de lichiditate, gradul de acoperire a riscurilor
bancare, profitabilitatea activitæﬂii bancare
în UE);
– impactul asupra creditærii IMM-urilor,
garantærii øi contragarantærii;
■ studiul al cincilea – Fondurile de garantare øi sistemul IFN-urilor din România – aduce
noutæﬂi în ceea ce priveøte:
– particularitæﬂile constructive øi funcﬂionale ale fondurilor de garantare din România, în special ale FNGCIMM;
– strategia celui mai important fond de
garantare din România – FNGCIMM;
– implicaﬂiile mutaﬂiilor strategice din zona
FNGCIMM asupra FRC;
– mecanismele de garantare din România;
– eficienﬂa activitæﬂii de garantare;
■ cel de-al øaselea studiu – Analiza SWOT a
Fondului Român de Contragarantare – oferæ fundamentele manageriale øi economice interne,
necesare elaborærii strategiei FRC, respectiv:
– matricea SWOT (puncte forte manageriale øi economice, puncte slabe manage-
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riale øi economice, oportunitæﬂi øi ameninﬂæri);
– potenﬂialul de viabilitate managerialæ øi
economicæ al FRC;
– recomandærile strategico-tactice de amplificare a potenﬂialului de viabilitate;
– tipul de strategie recomandat FRC pentru perioada 2011 – 2013;
■ studiul al øaptelea (sintezæ a douæ abordæri cu tematicæ legatæ de sistemul bancar) – Instrumente specifice sistemului financiar-bancar
privind transparenﬂa, promovarea øi diseminarea activitæﬂii øi mecanismelor acestora – aduce
în prim plan informaﬂii referitoare la:
– asigurarea transparenﬂei în domeniul
garantærii creditelor;
– aspecte privind promovarea øi diseminarea activitæﬂii de garantare øi contragarantare;
– implicaﬂii asupra garantærii øi contragarantærii;
■ cel de-al optulea studiu – Componentele
legislative – dinamica øi impactul acestora pentru sistemul garantærii øi contragarantærii – evidenﬂiazæ informaﬂii cu privire la:
– prevederile normative în domeniul garantærii øi contragarantærii în România;
– reglementærile UE øi impactul acestora
asupra garantærii din România.
care au fost avute în vedere
■ Premisele
în procesul de elaborare efectivæ a stra-

tegiei FRC subliniazæ specificitatea demersului,
astfel:
■ FRC se aflæ în faza de creøtere (dacæ ne raportæm la ciclul firesc al evoluﬂiei unei organizaﬂii: demarare – creøtere – maturitate – declin),
iar strategia ce se impune nu poate fi decât una
de dezvoltare. Întrepætrunderea variabilelor exogene øi endogene trebuie sæ accentueze deopotrivæ aspectele cantitative øi calitative ale activitæﬂilor Fondului, în sensul cæ:
– performanﬂele manageriale de ansamblu øi la nivel de subsisteme ale managementului trebuie sæ se situeze la cote superioare øi sæ fie capabile de performanﬂe
economice;
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– obiectivele sæ fie superioare ca nivel rezultatelor obﬂinute în 2010;
– aspectele cantitative trebuie însoﬂite de
o îmbunætæﬂire considerabilæ a nivelului
indicatorilor de eficienﬂæ economicæ;
■ interesele economice ale principalilor stakeholderi trebuie sæ se regæseascæ, direct sau indirect, în strategia FRC; avem în vedere, în primul
rând, proprietarii (MEDCMA øi Fondul Proprietatea), managerii (directorul, consiliul de administraﬂie), salariaﬂii øi, de asemenea, statul, fondurile de garantare, bæncile creditoare, IMM-urile;
■ asigurarea unei dinamici susﬂinute a procesului strategic, deoarece nicio variantæ de strategie, adoptatæ øi aplicatæ, nu este rigidæ, pe intervalul de timp la care se referæ. Comportamentul dinamic al managementului FRC trebuie sæ
fie o caracteristicæ definitorie pe parcursul celor
3 ani ai strategiei, orice modificare în mediul
intern øi/sau extern al FRC solicitând schimbæri
strategice de o mai micæ sau mai mare anverguræ.
Flexibilitatea strategiei poate fi declanøatæ de
schimbærile ce intervin în reglementærile UE øi
naﬂionale în materie de contragarantare/garantare, în sistemul financiar-bancar românesc, în
funcﬂionalitatea sectorului IMM etc. Ritmul rapid de receptare øi inserare a acestor schimbæri
în strategia FRC va conduce, cu siguranﬂæ, la o mai
bunæ øi solidæ poziﬂionare a acestuia în instituﬂiile de garantare/contragarantare din România;
■ strategia trebuie sæ reflecte multidimensionalitatea FRC, adicæ trebuie sæ aibæ concomitent o dimensiune managerialæ, economicæ, socioculturalæ, tehnicæ. Evident, caracteristicile de naturæ managerialæ øi economicæ sunt prioritare;
■ strategia FRC va lua în considerare caracteristicile internaﬂionale ale legæturilor sale cu
instituﬂiile din Uniunea Europeanæ, de al cæror
sprijin logistic beneficiazæ. Aceasta nu poate fi
elaboratæ în afara conexiunilor cu organismele
de garantare/contragarantare din UE øi ﬂærile membre øi, evident, în afara Strategiei Europa 2020,
ale cærei reglementæri vizeazæ cu prioritate sectorul IMM øi accesul la finanﬂare;
■ în sfârøit, nu trebuie neglijatæ infuzia de
“nou” managerial, economic øi financiar pe care
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o aduc transferul internaﬂional de know-how,
precum øi “bunele practici” în materie de contragarantare, facilitate de benchmarking.

VIZIUNEA FONDULUI ROMÂN
DE CONTRAGARANTARE
ÎMBUNÆTÆﬁIREA accesului la finanﬂare al
IMM-urilor, prin preluarea unei pærﬂi din riscul
asumat de fondurile de garantare øi, prin aceasta, sprijinirea funcﬂionærii sustenabile a pieﬂei financiar-bancare din România reprezintæ în continuare componenta majoræ care determinæ coordonatele viziunii Fondului Român de Contragarantare. Prin activitatea FRC se asiguræ sporirea
încrederii bæncilor øi a altor categorii de finanﬂatori în soliditatea øi solvabilitatea fondurilor
de garantare, precum øi în general a pieﬂei financiare în procesul de dezvoltare a sectorului IMM
øi a mediului de afaceri, cu implicaﬂii directe asupra pæstrærii locurilor de muncæ, creøterii exporturilor øi a absorbﬂiei fondurilor europene,
atenuærii øi eliminærii efectelor crizei øi reluærii,
susﬂinerii øi impulsionærii procesului de creøtere
economicæ.

MISIUNEA FONDULUI ROMÂN
DE CONTRAGARANTARE
MISIUNEA FRC se regæseøte în însuøi obiectul de activitate. În prezent Fondul Român de
Contragarantare are ca unic obiect de activitate
contragarantarea garanﬂiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice române, pentru creditele øi alte instrumente de finanﬂare obﬂinute de întreprinderile mici øi mijlocii de la
instituﬂiile de credit øi alte instituﬂii financiare
nebancare.
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate,
FRC intræ în relaﬂii directe cu fondurile de garantare øi indirecte cu bæncile creditoare øi întreprinderile mici øi mijlocii, asigurând instrumentele contragarantærii prin mecanisme specifice. Strategia FRC 2011 – 2013, cu proiecﬂii din
perspectiva 2015, vizeazæ însæ, cu prioritate, modernizarea, dezvoltarea øi diversificarea obiectului sæu de activitate în scopul up-gradærii misiu-
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nii sale pentru a putea ræspunde cerinﬂelor ce
vizeazæ Strategia Europa 2020.
Luând în considerare strategia guvernamentalæ pentru dezvoltarea sectorului IMM pânæ în
anul 2013, precum øi celelalte documente relevante ale programului de reformæ øi ﬂinând seama de premisele, viziunea, fundamentele øi misiunea instituﬂiei relevate în documentul de fundamentare øi elementele strategice de referinﬂæ
aprobate de Consiliul de Supraveghere, la propunerea Directoratului FRC, în luna octombrie
2010 s-a putut asigura elaborarea în termeni realiøti a Strategiei Fondului Român de Contragarantare cu urmætoarele caracteristici:
a) perioada vizatæ: 2011 – 2013, cu proiecﬂii
din perspectiva 2015;
b) sfera de cuprindere: globalæ – vizând ansamblul componentelor procesuale øi structural-organizatorice ale FRC;
c) dinamica obiectivelor: de dezvoltare øi modernizare – cu accent pe aspectele calitative,
inovative, cantitative øi de eficienﬂæ;
d) natura obiectivelor øi a principalelor abordæri: ofensivæ øi managerialæ;
e) obiectivul strategic general: perfecﬂionarea, dezvoltarea, diversificarea inovativæ øi modernizarea mecanismelor øi instrumentelor de
contragarantare în scopul creøterii rolului Fondului Român de Contragarantare øi a instituﬂiei
contragarantærii în procesul de facilitare a accesului la finanﬂare a întreprinderilor mici øi mijlocii;
f) obiective prioritare.

OBIECTIVELE PRIORITARE
ØI MODALITÆﬁILE DE ACﬁIUNE

■ Ocebsiuelcutiivlual fipnraionrﬂiatraer aI:l IDMeMzv-oulrtialoreraparicn-

creøterea numærului de contragaranﬂii acordate,
a numærului IMM-urilor beneficiare øi a locurilor de muncæ protejate sau nou înfiinﬂate
Una dintre problemele majore cæreia IMMurile trebuie sæ-i facæ faﬂæ în condiﬂiile efectelor
crizei economice o reprezintæ accesul la finan ﬂare, constrângere de rezolvarea cæreia depinde
însæøi relansarea creøterii economice.
■ Îndatorarea totalæ a IMM-urilor de la instiBuletinul Fondului Român de Contragarantare
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tuﬂiile financiare (bænci øi IFN, autohtone øi din
stræinætate) a crescut de aproape 3 ori în ultimii
5 ani (decembrie 2006 – septembrie 2010). Raportat la PIB, stocul datoriei IMM-urilor a ajuns
la circa 25%. Îndatorarea IMM-urilor totalizeazæ
circa 128 miliarde lei øi provine de la urmætorii
creditori: bænci autohtone (56%), IFN din România (10%) øi creditorii externi (34%). De la
debutul crizei în România, finanﬂarea de la intern a IMM-urilor s-a diminuat, din cauza reducerii semnificative a expunerilor IFN.
■ Creditul bancar acordat IMM-urilor
însumeazæ 72 miliarde lei (septembrie 2010), în
creøtere cu peste 40% faﬂæ de decembrie 2007.
Creditarea IMM-urilor reprezintæ circa 70% din
creditul acordat tuturor companiilor nefinanciare (IMM-uri øi corporaﬂii), procent care s-a
menﬂinut relativ constant atât în perioada de
expansiune economicæ (2007 – 2008), cât øi în
cea de recesiune (2009 – 2010).
Numærul IMM-urilor care au avut acces la creditarea bancaræ a variat în ultimii ani. De la debutul crizei se remarcæ o scædere a firmelor mici
øi mijlocii care se finanﬂeazæ de la bænci (sub 79.000,
respectiv circa 13% din totalul firmelor active din
România).
În structuræ, creditul acordat IMM-urilor are
urmætoarele caracteristici:
(i) finanﬂarea în valutæ este predominantæ
(64%, septembrie 2010, în creøtere de la
55%, decembrie 2007);
(ii) existæ o distribuﬂie relativ echilibratæ a
creditærii în funcﬂie de maturitæﬂi (termen
scurt versus termen mediu øi lung) øi mærimea firmei (microîntreprinderi, mici øi
medii), dar cu o anumitæ tendinﬂæ în ultima perioadæ spre creditarea microîntreprinderilor;
(iii) finanﬂarea cea mai mare au primit-o
IMM-urile care activeazæ în comerﬂ, industrie øi imobiliare (cele din urmæ contabilizând øi cea mai mare dinamicæ în ultimii
ani;
(iv) principala destinaﬂie a creditelor contractate de IMM-uri este pentru nevoi de
trezorerie.
■ Din perspectiva fondurilor de garantare a
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creditelor cu care FRC are convenﬂii de contragarantare, posibilele soluﬂii de îmbunætæﬂire a accesului la finanﬂare a IMM-urilor se circumscriu
mecanismelor øi instrumentelor deja existente
(având în vedere cæ nivelul efectului de pârghie
al acestor fonduri este mic øi în scædere). Efectul
de optimizare se poate manifesta prin schimbarea politicilor de garantare în cadrul aceloraøi
mecanisme øi instrumente folosite, respectiv:
(i) susﬂinerea cu precædere a IMM-urilor
din industrie øi agriculturæ, a IMM-urilor
care genereazæ exporturi cu nivel tehnologic mediu øi ridicat sau cætre pieﬂele asiatice, a IMM-urilor care au proiecte folosind
fonduri europene øi a IMM-urilor din domeniul infrastructurii;
(ii) garantarea în special a creditelor IMMurilor contractate pe termen mediu øi lung,
în monedæ naﬂionalæ;
(iii) analizarea oportunitæﬂii de includere
a creditorilor externi în lista finanﬂatorilor
cu care se încheie contracte de cooperare,
în condiﬂiile în care este potenﬂat procesul de schimbare structuralæ a economiei
româneøti;
(iv) dezvoltarea oportunitæﬂilor de garantare øi contragarantare a microîntreprinderilor.
■ Pe de altæ parte portofoliul bancar aferent
creditærii IMM-urilor s-a deteriorat semnificativ.
Rata creditelor neperformante s-a majorat (de la
0,8% la aproape 15%, decembrie 2007 – septembrie 2010). O parte a acestui rezultat nefavorabil se datoreazæ øi reacﬂiei bæncilor de a înæspri
pro-ciclic condiﬂiile de creditare, inclusiv prin reducerea accesului firmelor la creditare, în paralel cu o scædere semnificativæ a cererii de credit.
Creditele în lei au o neperformanﬂæ mai mare
comparativ cu cele în valutæ, dar viteza de creøtere a restanﬂelor a fost în ultima perioadæ superioaræ pentru creditul acordat în valutæ faﬂæ de
cel în monedæ naﬂionalæ. Creøterea pe termen
mediu a restrictivitæﬂii politicii monetare din zona
euro ar putea accentua tendinﬂa.
Microîntreprinderile au fost cele care genereazæ cea mai mare ratæ a restanﬂelor bancare
(19,4% faﬂæ de 14,4, respectiv 10,0%, intreprin-
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deri mici, respectiv medii, septembrie 2010). De
altfel, aversiunea la risc a bæncilor ræmâne ridicatæ øi în creøtere în general faﬂæ de sectorul
IMM øi în special faﬂæ de microîntreprinderi. În
acest context, majorarea finanﬂærii cætre acest
segment poate fi interpretatæ øi ca o politicæ a
bæncilor de a prefera sæ sprijine cu lichiditæﬂi entitæﬂile, altfel pierderea ar fi posibil mai mare.
Creditele pentru finanﬂarea stocurilor øi pentru echipamente au cea mai mare ratæ a restanﬂelor (18,5%, septembrie 2010). La polul opus
se aflæ creditele pentru finanﬂarea operaﬂiunilor
de comerﬂ exterior (0,8%, septembrie 2010). Creditele de trezorerie contractate de IMM-uri înregistreazæ o ratæ importantæ de neplatæ (15,5%,
septembrie 2010).
■ Principalii factori care au determinat modificarea standardelor de creditare pentru IMMuri sunt:
i) aøteptærile privind situaﬂia economicæ
generalæ;
ii) riscul asociat industriei în care activeazæ compania;
iii) riscul asociat colateralului/garanﬂiei solicitate. În cursul anului 2010, modificarea ponderii creditelor neperformante în
portofoliul bæncii a fost factorul care a pledat pentru o nouæ înæsprire a standardelor de creditare.
La rândul ei, cererea de credite din partea
IMM-urilor a fost în scædere de la momentul
debutului crizei în România. În cele mai multe
perioade, cererea s-a diminuat în valori superioare anticipærilor bæncilor. Cererea IMM-urilor
pentru credite pe termen lung a cunoscut cea
mai mare reducere.
În consecinﬂæ, dezvoltarea accesului la finanﬂare al IMM-urilor ræmâne un obiectiv prioritar
important pentru Fondul Român de Contragarantare.

■ Oscbhieemcteivluolr pdreioarjuitatorrIøI:i aPenrofercmﬂieolnoarrdeae

aplicare ale acestora derulate de Fondul Român
de Contragarantare în corelaﬂie cu dinamica legislaﬂiei europene øi naﬂionale în materia ajutorului de stat
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Fondul Român de Contragarantare a fost înfiinﬂat în vederea dezvoltærii mecanismelor de
sprijinire a accesului întreprinderilor mici øi mijlocii la finanﬂare prin intermediul instrumentelor de garantare, rolul sæu fiind acela de a prelua o parte din riscul asumat de fondurile de
garantare la acordarea de garanﬂii în beneficiul
IMM-urilor.
Prin activitatea sa, FRC închide circuitul financiar IMM – bancæ – fond de garantare øi asiguræ sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de garantare dedicat IMM-urilor, atât prin
acﬂiune directæ, cât øi prin mecanismul de acoperire a pierderilor de cætre stat.
■ Acordarea contragaranﬂiilor se face în baza
unor scheme de ajutor de minimis, elaborate în
conformitate cu Regulamentul CE nr. 1.998/2006
privind aplicarea art. 107 øi 108 din Tratatul privind funcﬂionarea Uniunii Europene referitoare
la ajutoarele de minimis (denumit in continuare
“Regulamentul de minimis”), reglementare care
permite statelor membre sæ aplice astfel de mæsuri de sprijin, færæ nicio formalitate prealabilæ
de notificare sau informare a Comisiei Europene.
Regulamentul de minimis permite ca, în cadrul unei scheme de garantare, sæ fie facilitate
solicitærile de finanﬂare pentru întreprinderile
care nu se aflæ în dificultate pânæ la valoarea de
1.500.000 euro/întreprindere, respectiv 750.000
euro pentru întreprinderile care îøi desfæøoaræ
activitatea în sectorul transportului rutier.
Acest regulament, ca de altfel øi celelalte reglementæri comunitare în domeniul ajutorului
de stat sunt aplicabile pe perioade de timp determinate, la finele cærora – de regulæ – Comisia
le revizuieøte, ﬂinând cont de experienﬂa acumulatæ, de noile condiﬂii de piaﬂæ øi de politica sa în
domeniul ajutorului de stat.
Astfel, actualul Regulament de minimis expiræ la 31 decembrie 2013, urmând a fi emisæ o
nouæ prevedere pentru urmætoarea perioadæ de
programare financiaræ 2014 – 2020. Pânæ în
prezent, numeroase state membre au solicitat
Comisiei, cu ocazia întâlnirilor multilaterale de
revizuire a altor prevederi comunitare în domeniul ajutoarelor de stat, mærirea pragului de mi-

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

Viziunea øi obiectivele Fondului Român de Contragarantare
mimis de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro
pentru întreprinderile care îøi desfæøoaræ activitatea în sectorul transportului rutier. Aceastæ
solicitare se fundamenteazæ pe faptul cæ øi în cazul unei valori mai mari de 200.000 euro nu este
afectatæ semnificativ concurenﬂa pe piaﬂæ øi, în
plus, Comisia îøi poate concentra atenﬂia asupra
cazurilor cu impact major asupra mediului concurenﬂial. Mai mult, aceastæ majorare s-ar înscrie
în principiile stabilite de Consiliul European, asumate de Comisia Europeanæ, de împærﬂire a
responsabilitæﬂii privind acordarea ajutoarelor
de stat între Comisie øi statele membre.
■ Principalele orientæri comunitare de actualitate în domeniul ajutorului de stat, prevæzute
în Planul de acﬂiune privind ajutoarele de stat
(“PAAS”), adoptat de Comisie în anul 2005, sunt:
– ajutoare de stat mai puﬂine øi mai bine
direcﬂionate;
– accent pe analiza economicæ rafinatæ;
– proceduri mai eficiente, mai bunæ aplicare, predictibilitate øi transparenﬂæ sporite;
– responsabilitate partajatæ între Comisie
øi statele membre.
La nivel comunitar, politica ajutorului de stat
urmæreøte menﬂinerea unor reguli echitabile în
interiorul Pieﬂei unice, crearea unui cadru mai
bun pentru susﬂinerea naﬂionalæ a cercetærii, inoværii øi antreprenoriatului, serviciilor economice
de interes general de înaltæ calitate, protecﬂiei mediului, precum øi coeziunii sociale øi regionale.
Pe cale de consecinﬂæ, politicile în domeniu
de la nivel naﬂional au ca obiective generale:
creøterea competitivitæﬂii operatorilor economici,
reducerea decalajelor între nivelul de dezvoltare
al economiei româneøti øi al celei comunitare,
reducerea disparitæﬂilor economico-sociale între
regiuni, direcﬂionarea eficientæ a resurselor, fundamentarea politicii în domeniul ajutoarelor de
stat pe o analizæ economicæ rafinatæ a impactului acestora øi aplicarea eficientæ a acquis-ului
comunitar în materia ajutorului de stat.
■ În majoritatea schemelor de garantare europene în care existæ øi pilonul de contragarantare, acestea se deruleazæ cu respectarea regulilor de ajutor de stat, în special cu cele aplica-
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bile ajutoarelor de minimis. Aceasta nu exclude
însæ situaﬂia ca sistemul de garantare øi contragarantare sæ poatæ opera øi în condiﬂii de piaﬂæ,
în absenﬂa ajutorului de stat respectiv de minimis. Uneori, aceastæ situaﬂie este chiar de dorit
având în vedere cæ reglementærile în domeniul
ajutorului de stat impun numeroase restrângeri
atât în ceea ce priveøte aria potenﬂialilor beneficiari ce pot accesa schema, cât øi valorile maxime ale garanﬂiilor/contragaranﬂiilor ce pot fi
acordate.
Având în vedere aceste obiective de politici
publice care vor direcﬂiona revizuirea cadrului
reglementar privind ajutorul de minimis, precum øi evoluﬂiile viitoare ale situaﬂiei economice
øi politice din Uniune øi eventualele reorientæri
în domeniul ajutorului de stat, racordarea în
dinamicæ a schemelor de ajutor de minimis derulate de FRC constituie o prioritate alæturi øi de
identificarea øi a altor mecanisme de contragarantare în condiﬂii de piaﬂæ.

■ OflebxieibcitliivzuarleparfioacriiltiatræﬂIiIloI:r Dofeezrvioteltîanreparoøi-

cesul de acces la finanﬂare al IMM-urilor pentru
proiectele aflate în convergenﬂæ cu Strategia
Europa 2020, având ca obiective de referinﬂæ
creøterea inteligentæ, dezvoltarea durabilæ øi promovarea unei economii favorabile incluziunii
sociale
Un sistem de Inovare-Cercetare-Dezvoltare
cuprinde, în general, instituﬂii øi entitæﬂi care desfæøoaræ activitæﬂi în domeniul cercetærii øi dezvoltærii (mediul stiinﬂific); centre de transfer tehnologic øi companii care furnizeazæ servicii tehnologice cætre alte întreprinderi (mediul tehnologic); companii inovatoare care formeazæ nucleul sistemului (mediul de afaceri) øi, în sfârøit,
instituﬂii øi entitæﬂi care faciliteazæ finanﬂarea procesului de inovaﬂie (mediul financiar).
■ În România, conform legislaﬂiei naﬂionale
în vigoare, entitæﬂile care efectueazæ activitæﬂi de
cercetare-dezvoltare sunt incluse în Sistemul Naﬂional de Cercetare-Dezvoltare, constituit din ansamblul unitæﬂilor øi instituﬂiilor de drept public
øi de drept privat, cu personalitate juridicæ, care
au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.
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■ La nivelul UE, documentul strategic prin
care s-au stabilit obiectivele pentru dezvoltarea
unei Europe competitive øi dinamice pânæ în anul 2010 este Strategia Lisabona, document strategic agreat prin consensul statelor membre UE
în cadrul Consiliului European de la Lisabona,
în martie 2000. Strategia Lisabona, iniﬂiatæ ca un
ræspuns la provocærile generate de globalizare,
promoveazæ societatea bazatæ pe cunoaøtere
øi a propus ca principal obiectiv pentru UE “sæ
devinæ cea mai competitivæ øi mai dinamicæ economie bazatæ pe cunoaøtere, capabilæ de creøtere economicæ sustenabilæ, cu locuri de muncæ
mai multe øi mai bune øi un grad mai mare de
coeziune socialæ”.
Strategia Lisabona a fost relansatæ în anul 2005,
focalizându-se cu prioritate pe creøtere øi locuri
de muncæ, iar ulterior, date fiind evoluﬂiile tot mai
complicate din ultimii ani, obiectivele privind
dezvoltarea Europei au fost preluate øi adaptate
contextului actual, în cadrul noii “Strategii Europa 2020” – “o strategie pentru creøtere inteligentæ, ecologicæ øi favorabilæ incluziunii” øi
care are corespondent în politicile publice naﬂionale potrivit Memorandumului de aprobare a
României cu privire la Strategia Europa 2020 aprobat de Guvernul României.
Strategia Europa 2020 propune o nouæ viziune pentru economia socialæ de piaﬂæ a Europei, în urmætorul deceniu, care sæ ajute la ieøirea din criza economicæ øi financiaræ øi sæ edifice
o economie inteligentæ, durabilæ øi favorabilæ incluziunii, cu niveluri ridicate ale ocupærii forﬂei
de muncæ, productivitæﬂii øi coeziunii sociale.
Noua agendæ europeanæ propune tærilor membre ﬂinte mæsurabile pentru 5 domenii de intervenﬂie, între care cercetarea øi inovarea ocupæ
un loc de primæ importanﬂæ.
■ În ceea ce priveøte Planul Naﬂional pentru
Cercetare-Dezvoltare øi Inovare 2007 – 2013, obiectivul privind cheltuielile publice pentru CDI,
la nivelul anului 2013, stabileøte un procent de
1% din PIB. Este general admis faptul cæ modul
corect de a depæøi criza øi de a înscrie economia
pe calea unei creøteri sustenabile øi echitabile din
punct de vedere social este finanﬂarea inoværii în
întreprinderi. În România, 29,8% dintre între-
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prinderile mici sunt inovatoare, în timp ce în
clasa mijlocie, 40,8% dintre firme sunt inovatoare, ponderea întreprinderilor inovatoare crescând la 59% în rândul companiilor mari, conform cercetærii statistice a INS. De asemenea, în
acelaøi interval 19,7% din întreprinderi au fost
inovatori tehnologici, introducând produse øi procese noi sau semnificativ îmbunætæﬂite, iar 13,6%
au fost inovatori non-tehnologici, implementând
metode noi în practicile de afaceri ale întreprinderilor, în organizarea locului de muncæ, în relaﬂiile externe sau metode noi de marketing.
Cele douæ categorii de inovatori formeazæ întreprinderile inovatoare a cæror pondere în totalul
întreprinderilor analizate a fost de 33,3%. Numærul întreprinderilor non-inovatoare reprezintæ 66,7% øi aceasta se explicæ mai ales prin numeroasele bariere øi constrângeri care stau în
calea inoværii în societatea româneascæ.
■ În sintezæ, principalele constrângeri în calea inoværii se structureazæ astfel:
– la întreprinderile mici: dominarea pieﬂei de
cætre marile companii, lipsa de personal calificat, lipsa finanﬂærii externe, lipsa fondurilor proprii, costurile ridicate ale inovaﬂiei;
– la întreprinderi mijlocii: costurile ridicate
ale inovaﬂiei, dominarea pieﬂei de cætre firmele
mari, lipsa finanﬂærii externe, lipsa de personal
calificat.
Este evident, deci, cæ finanﬂarea inoværii nu
înseamnæ numai disponibilitatea resurselor financiare complementare. Înseamnæ øi abilitæﬂi
de elaborare a proiectelor, de analizæ a acestora
øi furnizarea de expertizæ tehnicæ øi managerialæ
complementaræ necesaræ pentru a dezvolta întreprinderile inovatoare nou create. Astfel, sunt
necesare eforturi în planul politicilor publice în
domeniu, în vederea furnizærii abilitæﬂilor respective, a infrastructurii instituﬂionale øi a mediului economic care sæ stimuleze øi sæ sprijine
activitaﬂile private în domeniul inoværii, între care
creditarea øi celelalte instrumente asociate sau
derivate acesteia trebuie sæ ocupe un rol mult
mai semnificativ.
■ România s-a angajat în aplicarea prevederilor documentelor strategice europene vizând
o creøtere inteligentæ, durabilæ øi favorabilæ in-
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cluziunii, prin transpunerea obiectivelor acestora în cadrul Programului Naﬂional de Reformæ,
actualizat recent prin “Memorandumul privind
aprobarea poziﬂiei României asupra Strategiei
Europa 2020”. În acest context facilitarea finanﬂærii proiectelor de cercetare, dezvoltare øi inovare este pentru Fondul Român de Contragarantare, øi în egalæ mæsuræ pentru fondurile de
garantare, o autenticæ provocare.

■ OdibvieercstiifvicualrepariocariptaarciItæVﬂ:iiDdeezvoopltearraerae øai

Fondului Român de Contragarantare prin asumarea unor mecanisme de contragarantare în
condiﬂii de piaﬂæ, accesul la scheme øi finanﬂæri
europene øi participarea la capitalul unor instituﬂii de finanﬂare a IMM-urilor
Legea nr. 312/2009 de aprobare a O.U.G. nr.
23/2009 privind înfiinﬂarea Fondului Român de
Contragarantare defineøte în mod explicit øi færæ
echivoc obiectul de activitate al instituﬂiei astfel:
la art. 1 alin. (2) “Fondul are ca obiect unic de
activitate contragaranﬂiile acordate de fondurile
de garantare legal înfiinﬂate, persoane juridice
române, pentru credite øi alte instrumente de
finanﬂare contractate de întreprinderile mici øi
mijlocii de la instituﬂiile de credit øi alte instituﬂii
financiare nebancare autorizate potrivit legii”. Øi
în continuare, la art. 1 alin (3) “Fondul poate desfæøura øi alte activitæﬂi conexe, necesare øi subordonate realizærii obiectului sæu unic de activitate”.
■ Pe aceastæ bazæ øi cu respectarea riguroasæ
a legislaﬂiei comunitare øi naﬂionale în domeniul
ajutorului de stat prin ordin al ministrului economiei, comerﬂului øi mediului de afaceri au fost
stabilite condiﬂiile în care se acordæ contragaranﬂiile, normele øi procedurile interne privind
mecanismele øi instrumentele de operare ale FRC,
precum øi convenﬂiile-cadru cu fondurile de garantare care s-au calificat ca eligibile pentru contragarantarea garanﬂiilor acordate de acestea.
Aceste elemente de referinﬂæ privind sistemul
de lucru al FRC au determinat øi vor continua sæ
defineascæ øi pe viitor procesul de structurare,
afirmare øi consacrare a Fondului Român de Contragarantare în reﬂeaua instituﬂiilor financiare speNumærul 1 ■ Mai 2011

cializate domeniului garantærii øi contragarantærii. Sub aspectul anvergurii Fondului væzutæ din
perspectiva îndeplinirii obiectului sæu unic de
activitate se poate afirma færæ teama de a greøi cæ
FRC reprezintæ deja, la scurtæ perioadæ de la înfiinﬂarea sa, principala instituﬂie care asiguræ
contragarantarea pentru sistemul fondurilor de
garantare, cæ nivelul, volumul øi structura contragaranﬂiilor acordate în calitatea sa de furnizor
de ajutor de stat prin platforma de minimis dedicatæ IMM-urilor sunt relevante, moderne øi pe
deplin adaptate cerinﬂelor mediului românesc
de afaceri øi aquis-ului comunitar. Se pune însæ o
întrebare fireascæ: cum poate instituﬂia FRC sæ
se dezvolte øi sæ se diversifice în contextul îndeplinirii funcﬂiei sale-obiectiv, aceea de a facilita
în termeni inovativi accesul la finanﬂare al mediului de afaceri IMM? Ræspunsul nu este greu
de oferit dacæ avem în vedere cel puﬂin urmætoarele argumente:
1. în România nu existæ o piaﬂæ structuratæ
care sæ implice competitiv instituﬂiile specializate în domeniul garantærii øi cu atât mai puﬂin
cel al contragarantærii. Drept urmare, diversificarea obiectului de activitate al FRC având ca
mizæ creøterea capacitæﬂii sale de operare, dezvoltarea unei game specializate de servicii pentru reprezentanﬂii IMM-urilor în condiﬂiile pieﬂei libere se impune cu necesitate, fiind aøteptatæ cu interes de reprezentanﬂii mediului de afaceri. Asemenea sugestii øi propuneri au fost formulate atât de cætre unele fonduri de garantare,
cât øi de cætre participanﬂii la seminariile organizate de FRC în pregætirea prezentei strategii;
2. statisticile oficiale menﬂioneazæ o realitate
deloc favorabilæ mediului IMM românesc în ce
priveøte opﬂiunea antreprenoriatului acestora în
legæturæ cu accesarea de finanﬂæri pentru dezvoltare øi pentru ciclul de exploatare de la bænci
øi alte instituﬂii de finanﬂare. Numai 15 – 17%
din IMM-urile româneøti mizeazæ pe creditare,
în timp ce în UE procentul depæøeøte 70%;
3. accesul la scheme de finanﬂare europene
al mediului de afaceri românesc este cu totul nesemnificativ. Cu excepﬂia unor programe puﬂin
reprezentative ale FEI øi Jeremie, reﬂeaua IMMurilor româneøti nu beneficiazæ de instrumentele instituﬂionale europene specializate în do-
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meniul finanﬂærii, proiectelor din cadrul Strategiei Europa 2020, plasamentelor pentru credite
subordonate øi capital de risc sau pentru formule integrate de garantare øi contragarantare.
Este de datoria instituﬂiilor de garantare si a Fondului Român de Contragarantare de a promova
øi dezvolta parteneriatul cu operatorii specializaﬂi ai sistemului UE de facilitare a accesului la
finanﬂare pentru dezvoltarea øi creøterea ponderii øi aportului acestora la îndeplinirea obiectivelor asumate la nivelul UE øi de România prin
politicile comunitare de convergenﬂæ øi Programul Naﬂional de Reformæ 2011 – 2013;
4. prin politicile publice menite sæ asigure
dezvoltarea accesului la finanﬂare, în mod special strategia guvernamentalæ pentru dezvoltarea sectorului IMM pânæ în anul 2013, sunt prevæzute o serie de mæsuri øi acﬂiuni concrete pentru diversificarea øi dezvoltarea instrumentelor
de garantare øi contragarantare øi înfiinﬂarea de
noi structuri menite sæ îmbunætæﬂeascæ øi sæ consolideze instrumentele de finanﬂare;
5. practicile europene cum sunt, spre exemplu, cele din Spania, Franﬂa, Italia, Portugalia, Belgia, Olanda, Germania øi Slovenia dovedesc cæ diversificarea mecanismelor øi modalitæﬂilor de operare a instituﬂiilor de garantare øi
contragarantare este o cale consacratæ în procesul de perfecﬂionare, eficientizare øi creøtere a vizibilitæﬂii acestora în reﬂeaua operatorilor de pe
piaﬂa creditului øi în arhitectura sistemului instituﬂional al garantærii øi finanﬂærii mediului de afaceri. Implicarea FRC în acest proces vizând cu
deosebire participarea la capitalul øi oportunitatea de afaceri a unor astfel de instituﬂii øi diversificarea mecanismelor specifice contragarantærii care vizeazæ activitæﬂile conexe øi subordonate obiectului sæu principal de activitate sunt cel
puﬂin tot atâtea motive de creøtere calitativæ a
Fondului Român de Contragarantare în viitor.

■ OopbeiercætriiviuclupriniosrtiittaurﬂiVi :øiDoerzgvoanltiasrmeae cdoe-

garantare øi contragarantare din ﬂærile membre
UE, valorificarea potenﬂialului øi oportunitæﬂilor
oferite de AECM în scopul asumærii instrumentelor de bune practici øi a experienﬂelor relevante
pe plan european øi internaﬂional
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Fiind la început de drum øi având în vedere
obiectul sæu specific de activitate, cunoaøterea
de cætre Fondul Român de Contragarantare a
“bunelor practici” din zona politicilor, mecanismelor øi instrumentelor de garantare øi contragarantare din ﬂærile UE este mai mult decât beneficæ, întrucât oferæ, pe de o parte, o utilæ bazæ
de comparaﬂie cu propriile mecanisme øi instrumente øi, dintr-o altæ perspectivæ, modalitæﬂi de
amplificare, diversificare øi perfecﬂionare a potenﬂialului sæu de viabilitate economicæ øi managerialæ.
■ Peisajul european al instituﬂiilor de garantare/contragarantare este foarte diversificat în prezent. În stadiul actual, existæ ﬂæri în Europa în
care sistemele de garantare sunt predominant
de tipul fondurilor mutuale (ﬂærile din partea de
vest øi Turcia) øi ﬂæri în care sistemul de garantare este centralizat la nivel naﬂional, ca efect al
iniﬂiativelor legislative guvernamentale (fostele
ﬂæri comuniste). Este previzibil faptul ca, pe mæsuræ ce economiile acestor ﬂæri evolueazæ cætre
o piaﬂæ liberæ, concurenﬂialæ, sæ aparæ øi iniﬂiative private în domeniul garantærii primare atât
sub forma societæﬂilor mutuale (având în vedere
existenﬂa unui sistem cooperatist, care a rezistat
perioadei comuniste), cât øi a societæﬂilor comerciale private de acest tip (exemplu – România).
O caracteristicæ comunæ a sistemelor de garantare din Europa este cæ toate garanteazæ împrumuturi fæcute la bænci. Totuøi, activitatea de
garantare nu se limiteazæ numai la aceastæ activitate, existând în partea de vest a Europei un
puternic sprijin acordat fondurilor de investiﬂii
care pot interveni atât în faza de început a unei
afaceri, cât øi în faza de dezvoltare. Este semnificativ faptul cæ FEI contragaranteazæ acest tip de
investiﬂii cu fonduri totale de cca 13,6 miliarde
euro. Italia, Spania, Olanda, Franﬂa, Germania øi
Marea Britanie consumæ cca 10,5 miliarde euro
prin contragaranﬂiile acordate fondurilor de investiﬂii în capital de risc din aceste ﬂæri, proporﬂia de resurse alocate lor fiind de peste 70% din
totalul fondurilor FEI. Existæ aøadar fonduri de
investiﬂii puternice, cu o vastæ experienﬂæ, care
øtiu sæ gestioneze capitalurile primite prin plasamente de risc, dar extrem de atractive, care pro-
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duc recompense pe termen lung pentru cei care
investesc, a cæror “bune practici” sunt o realæ
provocare atât pentru Fondul Român de Contragarantare, cât øi pentru întreg sistemul românesc al garantærii øi contragarantærii.
■ Dintr-o astfel de perspectivæ, contragarantarea, modalitate prin care garantul principal
poate transfera responsabilitatea sa de garantare
limitatæ/nelimitatæ unui nivel de garantare superior, capætæ o semnificaﬂie cu totul specialæ. Condiﬂiile în care are loc acest transfer de responsabilitate sunt subiect de negociere între cele douæ
pærﬂi (garant principal-contragarantat). Se consacræ astfel faptul cæ ambele protejeazæ finanﬂatorul la un nivel specific al riscului. Prin contragaranﬂie, principalul garant, responsabil pentru toatæ suma angajatæ de cætre un finanﬂator,
este protejat din partea unui al doilea nivel de
protecﬂie – contragarantat. Uneori contragarantarea se poate extinde pe mai multe niveluri. Formal, contragarantarea poate fi activitatea unor
instituﬂii specializate cu capital privat sau public.
La nivelul UE, în multe cazuri, contragarantarea
este un atribut al statului, exercitat direct sau
prin instituﬂii specializate. În domeniul contragarantærii, cazul UE este unic în lume prin emiterea de contragaranﬂii la nivel supranaﬂional
prin FEI. Efectele contragaranﬂiei se materializeazæ în 2 aspecte importante pentru entitæﬂile
financiare (caz aplicabil øi asupra majoritæﬂii entitæﬂilor de garantare):
❑ efect asupra asumærii de riscuri: mecanismele de împærﬂire a riscurilor cu un nivel superior sunt stimulente pentru asumarea unor riscuri suplimentare øi garantul principal poate garanta mai mult;
❑ efect asupra indicelui de îndatorare: existenﬂa unui contragarant permite creøterea angajamentelor asumate de garantul
principal (de exemplu, o contragaranﬂie de
50% permite sæ dubleze angajamentele)
sau efect asupra suficienﬂei capitalului (o
contragaranﬂie de 50% permite o capitalizare de douæ ori mai micæ a schemei de
garantare).
■ La modul general, acoperirea medie a contragaranﬂiei este de cca 60% din valoarea garan-
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ﬂiei principale, iar valoarea maximæ nu depæøeøte 70%. Sub aspect structural, rata de protecﬂie oferitæ prin contragarantare poate fi una
stabilæ: de exemplu, Germania: 67 – 70%, procent unic din pierderi, repartizat între statul german øi landuri; Belgia, Portugalia: 50% din valoarea garanﬂiilor; sau ca în cazul Fondului spaniol de contragarantare CERSA, care respectæ
prioritæﬂile sectoriale stabilite de statul spaniol,
respectiv: pentru investiﬂii în afaceri inovative –
75%, pentru investiﬂii în general – 40/50%, pentru capital de lucru – 0%.
Pe de altæ parte, costul protecﬂiei prin con tragarantare poate fi: gratuit: Germania, în care
caz contragarantarea este consideratæ ajutor de
stat øi se supune Regulamentului nr. 70/2001 al
Comisiei Europene sau cu platæ sub diferite forme: în regiunea Valonæ (Belgia), societæﬂile de
garantare mutualæ plætesc 30% din prima de garantare (SOCAMUT) pentru a primi o acoperire
de 50% a riscurilor (efect de acoperire a ratei de
îndatorare); în Portugalia: asociaﬂiile de garantare mutualæ plætesc o taxæ anualæ stabilitæ de
Ministerul Finanﬂelor în funcﬂie de calitatea portofoliului de garanﬂii (oscileazæ în jurul valorii de
0,2% din portofoliul contragarantat), iar în Spania: atunci când calitatea portofoliului se deterioreazæ øi rata de nerespectare a angajamentelor garanﬂilor principali, prezentatæ CERSA trimestrial, depæøeøte un nivel fix, trebuie sæ se plæteascæ o “taxæ de penalizare”.
■ Un aspect extrem de important în domeniul garantærii/contragarantærii este calitatea instrumentelor emise øi recunoaøterea lor de cætre entitæﬂile financiare. Majoritatea sistemelor de
garantare/contragarantare în Europa sunt asimilate instituﬂiilor financiare øi se supun legislaﬂiei specifice din domeniu, deøi mai existæ øi cazuri în care garanﬂia nu este emisæ în conformitate cu prevederile acordului BASEL II. Trebuie
avut în vedere cæ în prezent reglementærile bancare internaﬂionale, dar øi în România, sunt în
curs de modificare øi se lucreazæ intens în acest
domeniu pentru acordul BASEL III, care probabil va intra în vigoare din anul 2014. În acest
context, sistemele de garantare øi contragarantare din Europa trebuie sæ se alinieze noilor stan-
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darde, care în mod sigur vor fi mai ridicate, dar
în acelaøi timp øi forﬂa garanﬂiei va creøte în beneficiul IMM-urilor. În concluzie principalele
tendinﬂe în domeniul garantærii/contragarantærii
în ﬂærile UE pot fi structurate astfel:
1. capitalizarea fondurilor de garantare/contragarantare va creøte la nivel european, ca urmare a unor programe speciale venite din partea instituﬂiilor centralizate. Capitalizarea va fi
direcﬂionatæ pe anumite axe prioritare, care ﬂin
seama de politica generalæ promovatæ la nivelul UE;
2. contragarantarea, care în prezent este rodul iniﬂiativelor la nivel de stat øi care beneficiazæ de sprijinul instituﬂiilor specializate ale UE,
se va întæri ca urmare a creøterii de capital, cât
øi apariﬂiei contragarantærii în “cascadæ”, ceea ce
va permite un volum mai mare al portofoliului;
3. schemele de garantare existente în pre zent se vor diversifica øi vor practica un numær
mai mare de produse tipizate de garantare, care
vor facilita relaﬂiile cu sistemul bancar;
4. gradul de standardizare al garanﬂiilor va
creøte, aplicându-se din ce în ce mai mult prevederile acordului Basel II øi în perspectivæ
Basel III;
5. pentru aplicarea corectæ a prevederilor ajutorului de stat în cazul garanﬂiilor/contragaranﬂiilor va exista tendinﬂa de apariﬂie øi dezvoltare a agenﬂiilor de rating, care sunt absolut necesare la nivel naﬂional, cu repercusiuni pozitive
øi asupra sistemului financiar-bancar;
6. orientarea politicæ la nivelul UE øi transpunerea în practicæ a obiectivelor stabilite vor favoriza acordarea de garanﬂii în anumite domenii
considerate prioritare, un interes crescut în activitatea de garantare fiind acordat domeniilor
inovative øi celor prin care creøte eficienﬂa energeticæ;
7. sectorul microîntreprinderilor øi respectiv acordarea de microîmprumuturi se vor bucura de o atenﬂie deosebitæ din partea schemelor de garantare/contragarantare. Este posibilæ
øi creøterea numærului de scheme de garantare,
care vor interveni în preluarea riscurilor generate de microîmprumuturi;
8. rolul schemelor de garantare, ca intermediar între cerere øi ofertæ, se va diversifica. Re-
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centele condiﬂii de crizæ au impus ca o activitate
suplimentaræ medierea între împrumutat øi finanﬂator, în condiﬂiile în care termenii iniﬂiali nu
sunt respectaﬂi. Este o activitate suplimentaræ a
fondurilor de garantare/contragarantare mai complexæ, dar care poate produce beneficii pentru
toate pærﬂile implicate.
■ Øi la nivelul României, se vor manifesta
tendinﬂe de îmbunætæﬂire a sistemelor de garantare/contragarantare. Capitalizarea va creøte øi
contragarantarea din partea FRC va avea un rol
mult mai stimulativ în asumarea de riscuri pentru finanﬂarea IMM-urilor, asumarea “bunelor
practici” consacrate la nivel UE fiind unul dintre
dezideratele majore ale strategiei sale.

■ Ovobliteacrteivauul npuriiorsiitsatreVmI: dReeasleizravriecaiiøiindfeozr--

matice privind instrumente, mecanisme øi consultanﬂæ în domeniul contragarantærii, garantærii
øi accesului la finanﬂare al IMM-urilor
Performanﬂa oricærei organizaﬂii, øi cu deosebire a celor din domeniul financiar-bancar, este
intrinsec determinatæ de nivelul øi anvergura sistemelor informatice utilizate, de capacitatea de
implementare øi up-gradare permanentæ ale acestora, de gradul de interoperabilitate cu ceilalﬂi parteneri, de standardele de lucru øi conøtiinﬂa profesionalæ a personalului. Fondul Român
de Contragarantare nu face excepﬂie; astfel cæ
încæ de la înfiinﬂarea sa a procedat la asumarea
unei viziuni moderne în legæturæ cu sistemul serviciilor informatice preconizate. Este în curs de
implementare un sistem informatic integrat de
management economico-financiar, care are constituitæ o bazæ preliminaræ de date utilæ sistemului de operare al contragaranﬂiilor øi dispune de
un sistem website øi de comunicare pe internet structurat corespunzætor.
Privind însæ la orizontul programatic 2013 –
2015, este evident cæ strategia Fondului Român
de Contragarantare în domeniul comunicaﬂiilor
øi tehnologiei informaﬂiei trebuie reproiectatæ
vizând modernizarea øi reconfigurarea permanentæ a acesteia pentru a putea dobândi, într-un
termen rezonabil, calitatea de vector øi suport
de referinﬂæ în procesul de dezvoltare permaBuletinul Fondului Român de Contragarantare
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nentæ bazatæ pe competitivitate øi eficacitate a
întregului sæu sistem de funcﬂionare – instituﬂional, tehnic, economic, managerial, juridic øi al
resurselor umane. Existæ toate premisele în acest sens, dacæ luæm în considerare procesele
aflate în derulare privind dezvoltarea arhitecturii sistemului IT al FRC la care se adaugæ potenﬂialul de finanﬂare øi cel uman pe care Fondul
Român de Contragarantare îl poate implica pentru ca acﬂiunile øi mæsurile preconizate în acest
scop sæ asigure un înalt nivel de performanﬂæ,
transparenﬂæ øi interoperabilitate.

■ OdibvieercstiifvicualreparicoorimtaurnViIcIæ:rDii eøizvaorletalarﬂeiailoøri

instituﬂionale cu fondurile de garantare, bæncile,
mediul de afaceri, presa øi autoritæﬂile publice în
scopul cunoaøterii conﬂinutului øi al dinamicii
mecanismelor øi instrumentelor de operare ale
FRC
Comunicarea øi furnizarea de informaﬂii transparente øi utile cu privire la procesul garantærii
øi contragarantærii reprezintæ o componentæ esenﬂialæ pentru implementarea unui mecanism
viabil de accesare a creditelor contragarantate,
precum øi o condiﬂie primordialæ pentru respectarea reglementærilor UE în domeniu. Transparenﬂa în procesul garantærii øi contragarantærii
are în vedere crearea unui mediu în care informaﬂiile cu privire la mecanismul garantærii, accesul la finanﬂare, criteriile de eligibilitate ale solicitanﬂilor, condiﬂiile de acordare a creditelor garantate øi contragarantate sunt accesibile, vizibile øi inteligibile pentru toﬂi participanﬂii pe
piaﬂæ. De asemenea, pentru solicitanﬂii de credite garantate de fondurile de garantare øi alte
instrumente de finanﬂare în condiﬂiile contragarantærii, transparenﬂa presupune informarea corectæ øi în timp util privind deciziile adoptate în
urma evaluærii fiecærui dosar de creditare.
■ Politicile în domeniul comunicærii øi transparenﬂa sunt ghidate de deschidere, pornind de
la premisa cæ, ori de câte ori este posibil, informaﬂiile referitoare la activitæﬂile øi operaﬂiunile
instituﬂiilor desemnate sæ implementeze øi sæ
administreze schemele de garantare øi contragarantare vor trebui puse la dispoziﬂia beneficiaNumærul 1 ■ Mai 2011

rilor de finanﬂare în condiﬂii de transparenﬂæ.
Transparenﬂa în procesul garantærii øi contragarantærii este o condiﬂie esenﬂialæ a ræspunderii,
în sensul în care implicæ nevoia participanﬂilor
pe piaﬂæ, în cadrul procesului de garantare øi
contragarantare, de a-øi justifica acﬂiunile øi de
a-øi asuma responsabilitatea deciziilor, practicilor øi a rezultatelor.
Pe de altæ parte lipsa de transparenﬂæ este
una dintre cele mai frecvente erori de comunicare. De aceea, este necesar ca programele øi activitæﬂile instituﬂiilor implicate în procesul garantærii øi contragarantærii sæ fie comunicate publicului larg pentru a se cunoaøte ce s-a urmærit,
ce s-a fæcut øi ce s-a obﬂinut în urma lor. Acest
deziderat poate fi atins prin elaborarea unui mecanism de comunicare eficient, în cadrul cæruia
promovarea øi diseminarea rezultatelor constituie etape de implementare, în desfæøurarea cærora primeazæ principiul transparenﬂei. Modul
în care acestea sunt organizate ca parte a strategiei de comunicare, instrumentele-suport ce contribuie la diseminarea mesajului, respectiv informarea, instruirea øi consilierea, permit o extindere a obiectivului principal vizat prin strategia
de comunicare, asigurând o conøtientizare sporitæ a procesului de garantare øi contragarantare.
Acest lucru se poate realiza în special prin educaﬂia beneficiarilor de finanﬂæri privind schemele
de garantare øi contragarantare øi mecanismele
de operare a instituﬂiilor bancare.
■ Normele emise de Fondul Român de Contragarantare includ sintagma “schemæ transparentæ de ajutor de minimis”, cu referire la respectarea dispoziﬂiilor Regulamentului CE nr. 1.998/
2006. În cadrul respectivului regulament se face
trimitere la ajutoarele de minimis transparente
din perspectiva modului de calcul, transparenﬂa în
procesul garantærii øi contragarantærii presupunând: instituirea mecanismului de contragarantare la nivel naﬂional prin reglementæri legale specifice; informarea beneficiarilor de finanﬂare cu privire la existenﬂa schemelor de garantare øi contragarantare, a ofertelor disponibile øi a modalitæﬂilor de accesare; derularea transparentæ a procesului în sine, prin respectarea paøilor necesari pentru evaluarea beneficiarilor, conform legislaﬂiei
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în vigoare; informarea beneficiarilor privind valoarea ajutoarelor obﬂinute; transmiterea raportærilor privind situaﬂia garanﬂiilor acordate.
Este foarte important însæ ca beneficiarii de
finanﬂare sæ urmæreascæ în mod riguros procedurile, mecanismele øi instrumentele care opereazæ pe întreg circuitul bancæ-garantare-contragarantare pentru ca accesul la finanﬂare sæ fie
realmente potenﬂat printr-o comunicare eficientæ,
diseminatæ øi principialæ. Beneficiarii creditelor
garantate-contragarantate trebuie sæ fie conøtienﬂi
øi totodatæ conøtientizaﬂi de existenﬂa ansamblului riscurilor generate în procesul de creditare,
chiar din momentul demarærii formalitæﬂilor pentru accesarea creditelor garantate (riscuri operaﬂionale, riscul valutar, riscul de dobândæ, riscul de
credit, riscul afacerii, riscul de lichiditate, riscul
reputaﬂional, riscul de ﬂaræ, riscul de bancæ etc.).

■ Orebaiemctainvuagl epmrieonrtiutalruiVFIRIIC: ,Pîmerbfeucnﬂiæotnæﬂai--

rea formærii continue a personalului øi obﬂinerea
recunoaøterii calitæﬂii în procesul de operare
Managementul este unanim recunoscut ca
fiind cel mai important factor de succes pentru
o organizaﬂie, indiferent de faza ciclului de viaﬂæ
în care se aflæ. De la aceastæ regulæ nu face excepﬂie nici Fondul Român de Contragarantare,
organizaﬂie relativ tânæræ, unicat în peisajul financiar-bancar românesc, chematæ sæ contribuie decisiv la relansarea øi dezvoltarea mediului
de afaceri din România prin facilitarea accesului
întreprinderilor mici øi mijlocii la finanﬂare.
Într-o abordare strategicæ, consolidarea øi amplificarea rolului FRC în însænætoøirea funcﬂionalitæﬂii economiei naﬂionale, dupæ o perioadæ de
crizæ economico-financiaræ cu efecte negative
dintre cele mai profunde, reprezintæ un demers
ambiﬂios øi, în acelaøi timp, cu multiple implicaﬂii economice øi sociale asupra “stærii de sænætate” a societæﬂii româneøti.
■ Punctul de plecare în descrierea acestui
obiectiv øi, implicit, prioritæﬂile strategice îl constituie maniera de tratare a managementului FRC.
Pe de o parte, de pe poziﬂia managerilor, adicæ
a celor care îl exercitæ, acesta se regæseøte ca un
complex de procese de management, în care:
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– actorii principali sunt managerii de top,
de nivel mediu øi inferior, adicæ cei care
conduc øi gestioneazæ organizaﬂia sau pærﬂi
ale acesteia;
– prestaﬂia lor constæ în fundamentarea øi
adoptarea de decizii de previziune, organizare, coordonare, antrenare øi controlevaluare;
– efectele acestor decizii, operaﬂionalizate
prin intermediul acﬂiunilor executanﬂilor,
sunt rezultatele obﬂinute, vizavi de obiectivele aumate.
O asemenea manieræ de manifestare a managementului FRC implicæ, aøadar, exercitarea unor secvenﬂe distincte ale proceselor de management, cu conﬂinut diferit, dar, în acelaøi timp,
interdependente: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea si control-evaluarea. Esenﬂa
exercitærii celor cinci funcﬂii, care dau consistenﬂæ unui proces de management, o reprezintæ
deciziile de management. Asigurarea calitæﬂii acestora este dependentæ decisiv de gradul de
profesionalizare al managerilor øi managementului.
■ Pe de altæ parte, pragmatic, de pe poziﬂia
tuturor participanﬂilor la derularea proceselor
de muncæ, managementul trebuie abordat ca o
caracteristicæ de sistem a FRC, respectiv ca sistem de management, ale cærui caracteristici dimensionale øi funcﬂionale sunt date de maniera
de concepere øi funcﬂionare a celor cinci subsisteme (componente): metodologic, decizional, informaﬂional, organizatoric øi managementul resurselor umane.
■ Analiza managementului FRC în aceste
douæ ipostaze a evidenﬂiat atât aspecte pozitive,
cât øi unele disfuncﬂionalitæﬂi care, împreunæ cu
cauzele generatoare, constituie premisele conturærii obiectivului strategic øi a modalitæﬂilor de
realizare referitoare la perfecﬂionarea managerialæ a instituﬂiei. Dacæ ne raportæm la potenﬂialul
de viabilitate managerialæ (nivel 2,96 – foarte
înalt), determinat în contextul diagnosticærii viabilitæﬂii manageriale a FRC cu ajutorul matricelor de evaluare a factorilor interni, este evident
cæ n-ar trebui insistat atât de mult pe modernizarea managementului. Dar, ﬂinând cont de fap-

Buletinul Fondului Român de Contragarantare

Viziunea øi obiectivele Fondului Român de Contragarantare
tul cæ încæ se înregistreazæ unele puncte slabe
(defalcarea insuficientæ a obiectivelor la nivel de
posturi øi compartimente, tendinﬂa de “încærcare”
exageratæ a structurii organizatorice cu compartimente, folosirea unui model de fiøæ a postului
insuficient de relevant din perspectiva valorificærii sale manageriale, insuficienta rigurozitate
metodologicæ în promovarea øi utilizarea unor
instrumente manageriale – managementul prin
obiective, delegarea, diagnosticarea etc., folosirea
unui numær relativ redus de sisteme, metode øi
tehnici de management), iar managementul reprezintæ cel mai important factor de generare
de eficienﬂæ øi eficacitate la nivel de organizaﬂie
øi componente ale acesteia, este justificat un
asemenea demers complex, de naturæ strategicæ
øi cu un pronunﬂat caracter inovativ.

■ OgebsiteiuctniviiulecpornioormitaicreIXp:roCporini,soalsiidgaurreaa-

rea capacitæﬂii de platæ a FRC pentru efectele ce
decurg din producerea riscului øi îmbunætæﬂirea
logisticæ a FRC
Înfiinﬂat prin O.U.G. nr. 23/2009, aprobatæ
prin Legea nr. 312/2009, din necesitatea stringentæ a îmbunætæﬂirii accesului la finanﬂare al
întreprinderilor mici øi mijlocii, contracarærii efectelor crizei economico-financiare øi relansærii
economice, Fondul Român de Contragarantare
– instituﬂie financiaræ specializatæ – s-a structurat øi consacrat relativ rapid în sistemul financiar
românesc, oferind astæzi facilitæﬂi importante
mediului IMM, prin fondul de garantare, pentru
accesarea de credite øi alte finanﬂæri atât de necesare activitæﬂii investiﬂionale, operaﬂionale øi de
dezvoltare a afacerilor. Fondul Român de Contragarantare a devenit operaﬂional începând din
luna aprilie 2010 ca urmare a elaborærii – în concordanﬂæ cu legislaﬂia aplicabilæ øi reglementærile BNR – øi punerii în aplicare a unui sistem
coerent, riguros øi optimizat de norme øi proceduri care vizeazæ mecanismele, instrumentele,
criteriile øi principiile de acordare a contragaranﬂiilor.
■ În esenﬂæ avem în vedere patru norme de
referinﬂæ: Norma nr. 1/2010 privind contragarantarea garanﬂiilor aferente finanﬂærilor contracNumærul 1 ■ Mai 2011

tate de întreprinderile mici øi mijlocii de la bænci
øi instituﬂii financiare nebancare, Norma nr.
2/2010 privind contragarantarea garanﬂiilor acordate pentru sprijinirea înfiinﬂærii øi dezvoltærii de întreprinderi mici øi mijlocii (start-up),
Norma nr. 3/2011 privind contragarantarea garanﬂiilor aferente finanﬂærilor contractate de întreprinderile mici øi mijlocii active în producﬂia
primaræ de produse agricole øi Norma nr. 4/2011
privind contragarantarea garanﬂiilor acordate pentru sprijinirea înfiinﬂærii øi dezvoltærii microîntreprinderilor de cætre întreprinzætorii tineri.
Pe baza acestor norme au fost încheiate convenﬂii-cadru cu principalele fonduri de garantare, øi anume: Fondul Naﬂional de Garantare a
Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), Fondul de
Garantare a Creditului Rural (FGCR), Fondul
Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzætori Privaﬂi (FRGCIP), Fondul Local de
Garantare Focøani – Filiala FNGCIMM, Fondul
Local de Garantare Sfântu Gheorghe – Filiala
FNGCIMM, Fondul Local de Garantare Craiova
– Filiala FNGCIMM.
■ Pânæ la data de 31.12.2010, au fost acordate 1.862 de contragaranﬂii în valoare de
372,301 milioane lei, reprezentând 1.400 milioane lei credite accesate. Pe aceastæ bazæ veniturile obﬂinute de Fondul Român de Contragarantare din comisioane de operare potrivit Ordinului M.I.M.M.C.M.A. nr. 1.364 din 12.12.2009
au fost de 0,87 milioane lei, din care 0,46 milioane lei aferente anului 2010. Totodatæ în anul
2010 s-au obﬂinut 28,8 milioane lei venituri din
plasamentele fæcute în bænci potrivit Normei de
trezorerie.
Rezultatul exerciﬂiului 2010 pune în evidenﬂæ
un profit net de 17,2 milioane lei, dimensiunea
pozitivæ a acestuia fiind determinatæ de faptul cæ
în anul 2010 plæﬂile cætre fondurile de garantare
ca efect al producerii riscului au fost de numai
0,5 milioane lei faﬂæ de 50,1 milioane lei prognozat, cât øi de faptul cæ nivelul cheltuielilor de
exploatare/funcﬂionare al FRC, chiar øi în condiﬂiile specifice începutului activitæﬂii, au fost riguros gestionate, cu impact pozitiv asupra exerciﬂiului general 2010.
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– milioane lei –
Venituri din exploatare – comisioane operare
Venituri financiare (din plasamente)
TOTAL VENITURI
Cheltuieli de exploatare
Provizioane
TOTAL CHELTUIELI
■ Analizele øi studiile de specialitate pun în
evidenﬂæ urmætoarele componente de trend pentru perioada 2011 – 2013 în ce priveøte ﬂintele
de venit øi cheltuieli ale FRC în acest interval
(vezi tabelul).
În cazul veniturilor, s-a avut în vedere faptul
cæ încasærile din comisioane de operare vor avea o evoluﬂie crescætoare, în timp ce veniturile
din plasamente se vor diminua relativ în condiﬂiile în care dobânda medie prognozatæ la depozite øi plasamente va fi de circa 5,8 – 6,2% pe an.
În aceste condiﬂii se poate afirma cæ este sustenabilæ øi realistæ aprecierea cæ Fondul Român
de Contragarantare poate sæ-øi desfæøoare activitatea acoperind integral cheltuielile de exploatare din veniturile proprii, cæ este realistæ estimarea ca media anualæ a exerciﬂiului bugetar –
exclusiv plæﬂile cætre fondurile de garantare ca
urmare a producerii riscului – sæ fie pozitivæ,
astfel încât FRC sæ nu solicite acoperirea de la
bugetul public a vreunei cheltuieli care priveøte
activitatea sa operaﬂionalæ øi de exploatare.

■ Opebriefecctiﬂviounl parreioarcitaadr rXu:luMiondoerrmniaztairveparøii-

vind organizarea øi funcﬂionarea FRC în scopul
creøterii impactului activitæﬂii de contragarantare în susﬂinerea accesului la finanﬂare a IMMurilor
Fondul Român de Contragarantare a fost înfiinﬂat în contextul presiunilor øi riscurilor asupra
1)

2011
2,8
27,0
29,8
18,5
45,4
63,9

2012
7
20,6
27,6
21,3
80,0
101,3

2013
9
14,7
23,7
23,4
110,0
133,4

sectorului IMM determinate de apariﬂia crizei
economico-financiare, care se ræsfrângeau în mod
negativ asupra accesului la finanﬂare al acestei
largi categorii de operatori economici. În acest
context, identificarea unor soluﬂii de sprijinire a
finanﬂærii IMM-urilor øi, totodatæ, de creøtere a
capacitæﬂii de expunere a furnizorilor de garanﬂii pentru IMM-uri – fondurile de garantare – reprezenta o necesitate stringentæ.
Guvernul a adoptat mæsura prin ordonanﬂæ
de urgenﬂæ, dat fiind cæ întreaga problematicæ
menﬂionatæ viza interesul public øi constituia o
situaﬂie de urgenﬂæ øi extraordinaræ, a cærei reglementare nu putea fi amânatæ færæ consecinﬂe
asupra mediului de afaceri, în general, øi al IMMurilor cu deosebire. Ca urmare, prin Ordonanﬂa
de urgenﬂæ a Guvernului nr. 23/11.03.20091)
(M. Of. nr. 190/26.03.2009, Partea I) a fost decisæ constituirea FRC, care a devenit efectivæ în
luna decembrie 2009, dupæ soluﬂionarea tuturor aspectelor legate de înfiinﬂare, inclusiv cele
privitoare la værsarea capitalului social.
■ Fondul a fost înfiinﬂat ca instituﬂie financiaræ specializatæ, cu statut juridic de societate
comercialæ pe acﬂiuni administratæ în sistem dualist, având contragarantarea drept obiect unic de
activitate. Acﬂionarii acestuia sunt: statul român
reprezentat de Ministerul Economiei, Comerﬂului øi Mediului de Afaceri, care deﬂine 68% din
acﬂiuni, øi Fundaﬂia Post-Privatizare, cu 32% din
acﬂiuni.

Aprobatæ ulterior prin Legea nr. 312/2009 (M. Of. nr. 692/14.10.2009, Partea I)
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Prin contragaranﬂiile pe care le acordæ, FRC
contribuie atât la diminuarea costurilor de credit suportate de IMM-uri, cât øi la creøterea capacitæﬂii de expunere pe garanﬂii a fondurilor de
garantare.
■ Din experienﬂa acumulatæ în circa un an
de funcﬂionare, ca øi din dialogul cu Banca Naﬂionalæ a României, mediul de afaceri øi fondurile
de garantare, din experienﬂa instituﬂiilor similare
din Uniunea Europeanæ øi accesul la ”bunele
practici” în domeniul garantærii øi contragarantærii, în calitatea FRC de membru al Asociaﬂiei
Europene de Cauﬂiune Mutualæ (AECM), au rezultat o serie de constatæri ce reprezintæ, la acest
moment, elemente de referinﬂæ ale unui proces
ce se doreøte reformator, în scopul dezvoltærii øi
modernizærii activitæﬂii Fondului Român de Contragarantare, încât impactul contragarantærii asupra finanﬂærii IMM-urilor sæ fie mereu mai perfecﬂionat, mai amplu øi mai performant.
În primul rând, s-a constatat caracterul restrictiv al obiectului unic de activitate, care nu
permite utilizarea unor mijloace øi instrumente
complementare de susﬂinere a IMM-urilor, aøa
cum se întâlneøte frecvent în practica statelor
europene cu experienﬂæ îndelungatæ în domeniu (Spania, Italia, Portugalia, Belgia, Olanda,
Franﬂa etc.).
În al doilea rând, a rezultat færæ echivoc necesitatea unei motiværi mai vizibile a sectorului bancar øi a fondurilor de garantare în utilizarea contragaranﬂiilor ca diminuator de risc în condiﬂiile
reglementate de BNR øi ca sistem de facilitare a
creditærii IMM-urilor, precum øi în diseminarea
în rândul clientelei bancare a mecanismelor øi
informaﬂiilor relevante în legæturæ cu instrumentele de contragarantare øi utilitatea acestora, cu
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efect multiplicator asupra valorii øi eficacitæﬂii
procesului productiv al beneficiarilor – întreprinderile mici øi mijlocii. Practicile europene
accentueazæ recunoaøterea contragaranﬂiilor ca
instrumente de diminuare a riscului de credit,
cu impact pozitiv asupra necesitæﬂilor de adecvare a capitalului instituﬂiilor de credit, în acord
cu principiile øi criteriile Basel II øi în acord cu
proiectul Basel III. Iatæ de ce obﬂinerea unui
asemenea statut de operare pentru FRC, din
partea Bæncii Naﬂionale a României, ræmâne unul dintre obiectivele majore ale etapei viitoare, strict legat de reconfigurarea mecanismului de preluare de cætre stat a riscului asociat
activitæﬂii de contragarantare, astfel încât sæ se
asigure un grad maxim de certitudine în ceea ce
priveøte plata contragaranﬂiei la producerea riscului de credit, precum øi de revizuire a mecanismelor de stabilire a condiﬂiilor de acordare a
contragaranﬂiilor, în sensul ca acestea sæ fie aprobate la nivelul organelor de conducere profesionalizate ale FRC, færæ ingerinﬂe exterioare.
Pe de altæ parte, o viziune integratæ, modernæ øi pragmaticæ asupra dinamicii mecanismelor
juridice øi de reglementare, care privesc funcﬂionarea Fondului Român de Contragarantare, va
trebui sæ aibæ în vedere øi reconsiderarea prevederilor din actele normative de înfiinﬂare a FRC,
precum øi a celor din normele interne care definesc mecanismele øi instrumentele de operare
ale instituﬂiei în deplin acord cu implicaﬂiile øi
opﬂiunile de dezvoltare asumate în documentul
strategic al FRC pentru perioada 2011 – 2013 øi
a proiecﬂiilor acestuia din perspectiva 2015.
Ionel POPESCU
preøedintele Consiliului de Supraveghere
al Fondului Român de Contragarantare
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FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE
● contribuﬂie efectivæ la stimularea finanﬂærii
øi dezvoltærii economice ●

STIMULAREA iniﬂiativei private øi, deopotrivæ, sprijinul
pentru dezvoltarea întreprinderilor mici øi mijlocii (IMM),
factori principali de dezvoltare economicæ øi de creare de
locuri de muncæ, au reprezentat øi reprezintæ, cu atât mai
mult øi în continuare, obiective asumate în politicile guvernamentale øi susﬂinute prin resurse financiare de la buge tul de stat di recﬂionate în acest scop.
Pentru consolidarea acestui sector, Guvernul României a
elaborat “Strategia guvernamentalæ pentru dezvoltarea sectorului IMM, în perioada 2009 – 2013”, actualizând øi adaptând astfel prioritæﬂile de politicæ publicæ a României în
domeniul IMM la noile evoluﬂii pe plan european.

❑ SîmtrbatuengæiatæsﬂtiraebaileaøctceescualupiriImMæMplraiofrinitaatne-

ﬂare. Printre mæsurile propuse pentru îndeplinirea acestui obiectiv specific sunt incluse atât
consolidarea sistemului de fonduri de garantare pentru IMM, cât øi sporirea accesibilitæﬂii fondurilor de micro-creditare.

❑

În acelaøi timp, necesarul de finanﬂare pentru IMM a crescut datoritæ crizei economice, în condiﬂiile unei reticenﬂe crescute a bæncilor privind acordarea de finanﬂæri
cætre aceastæ categorie de clienﬂi. Mijloacele
financiare pentru înfiinﬂarea, menﬂinerea pe
piaﬂæ sau dezvoltarea întreprinderii fiind greu
de asigurat din resurse proprii, IMM au devenit tot mai vulnerabile în condiﬂiile actuale,
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din ce în ce mai dure, ale competiﬂiei de pe piaﬂa unicæ.
Guvernul a aprobat, totodatæ, øi O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinﬂærii øi dezvoltærii microîntreprinderilor
de cætre întreprinzætorii tineri.
Prin aceasta se sprijinæ înfiinﬂarea øi dezvoltarea, în perioada 2010 – 2012, a cel puﬂin 1.100
firme. De asemenea, ordonanﬂa prevede garantarea creditelor bancare contractate de cætre
tinerii întreprinzætori, în procent de maximum
80% din valoarea creditului solicitat, dar nu
mai mult de 80.000 euro.

❑

ﬁinând cont de necesitæﬂile economice, dar øi de dificultæﬂile suplimentare cu care se confruntæ IMM în contextul crizei
economice øi plecând de la necesitatea izvorâtæ din alinierea la politicile publice specifice
instrumentelor europene, Fondul Român de
Contragarantare (FRC) a fost înfiinﬂat ca instituﬂie financiaræ specializatæ în conformitate cu
O.U.G. nr. 23/2009 aprobatæ prin Legea nr. 312/
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2009 øi autorizat sæ funcﬂioneze ca persoanæ
juridicæ începând cu data de 9 decembrie 2009,
cu misiunea de a contribui la atenuarea dificultæﬂilor cu care se confruntæ sectorul IMM
în accesarea de finanﬂæri, asigurând totodatæ
funcﬂionarea sustenabilæ, pe termen lung, a segmentului pieﬂei financiare alcætuit din fonduri
de garantare.
Instituﬂia a fost declaratæ pe deplin opera ﬂionalæ la data de 04 martie 2010.

❑

În vederea îndeplinirii misiunii asumate, FRC a acﬂionat încæ de la înfiinﬂare în concordanﬂæ cu reglementærile comunitare øi naﬂionale aplicabile øi cu bunele practici europene în domeniul acordærii de contragaranﬂii, elaborând cadrul normativ referitor
la acordarea, monitorizarea øi executarea contragaranﬂiilor, alcætuit din urmætoarele documente relevante:
a) Norma nr. 1/2010 privind contragarantarea garanﬂiilor aferente finanﬂærilor contractate de întreprinderile mici øi mijlocii de la bænci
øi instituﬂii financiare nebancare;
b) Norma nr. 2/2010 privind contragarantarea garanﬂiilor acordate pentru sprijinirea
înfiinﬂærii øi dezvoltærii de întreprinderi mici øi
mijlocii (start-up);
c) Convenﬂia-cadru de contragarantare dintre FRC øi fondurile de garantare.

❑

Prin normele sus-menﬂionate sunt instituie în fapt douæ scheme de ajutor
de minimis, notificate Consiliului Concurenﬂei. Trebuie precizat cæ valoarea maximæ a aju torului de minimis de care poate beneficia un
IMM, conform reglementærilor comunitare øi
naﬂionale aplicabile, se calculeazæ prin cumularea ajutoarelor de minimis primite în anul
fiscal în curs cu ajutoarele de minimis primite
în ultimii doi ani fiscali consecutivi; aceasta nu
putea depæøi, conform acestor norme, echivalentul în lei a 200.000 euro, pentru toate sectoarele de activitate, cu excepﬂia producﬂiei primare de produse agricole, armament, alcool øi
tutun, pescuit øi acvaculturæ, cærbune, siderur-
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gie, construcﬂii navale, fibre sintetice, jocuri de
noroc, respectiv 100.000 euro pentru societæﬂile
care activeazæ în sectorul transportului rutier.
Valoarea ajutorului se determinæ ex-ante la
data acordærii contragaranﬂiei, pentru toatæ perioada de contragarantare, ca echivalent subvenﬂie brutæ.

❑

În scopul perfecﬂionærii schemelor
de ajutor de minimis øi instituirii de
scheme noi, în anul 2011 a fost aprobatæ com pletarea Normelor nr. 1 øi 2/2010, în concordanﬂæ cu dispoziﬂiile Regulamentului CE nr.
1.998/2006 privind aplicarea art. 87 øi 88 din
Tratat referitoare la ajutoarele de minimis, în
vederea clarificærii valorii maxime a contragaranﬂiilor de care poate beneficia o întreprindere,
respectiv 1.200.000 euro/IMM øi 600.000 euro/
IMM-urile care activeazæ în sectorul transporturilor.
❑ Totodatæ, au fost aprobate în forma finalæ
proiectele Normei nr. 3/2010 privind contragarantarea garanﬂiilor aferente finanﬂærilor contractate de întreprinderile mici øi mijlocii active în producﬂia primaræ de produse agricole
øi convenﬂiei de contragarantare aferente implementærii acestei norme. Deasemeni, s-a aprobat completarea Normei nr. 3/2011 (buget
alocat, reguli de raportare øi monitorizare a ajutoarelor de minimis etc.) în conformitate cu
ræspunsul ce va fi primit de la Ministerul Agriculturii øi Dezvoltærii Rurale øi încheierea convenﬂiilor de contragarantare corespunzatoare,
în care se vor putea include øi soluﬂii de implementare rezultate din negocierile cu fondurile
de garantare, cu condiﬂia ca acestea sæ ræspundæ cerinﬂelor de bunæ gestionare a activitæﬂii øi
de eficientizare a derulærii acordærii contragaranﬂiilor.
❑ Pentru sprijinirea accesului la finanﬂare a
microîntreprinderilor aparﬂinând întreprinzætorilor debutanﬂi beneficiari ai Programului pentru stimularea înfiinﬂærii øi dezvoltærii microîntreprinderilor de cætre tinerii întreprinzætori a
fost elaboratæ Norma nr. 4/2011 privind contragarantarea garanﬂiilor acordate pentru spri-
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jinirea înfiinﬂærii øi dezvoltærii microîntreprinderilor de cætre întreprinzætorii tineri. Acordarea contragaranﬂiilor se va face în temeiul unui
act adiﬂional la Convenﬂia de contragarantare
nr. 1/2010, încheiatæ cu FNGCIMM, iar bugetul total al schemei pe perioada de implementare 2011 – 2012 este de 190 milioane lei.

❑

FRC a încheiat convenﬂii de cont ragarantare cu urmætoarele fonduri de
garantare care acordæ garanﬂii IMM:
❑ Fondul Naﬂional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici øi Mijlocii;
❑ Fondul Local de Garantare Focøani – Filiala FNGCIMM;
❑ Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe – Filiala FNGCIMM;
❑ Fondul de Garantare a Creditului Rural;
❑ Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzætorii Privaﬂi;
❑ Fondul Local de Garantare Craiova – Filiala FNGCIMM.

❑

O preocupare specialæ pentru FRC a
constituit-o, încæ de la înfiinﬂare, im-

Distribuﬂia pe tipuri de finanﬂæri susﬂinute
a volumului total de contragaranﬂii
în trimestrul IV vs I

plicarea în vederea sprijinirii absorbﬂiei fondu rilor europene; în acest scop, FRC a prevæzut
în cele douæ norme menﬂionate anterior procente øi valori maxime de contragarantare pentru proiectele specifice de investiﬂii, inclusiv
capitalul circulant necesar realizærii acestora,
precum øi pentru scrisorile de garanﬂie bancaræ
destinate asigurærii cofinanﬂærii acestor proiecte. Procentele maxime de contragarantare
practicate în prezent de FRC sunt prezentate
în anexa nr. 1 la prezenta.

❑

Activitatea de contragarantare efec tuatæ pânæ la 31.03.2011. Conform notificærilor primite de la Fondurile de garantare
øi confirmate de FRC, pânæ la 31.03.2011 au
fost acordate un numær de 3.220 (1.358 – trimestrul I 2011) de contragaranﬂii în valoare
totalæ de 557.529.023 lei (185.227.848 lei –
trimestrul I 2011).

❑

Tipuri de finanﬂæri susﬂinute. În cadrul portofoliului de contragaranﬂii
acordate în trimestul I 2011 s-a înregistrat, faﬂæ
de acordærile trimestrului IV 2010, o creøtere a
Distribuﬂia pe tipuri de finanﬂæri susﬂinute
a numærului total de contragaranﬂii
în trimestrul IV vs I
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Distribuﬂia pe finanﬂatori
a numærului de contragaranﬂii
acordate pânæ la 31.03.2011

Distribuﬂia pe finanﬂatori
a volumului de contragaranﬂii
acordate pânæ la 31.03.2011

Graficul nr. 2
ponderii destinate finanﬂærii capitalului circulant atât sub aspect numeric, cât øi valoric, dar
în proporﬂii diferite. Dacæ ponderea numærului de contragaranﬂii pentru capital circulant a
crescut cu doar 4%, ponderea valoricæ a crescut cu 12 procente, determinatæ øi de aplicarea în luna martie, de cætre toate fondurile de
garantare, a procentului de 60% la contragaranﬂiile destinate capitalului circulant (vezi graficul nr. 1).
Diferenﬂa evidentæ existentæ între distribuﬂia volumului øi a numærului total de contragaranﬂii pe tipuri de finanﬂæri este determinatæ
de media preluærii riscului pe cele douæ destinaﬂii de finanﬂare, de peste 75% în cazul investiﬂiilor, comparativ cu 40 – 60% în cazul capitalului circulant.
O analizæ a distribuﬂiei pe bænci, în funcﬂie
de tipurile de finanﬂæri susﬂinute, relevæ faptul
cæ Banca Transilvania cumuleazæ 38% din numærul total de contragaranﬂii acordate pânæ la
31.03.2011 øi mai mult de o treime (44%) din
contragaranﬂiile aferente finanﬂærilor pentru
capital de lucru. Cele mai multe contragaranﬂii
aferente investiﬂiilor au fost acordate pentru
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finanﬂæri ale CEC (108 contragaranﬂii) øi BRD
(114 contragaranﬂii).

❑

Distribuﬂia pe finanﬂatori a portofoliului de contragaranﬂii acordate. Prin activitatea de contragarantare au fost susﬂinute
finanﬂæri (garantate de fondurile de garantare
øi contragarantate de acestea în numele FRC
pe bazæ de mandat) acordate IMM-urilor de cætre un numær de 30 instituﬂii. Urmætorii 6 finanﬂatori: BCR, BRD, Banca Transilvania, UNICREDIT, CEC BANK øi GARANTI BANK, ræmân
principalele bænci partenere ale cæror finanﬂæri
beneficiazæ/au beneficiat de garanﬂii contragarantate, ele cumulând 77% din volumul total
al contragaranﬂiilor acordate pânæ la 31.03.2011.
Distribuﬂia pe principalii finanﬂatori a numærului øi volumulului total de contragaranﬂii acordate pânæ la 31.03.2011 se prezintæ în graficul
nr. 2.
În cursul trimestrului I, cu excepﬂia lunii
ianuarie, s-a menﬂinut tendinﬂa de creøtere a
numærului øi valorii contragaranﬂiilor acordate
lunar datoritæ creøterii numærului de contragaranﬂii acordate de FNGCIMM ca urmare a in-

27

Misiunea Fondului Român de Contragarantare

Distribuﬂia pe tipuri de I.M.M.
a beneficiarilor de contragaranﬂii
acordate de FRC pânæ la 31.03.2011
(numeric)

Distribuﬂia pe tipuri de I.M.M.
a beneficiarilor de contragaranﬂii
acordate de FRC pânæ la 31.03.2011
(valoric)

Graficul nr. 3
trærii în vigoare a convenﬂiilor de garantare tip
plafon (ce includ condiﬂionalitæﬂile specifice în
vederea contragarantærii) øi cu alte bænci. Astfel, în baza acestora, s-au acordat 1.045 de contragaranﬂii din totalul de 1.358 de contragaranﬂii acordate în trimestru, din care peste 50%
sunt acordate numai prin Banca Transilvania.
Dacæ la finele anului 2010, Banca Transilvania deﬂinea, numeric øi valoric, poziﬂia de lider
în portofoliului de contragaranﬂii acordate, dupæ
primul trimestru al anului 2011, aceasta îøi menﬂine poziﬂia de lider doar din punct de vedere
al numærului de contragaranﬂii acordate cu o
pondere de 38% (1.219 contragaranﬂii), în timp
ce sub aspect valoric a fost depæøitæ de BRD øi
BCR, care øi-au recâøtigat poziﬂiile deﬂinute înainte de includerea la contragarantare a garanﬂiilor acordate în baza convenﬂiilor plafon.
Ponderea mare a numærului de contragaranﬂii acordate în baza convenﬂiilor de garantare tip plafon are drept consecinﬂæ diminuarea
semnificativæ a valorii medii a contragaranﬂiilor acordate pânæ în prezent, de la nivelul de
cca 296 mii lei (echivalentul a cca 68.800 euro),
nivel ce s-a menﬂinut aproape constant în lu-
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nile premergætoare includerii la contragarantare a acestui tip de garanﬂii, la cca 173 mii lei
(cca 41.200 euro). Evoluﬂia este favorabilæ pentru FRC din punctul de vedere al riscurilor asumate prin acordarea de contragaranﬂii contribuind la o mai bunæ dispersie a riscului, în
structura portofoliului crescând numærul de
contragaranﬂii de valori mici, aferente garanﬂiilor acordate în baza convenﬂiilor tip plafon
(de exemplu: valoarea medie a contragaranﬂiilor acordate prin FNGCIMM pentru garanﬂiile acordate în baza convenﬂiei tip plafon
încheiate cu Banca Transilvania este de numai
45,2 mii lei, respectiv cca 10.700 euro/contragaranﬂie).

❑

IMM-uri susﬂinute. Prin activitatea de
acordare de contragaranﬂii desfæøuratæ pânæ la data de 31.03.2011 au fost susﬂinute un numær total de 2.790 de IMM-uri (faﬂæ
de 1.631 de IMM-uri câte au beneficiat de contragaranﬂii la finele anului 2010). Cele 2.790 de
IMM-uri reprezintæ un numær de cca 66.170
locuri de muncæ sprijinite (faﬂæ de cca 46.500
la finele trimestrului IV 2010) øi susﬂinerea u-
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nui volum total al finanﬂærilor acordate de bænci
acestora, de cca 2.097 echivalent milioane lei,
respectiv aproximativ 500 milioane euro (faﬂæ de
325 milioane euro la finele trimestrului IV 2010).
În structuræ, pe tipuri de IMM-uri susﬂinute,
graficul nr. 3 prezintæ distribuﬂia pe cele trei
tipuri de IMM a unor indicatori (valoare totalæ
contragaranﬂii acordate pânæ la 31.03.2011, numær contragaranﬂii acordate, numær IMM-uri
susﬂinute øi ponderile specifice aferente).
Este de remarcat faptul cæ prin activitatea de
contragarantare desfæøuratæ pânæ la 31.03.2011,
microîntreprinderile (1.419 IMM-uri din totalul de 2.790) sunt principalele beneficiare ale
contragaranﬂiilor acordate; deøi beneficiazæ de
un numær mare de contragaranﬂii (cca 51% din
numærul total de contragaranﬂii acordate), valoarea totalæ a acestora reprezintæ numai 23%
din volumul total al contragaranﬂiilor. Întreprinderile mici (1.015 IMM-uri) beneficiazæ la rândul lor de un numær însemnat de contragaranﬂii (cca 36% din numærul total de contragaranﬂii acordate), valoarea acestora prezintæ ponderea cea mai importantæ din volumul contra-

garanﬂiilor acordate (44%). Întreprinderile mijlocii (356 IMM-uri), deøi beneficiazæ de numai
13% din numærul total al contragaranﬂiilor acordate, valoarea acestora reprezintæ 33% din
volumul contragaranﬂiilor acordate; sunt beneficiare ale unor contragaranﬂii de valori mai
mari (valoarea medie a contragaranﬂiilor este
cea mai mare – 377 mii lei, echivalentul a cca
89 mii euro).
Din punctul de vedere al activitæﬂilor specifice IMM-urilor beneficiare de contragaranﬂii
(graficul nr. 4), este de subliniat cæ angajamentele faﬂæ de întreprinderile mici vizeazæ øi în
trimestrul I 2011 susﬂinerea preponderentæ a
activitæﬂilor comerciale øi industriale, iar cele
faﬂæ de microîntreprinderi, a comerﬂului øi serviciilor; în cazul întreprinderilor mijlocii distribuﬂia pe activitæﬂi este relativ echilibratæ.

❑

Distribuﬂia portofoliului de contragaranﬂii acordate, pânæ la 31.03.2011,
pe zone geografice
O analizæ a distribuﬂiei pe zonele geografice a volumului de contragaranﬂii (tabelul de
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Regiuni de dezvoltare
Nord-vest (BH, BN, CJ, MM, SM, SJ)
Nord-est (BC, BT, IS, NT, SV, VS)
Sud-vest (DJ, GJ, MH, OT, VL)
Sud-est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN)
Sud (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR)
Vest (AR, CS, HD, TM)
Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB)
Bucureøti & IF

Volum
contragaranﬂii
acordate (lei)
52.976.994,15
81.195.352,54
42.135.178,01
77.258.409,05
58.920.496.83
22.153.275,16
83.954.567,97
138.934.749,67
557.529.023,38

mai sus) relevæ ponderea cea mai ridicatæ a IMMurilor beneficiare din Bucureøti øi Ilfov, precum
øi ponderea foarte redusæ a IMM-urilor din zonele de vest øi din sud-vest.

❑

Distribuﬂia pe Fonduri de garantare
a portofoliului de contragaranﬂii acordate pânæ la 31.03.2011
Distribuﬂia pe Fonduri de garantare a volumului de contragaranﬂii acordate pânæ la 31.03.2011
se prezintæ în graficul nr. 5. Contragaranﬂiile
acordate de FNGCIMM (2.883 contragaranﬂii,

Numær
categorie
430
530
261
466
350
168
456
559
3.220

Ponderi
valoric numeric
(%)
(%)
10
13
15
16
8
8
14
14
11
11
4
5
15
14
25
17

din care 1.277 în trimestrul I 2011) au o valoare totalæ de 500.088.714 lei øi reprezintæ 90%
din valoarea totalæ a contragaranﬂiilor.

❑

Ajutorul de minimis acordat pânæ la
data 31.03.2011. Valoarea totalæ a
ajutorului de minimis acordat IMM-urilor beneficiare de contragaranﬂii a fost în sumæ de
6.755.091 lei (cca 1.579 mii euro), din care în
baza Normei nr. 1/2010 – 6.119.120 lei øi în
baza Normei nr. 2/2010 – 635.971 lei.

Graficul nr. 5
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un prim an de activitate, misi❑ Dupæ
unea asumatæ de Fondul Român de

Contragarantare privind consolidarea øi creøterea calitativæ a instituﬂiei contragarantærii în
contextul procesului de dezvoltare a accesului
la finanﬂare al IMM-urilor urmeazæ sæ se concretizeze în continuare, în anul 2011, prin Programul de activitate, în:
❑ trecerea la implementarea Strategiei Fondului Român de Contragarantare pentru perioada 2011 – 2013, cu proiecﬂii pânæ în anul
2015;
❑ acordarea unui numær sporit de contra garanﬂii, respectiv de circa 4.300, la o valoare
totalæ de 1.065 milioane de lei, pentru cca
3.510 de IMM-uri, cu un numær estimat de cca
65.000 locuri de muncæ;
❑ dezvoltarea, cu sprijinul Ministerului Agriculturii øi Dezvoltærii Rurale, a activitæﬂii de
contragarantare a garanﬂiilor pentru producæ torii agricoli prin mecanisme specifice de contragarantare;
❑ implementarea, împreunæ cu Fondul Naﬂional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici øi Mijlocii, a unei proceduri speciale privind aplicarea O.U.G. nr. 6/2011 pri vind stimularea înfiinﬂærii øi dezvoltærii microîntreprinderilor de cætre întreprinzætorii tineri,
fiind iniﬂiat în acest sens un parteneriat instituﬂional cu Agenﬂia pentru Implementarea Proiectelor øi Programelor pentru IMM-uri;
❑ implementarea mæsurilor adoptate de Guvernul României privind participarea Fondului Român de Contragarantare, printr-o capitalizare corespunzætoare, la înfiinﬂarea unui fond
de investiﬂii de risc pentru finanﬂarea IMM-urilor
profitabile aflate temporar în crizæ de lichiditæﬂi, a start-up-urilor, precum øi diversificarea
ofertei de contragarantare;
❑ revizuirea/adaptarea produselor de con tragarantare în funcﬂie de concluziile, mæsurile øi acﬂiunile care rezultæ din Strategia FRC
pentru perioada 2011 – 2013 øi valorificarea
componentei de studii øi analize a acestui proiect, prin diseminarea øi dezbaterea lor în mediul de afaceri, instituﬂiile financiar-bancare,
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fondurile de garantare, autoritæﬂile publice cu
atribuﬂii în domeniu etc., FRC colaborând în
planul comunicærii cu reprezentanﬂii MCMA,
Ministerului Finanﬂelor Publice, fondurilor de
garantare, mediului de afaceri, AIPPIMM, Bæncii Naﬂionale a României, ARB, Institutului Bancar Român, organisme europene de specialitate, Consiliul Concurenﬂei, mediul academic
øi universitar, alte autoritæﬂi øi instituﬂii de interes;
❑ dezvoltarea øi specializarea unor activi tæﬂi de consultanﬂæ pentru anteprenoriatul întreprinderilor mici øi mijlocii în scopul promoværii mecanismelor specifice contragarantærii
øi garantærii pentru proiectele cu finanﬂare din
fonduri structurale, a celor inovative, de mediu, turism øi de cercetare-dezvoltare;
❑ continuarea activitæﬂii de consultanﬂæ desfæøuratæ în parteneriat cu AIPPIMM, Camerele
de Comerﬂ øi Industrie øi Patronatele de specialitate pentru informarea reprezentanﬂilor mediului de afaceri (IMM-uri) în legæturæ cu mecanismul øi instrumentele de operare a Fondului Român de Contragarantare;
❑ monitorizarea calitæﬂii portofoliului øi a
expunerilor aflate la limita producerii riscului
pentru intervenﬂie în cazul solicitærilor de platæ
a cuantumului contragaranﬂiilor la cererea fondurilor de garantare în concordanﬂæ cu nivelul
provizionat;
❑ iniﬂierea unor modificæri la Legea nr.
312/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 23/2009
privind înfiinﬂarea Fondului Român de Contragarantare în scopul unei mai bune armonizæri cu legislaﬂia europeanæ în materia ajutorului de stat, dezvoltærii øi diversificærii instrumentelor øi mecanismelor de contragarantare
øi ale activitæﬂilor subordonate acesteia;
❑ finalizarea implementærii sistemului in formatic integrat CHARISMA ERP;
❑ editarea Buletinului Fondului Român de
Contragarantare.
Ioan HIDEGCUTI,
preøedinte al Directoratului
Fondului Român de Contragarantare
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În sprijinul dezvoltærii sectorului I.M.M.

Politici publice
în sprijinul întreprinderilor mici øi mijlocii

STRATEGIA GUVERNAMENTALÆ PENTRU DEZVOLTAREA
SECTORULUI IMM PÂNÆ ÎN 2013
SECTORUL IMM este considerat un domeniu prioritar
de dezvoltare a României, în special prin încurajarea iniﬂiativei antreprenoriale øi valorificarea potenﬂialului competitiv al IMM-urilor. În perioada urmætoare, sectorul IMM trebuie sæ treacæ la o etapæ superioaræ, aceea de dezvoltare a
competitivitæﬂii pe Piaﬂa Unicæ øi pieﬂele terﬂe.
Strategia guvernamentalæ pentru dezvoltarea sectorului
IMM pânæ în 2013 vizeazæ consolidarea cadrului instituﬂional øi de reglementare care sæ permitæ dezvoltarea sustenabilæ a sectorului IMM într-un mediu transparent øi predictibil, în care politicile publice sæ corespundæ necesitæﬂilor
øi aøteptærilor acestui sector. În procesul de elaborare a
strategiei, s-a avut în vedere o prioritizare a acﬂiunilor de
sprijinire a sectorului IMM pe termen scurt, în vederea maximizærii efectelor la nivelul economiei naﬂionale pe termen
mediu øi lung.

OBIECTIVUL GENERAL
AL STRATEGIEI
ÎN VEDEREA atingerii acestui obiectiv general, au fost identificate urmætoarele obiective
specifice/prioritæﬂi strategice:
1. îmbunætæﬂirea accesului IMM-urilor
la finanﬂare;
2. încurajarea spiritului inovator al IMMurilor øi creøterea competitivitæﬂii acestora;
3. simplificarea øi îmbunætæﬂirea cadrului de reglementare în domeniul IMMurilor øi al cooperaﬂiei;
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4. dezvoltarea sistemului educaﬂiei antreprenoriale;
5. îmbunætæﬂirea participærii IMM-urilor pe Piaﬂa
Internæ øi pe terﬂe pieﬂe.
Prin mæsurile, acﬂiunile øi
subacﬂiunile aferente acestor
prioritæﬂi, se urmæreøte sprijinirea creøterii:
■ numærului de IMM-uri
cu circa 10%, inclusiv creøterea numærului de IMMuri per locuitor;
■ numærului mediu de salariaﬂi în sectorul IMM cu
10%;
■ contribuﬂiei IMM-urilor la valoarea adæugatæ cu 5%;
■ valorii investiﬂiilor IMM-urilor cu 15%;
■ exportului IMM-urilor cu 10%;
■ productivitæﬂii muncii în IMM-uri cu 5%.

îmbunætæﬂirea accesului IMM1. Pentru
urilor la finanﬂare, principalele mæsuri avute în vedere sunt:
■ diversificarea instrumentelor financiare
pentru sprijinirea dezvoltærii sectorului
IMM øi asigurarea complementaritæﬂii acestora în contextul politicilor de dezvoltare regionalæ;
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sporirea accesibilitæﬂii fondurilor de
microcreditare;
■ consolidarea sistemului de fonduri de
garantare pentru IMM-uri.
■ În vederea diversificærii instrumentelor
financiare pentru sprijinirea dezvoltærii sectorului IMM, se are în vedere dezvoltarea de politici care sæ faciliteze accesul IMM-urilor la finanﬂare în condiﬂiile respectærii cadrului normativ comunitar în domeniul ajutorului de stat.
Aceastæ diversificare se referæ la o mai claræ definire a obiectivelor ajutorului de stat, crearea
øi dezvoltarea capacitæﬂilor de finanﬂare prin
capital de risc, creøterea accesibilitæﬂii finanﬂærilor rambursabile pentru IMM-uri.
■ Acﬂiunile care vor fi realizate prin strategie sunt de natura:
■ creærii de scheme de ajutor de stat, îndeosebi pentru achiziﬂionarea de echipamente, dezvoltærii regionale prin investiﬂii realizate de întreprinderile mici øi
mijlocii, susﬂinerii øi multiplicærii capitalului privat de risc;
■ sprijinului indirect acordat întreprinderilor mici øi mijlocii, îndeosebi pentru
promovarea creøterii economice în mediul rural, crearea øi asigurarea funcﬂionærii unei reﬂele de investitori privaﬂi.
■ Sporirea accesibilitæﬂii fondurilor de microcreditare presupune dezvoltarea de scheme
de microcreditare diferenﬂiate atât la nivel regional, cât øi sectorial, în vederea creøterii economice øi ocupærii forﬂei de muncæ, urmærind
crearea culturii creditærii în special în rândul
întreprinzætorilor cu øanse mici de accesare a
unui credit bancar pentru începerea sau dezvoltarea de mici afaceri.
■ Îmbunætæﬂirea accesului IMM-urilor la
finanﬂare va fi, de asemenea, sprijinitæ prin consolidarea sistemului de fonduri de garantare
pentru IMM-uri, inclusiv prin abordarea dezvoltærii la nivel regional a acestui sistem, susﬂinutæ prin crearea øi dezvoltarea capacitæﬂilor
de consultanﬂæ pentru dezvoltarea afacerilor.
■ De asemenea, se are în vedere utilizarea
în parteneriat a resurselor financiare locale pri■
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vate øi a sprijinului acordat de Uniunea Europeanæ. În acest sens, acﬂiunile care vor fi realizate se referæ la:
■ crearea unui sistem descentralizat de
fonduri regionale de asistenﬂæ øi garantare care sæ îmbunætæﬂeascæ accesul IMMurilor la finanﬂare;
■ capitalizarea suplimentaræ a FNGCIMM
øi capitalizarea continuæ a FRCG;
■ stimularea accesului fondurilor de garantare la schemele europene de cogarantare sau contragarantare oferite de FEI
sau Programul pentru inovare øi competitivitate (2007 — 2013).
încurajarea spiritului inova 2. Pentru
tor al IMM-urilor øi creøterea competitivitæﬂii, se au în vedere urmætoarele:
■ dezvoltarea afacerilor bazate pe creøterea calitæﬂii producﬂiei øi modele de afaceri eco-eficiente;
■ creøterea nivelului de înnoire tehnologicæ în IMM-uri în vederea sporirii calitæﬂii øi a productivitæﬂii muncii;
■ dezvoltarea sistemului de sprijin al inoværii la nivel naﬂional;
■ promovarea e-afacerilor.
■ Sprijinirea dezvoltærii afacerilor bazate
pe creøterea calitæﬂii producﬂiei øi modele de
afaceri eco-eficiente asiguræ încurajarea inoværii în întreprinderile mici øi mijlocii øi, pe aceastæ cale, creøterea competitivitæﬂii IMM-urilor
din România, mai ales pe Piaﬂa Internæ.
IMM-urile din România se aflæ în competiﬂie directæ cu toate întreprinderile care oferæ
produse øi servicii pe pieﬂele globale øi, de aceea, trebuie încurajate sæ foloseascæ toate oportunitæﬂile de creøtere a competitivitæﬂii øi de
dezvoltare a afacerilor.
Competitivitatea întreprinderilor depinde
øi de participarea întreprinderilor øi actorilor interesaﬂi de dezvoltarea afacerilor la activitæﬂile
de standardizare, certificare a conformitæﬂii øi
metrologie, introducerea cu succes de noi produse øi servicii pe piaﬂæ sau îmbunætæﬂirea produselor øi serviciilor existente presupunând
interacﬂiunea întreprinzætorilor cu actorii sis-
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temului de standardizare øi evaluare a conformitæﬂii.
În acest sens, acﬂiunile care vor fi realizate
urmæresc:
■ sprijinirea organizaﬂiilor de reprezentare a intereselor IMM-urilor øi a celor
expert din domeniul dezvoltærii afacerilor pentru a creøte capacitatea de reprezentare a intereselor IMM-urilor în structurile øi în activitæﬂile instituﬂiilor specifice infrastructurii calitæﬂii din România;
■ diseminarea unei noi culturi a calitæﬂii
în România, îndeosebi prin intermediul
structurilor de sprijin al dezvoltærii afacerilor;
■ susﬂinerea dezvoltærii organizaﬂiilor din
domeniul infrastructurilor calitæﬂii, în special în vederea creøterii accesibilitæﬂii întreprinderilor mici øi mijlocii la serviciile
øi la activitæﬂile acestora.
■ Creøterea nivelului de înnoire tehnologicæ în IMM-uri în vederea sporirii calitæﬂii øi a
productivitæﬂii muncii presupune intervenﬂia publicæ în sprijinirea IMM-urilor pentru achiziﬂionarea de tehnologii noi care sæ le permitæ intrarea în competiﬂia de pe pieﬂele internaﬂionale.
Sprijinul public pentru proiectele de investiﬂii
în tehnologii trebuie sæ fie orientat øi de facilitarea accesului IMM-urilor la servicii de informare øi consultanﬂæ tehnologicæ øi managerialæ
de înalt nivel calitativ care sæ asigure impactul
scontat de proiectele lor de investiﬂii. În acest
sens, proiectele de investiﬂii ale IMM-urilor trebuie sæ fie susﬂinute, în mod indirect, prin sprijin pentru crearea øi dezvoltarea de organizaﬂii
care sæ ofere servicii de informare øi consultanﬂæ îndeosebi în domeniul transferului tehnologic transnaﬂional.
Acﬂiunile care vor fi realizate în acest sens
urmæresc:
■ reanalizarea øi reorientarea ajutorului
de stat pentru inovare în concordanﬂæ cu
nevoile de susﬂinere a inoværii în interiorul sectorului IMM, precum øi cu obiectivele regionale de sprijinire a inoværii;
■ sprijinirea creærii øi/sau dezvoltærii capacitæﬂii tehnice øi competenﬂelor de facilitator/intermediar de transfer tehnolo-
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gic transnaﬂional ale furnizorilor de servicii de sprijin al inoværii, co-finanﬂarea
costurilor serviciilor de consultanﬂæ în domeniul inoværii øi serviciilor de sprijinire
a inoværii pentru IMM-uri;
■ sprijinirea accesului întreprinderilor
mici øi mijlocii la Programul Cadru 7, CIP
øi alte programe comunitare care sprijinæ
transferul de cunoøtinﬂe;
■ sprijinirea IMM-urilor în vederea realizærii de proiecte de cercetare-dezvoltare
øi inovare, precum øi obﬂinerea øi validarea drepturilor de proprietate industrialæ
asupra rezultatelor CDI din IMM-uri;
■ sprijinirea angajærii temporare în cadrul sectorului IMM a personalului cu
înaltæ calificare.
■ Dezvoltarea unui sistem de sprijin pen tru inovare la nivel naﬂional presupune stimularea øi susﬂinerea activitæﬂilor de inovare din
cadrul IMM-urilor prin:
■ crearea de structuri noi de sprijin al
IMM-urilor, al inoværii la nivel local/regional, precum øi sprijinirea celor existente øi funcﬂionale;
■ stimularea înfiinﬂærii, dezvoltærii øi funcﬂionærii în reﬂea a structurilor de sprijin
al afacerilor.
■ Promovarea activitæﬂii de e-afaceri într-o
societate informaﬂionalæ presupune asigurarea condiﬂiilor necesare pentru ca IMM-urile sæ
beneficieze de oportunitæﬂile pe care societatea informaﬂionalæ le oferæ, în special în vederea creøterii productivitæﬂii øi competitivitæﬂii,
prin îmbunætæﬂirea accesului la informaﬂii. Acﬂiunile care vor fi realizate urmæresc:
■ sprijinirea microîntreprinderilor inovative în vederea construirii infrastructurii
necesare emiterii electronice a facturilor;
■ dezvoltarea unui portal de servicii electronice pentru IMM-uri.
simplificarea øi îmbunætæﬂirea
3. Pentru
cadrului de reglementare în domeniul IMM-urilor øi al cooperaﬂiei, se va acﬂiona
în direcﬂia:
■ îmbunætæﬂirii cadrului de reglementare pentru IMM-uri, a simplificærii pro-
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cedurilor de intrare/ieøire pe piaﬂæ øi a
reducerii barierelor øi a sarcinilor administrative;
■ îmbunætæﬂirii cadrului instituﬂional øi
de reglementare al sectorului cooperatist.
Î
■ mbunætæﬂirea cadrului de reglementare
pentru IMM-uri, simplificarea procedurilor de
intrare/ieøire pe piaﬂæ øi reducerea barierelor
øi a poverii administrative asiguræ un cadru de
reglementare mai bun pentru IMM-uri, ca parte
a efortului de creøtere øi asigurare de locuri de
muncæ demarat de Uniunea Europeanæ prin
strategiile Lisabona øi Europa 2020.
Acﬂiunile care vor fi realizate urmæresc:
■ simplificarea øi îmbunætæﬂirea calitæﬂii
reglementærilor existente, precum øi a
propunerilor de politici publice øi reglementæri;
■ continuarea øi extinderea proiectelor
de mæsurare a costurilor øi reducerea sarcinilor administrative impuse întreprinderilor mici øi mijlocii;
■ extinderea eforturilor de reducere a
barierelor administrative în calea înfiinﬂærii, dezvoltærii, transferului, ieøirii de
pe piaﬂæ, participærii la achiziﬂii publice a
IMM-urilor;
■ consultarea autoritæﬂilor locale în scopul elaborærii de politici publice øi reglementæri;
■ consultarea øi creøterea competenﬂelor de elaborare de propuneri de politici
publice a actorilor non-guvernamentali
relevanﬂi pentru reprezentarea, sprijinirea øi dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici øi mijlocii;
■ dezvoltarea unui sistem statistic care
sæ permitæ monitorizarea evoluﬂiei sectorului IMM;
■ sprijinirea autoritæﬂilor locale sau organizaﬂiilor cu rol în planificarea dezvoltærii regionale în vederea îmbunætæﬂirii
proceselor de planificare a dezvoltærii sectorului IMM, ca element al politicii de
dezvoltare localæ/regionalæ.
■ Este important ca Guvernul României sæ
stimuleze øi sæ sprijine relansarea sectorului
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cooperaﬂiei, în primul rând prin îmbunætæﬂirea cadrului instituﬂional øi de reglementare al
cooperaﬂiei, ca model economic alternativ de
asigurare a unei dezvoltæri economice echilibrate øi durabile. Prin cooperarea øi întrajutorarea cu organizaﬂiile cooperatiste din alte state
membre ale Uniunii Europene, cooperaﬂia din
România poate contribui la accelerarea integrærii economiei româneøti în Piaﬂa Internæ a
Uniunii Europene.
În acest sens, s-au identificat urmætoarele
acﬂiuni de sprijinire a sectorului cooperaﬂiei:
■ perfecﬂionarea cadrului legal øi instituﬂional al politicilor de sprijin al cooperaﬂiei;
■ îmbunætæﬂirea mecanismului de dialog
øi conlucrare cu organizaﬂiile cooperatiste interesate;
■ o mai bunæ monitorizare a evoluﬂiei
sectorului cooperatist;
■ informarea publicului privind valenﬂele organizærii de tip cooperatist;
■ dezvoltarea de servicii de sprijin pentru organizaﬂiile cooperatiste.
promovarea culturii antrepre4. Pentru
noriale øi eficientizarea educaﬂiei antreprenoriale, se va acﬂiona în sensul:
■ dezvoltærii continue a sistemului educaﬂional pentru promovarea culturii antreprenoriale;
■ sprijinirii parteneriatului între mediul
de afaceri øi sistemul educaﬂional în scopul promoværii spiritului antreprenorial;
■ susﬂinerii sistemului de formare profesionalæ la nivel naﬂional;
■ dezvoltærii sistemului educaﬂional antreprenorial la nivel universitar, academic.
■ Se va urmæri dezvoltarea continuæ a sistemului educaﬂional pentru promovarea culturii antreprenoriale prin:
■ dezvoltarea programei øcolare prin stimularea spiritului antreprenorial øi formarea adecvatæ a profesorilor;
■ încurajarea creativitæﬂii elevilor, dezvoltarea ideilor lor prin organizarea de competiﬂii dotate cu premii;
■ întærirea cooperærii cu comunitæﬂile de
afaceri pentru dezvoltarea unor strategii
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sistematice de formare a spiritului antreprenorial la toate nivelurile educaﬂionale;
■ dezvoltarea culturii øi abilitæﬂilor antreprenoriale în rândul femeilor manager øi tinerilor.
■ În vederea sporirii capacitæﬂii furnizorilor de servicii de dezvoltare a afacerilor în a
sprijini înfiinﬂarea de noi afaceri, transferul de
afaceri øi accelerarea dezvoltærii IMM-urilor existente, se va acﬂiona pentru:
■ dezvoltarea de programe, în colaborare cu mediul de afaceri local, care sæ
ofere elevilor øi studenﬂilor posibilitatea
experienﬂei de muncæ;
■ crearea unui mediu propice dezvoltærii antreprenoriatului øi întreprinderilor
familiale la nivelul comunitæﬂilor locale.
■ Pentru susﬂinerea sistemului de formare
profesionalæ la nivel naﬂional, se vor realiza acﬂiuni în vederea:
■ îmbunætæﬂirii definirii øi transparenﬂei
calificærilor profesionale, recunoaøterea
acestora øi validarea învæﬂærii non-formale
øi informale;
■ facilitærii øi diversificærii accesului tuturor categoriilor sociale la educaﬂie, pregætire profesionalæ øi cunoaøtere prin intermediul organizærii timpului de lucru,
serviciilor de sprijin familial, orientare
vocaﬂionalæ øi noi forme de împærﬂire a costurilor;
■ dezvoltærii parteneriatelor între componenta educaﬂionalæ øi de formare profesionalæ øi cea din economia realæ prin
implicarea partenerilor sociali în planificarea educaﬂiei øi formærii profesionale.
■ Dezvoltarea sistemului educaﬂional antreprenorial la nivel universitar, academic se va
realiza prin acﬂiuni de:
■ asigurare a unor elemente de educaﬂie
antreprenorialæ consistente la nivelul învæﬂæmântului superior;
■ încurajare a creativitæﬂii studenﬂilor, prin
recompensarea ideilor lor antreprenoriale în cadrul unor competiﬂii dotate cu
premii.
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5. SIMprMij-iunriirleoar pîme bPuianﬂaætIænﬂtierriinpæ aøritpiceipteærrﬂiei
pieﬂe se va realiza prin:
■ promovarea produselor øi serviciilor
IMM-urilor pe pieﬂele externe;
■ stimularea comunicærii øi a parteneriatului în afaceri;
■ pregætirea întreprinzætorilor în domeniul tehnicilor de promovare a exportului.
■ Se urmæreøte continuarea, diversificarea
øi amplificarea acﬂiunilor øi instrumentele de
susﬂinere a IMM-urilor în activitatea lor de export prin promovarea produselor øi serviciilor
IMM-urilor pe pieﬂele externe. Aceastæ mæsuræ
se realizeazæ prin acﬂiuni de natura:
■ sprijinirii accesului pe noi pieﬂe øi internaﬂionalizare;
■ dezvoltærii portalului românesc de comerﬂ exterior;
■ furnizærii de informaﬂii øi asistenﬂæ de
specialitate.
■ Stimularea comunicærii øi a parteneriatului în afaceri va fi realizatæ prin acﬂiuni de:
■ dezvoltare a parteneriatelor de afaceri
cu scopul dezvoltærii activitæﬂii de export;
■ încurajare a proiectelor de cooperare
transnaﬂionalæ desfæøurate de asociaﬂii
sectoriale, în scopul sprijinirii exportului øi al creøterii capacitæﬂii de internaﬂionalizare a IMM-urilor;
■ stimulare a comunicærii între autoritæﬂile publice øi IMM-uri cu privire la investiﬂiile stræine;
■ intensificare a cooperærii dintre IMM-uri
øi universitæﬂi/centre de cercetare pentru
a îmbunætæﬂi cercetarea øi inovarea pentru produse destinate exportului.
■ Pregætirea întreprinzætorilor în dome niul tehnicilor de promovare a exportului cuprinde acﬂiuni de:
■ dezvoltare a consultanﬂei øi instruirii
în domeniul promoværii exportului pentru IMM-uri;
■ susﬂinere a consultanﬂei privind elaborarea de studii de piaﬂæ øi de produs la cererea IMM-urilor.
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PROCESUL DE IMPLEMENTARE
PAØII de urmat cu privire implementarea
strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea
sectorului IMM sunt:
1. aprobarea cât mai rapidæ a strategiei
øi alocarea resurselor financiare necesare;
2. realizarea unor parteneriate interinstituﬂionale pentru susﬂinerea eficientæ a
strategiei;
3. crearea/adaptarea structurilor administrative cu atribuﬂii în implementarea,
monitorizarea øi evaluarea strategiei;
4. iniﬂierea programelor urgente necesare redresærii economiei româneøti, dupæ
ieøirea din perioada de criza economicæ.

PRINCIPALELE PRIORITÆﬁI
DE DEZVOLTARE
CONFORM Strategiei elaborate de MECMA
cu sprijinul KPMG, una dintre prioritæﬂile principale de dezvoltare a sectorului IMM în perioada imediat urmætoare o reprezintæ îmbu nætæﬂirea accesului IMM-urilor la finanﬂare, cu
referire directæ la creditarea øi garantarea împrumuturilor pentru sectorul IMM.
■ Având în vedere cæ în ultimii ani s-a înregistrat o stagnare pe pieﬂele de creditare pentru întreprinderile mici øi mijlocii, este momentul sæ introducem o reorientare a abordærii
privind acordarea de împrumuturi IMM-urilor
în România. Aceastæ nouæ abordare ar trebui
sæ aducæ MECMA prin FNGCIMM, FRCG, Eximbank øi AIPPIMMM în poziﬂia de lider în ceea ce
priveøte educarea øi dezvoltarea acestei pieﬂe.
■ PRIMUL PROGRAM care va sta la baza a cestui demers constæ în crearea unei platfor me pe ntru facilitarea accesului IMM-urilor la finanﬂare, prin implementarea unui set de acﬂiuni, dupæ cum urmeazæ:
■ program pentru acordarea de credite
IMM-urilor færæ garanﬂii;
■ dezvoltarea unui sistem de evaluare a
bonitæﬂii IMM-urilor;
■ facilitæﬂi de monitorizare a performan-
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ﬂelor portofoliului øi a fiecærui împrumut
în parte;
■ program de instruire pentru a actualiza
baza cunoøtinﬂelor øi aptitudinilor IMMurilor de a dezvolta planuri de afaceri,
modele de afaceri, previziuni financiare,
bugete øi planificare financiaræ;
■ dezvoltarea de produse pentru contracte de tip “private labeling”;
■ program de securitizare a creanﬂelor
pentru a permite bæncilor creøterea lichiditæﬂii øi continuarea creditærii IMM-urilor,
precum øi pentru deschiderea IMM-urilor
cætre piaﬂa de capital.
Unul dintre obiectivele acestui nou program
este acela de a genera un plus semnificativ de
active de creditare pe o perioadæ de trei ani de
la lansare øi de a pune bazele unui sistem de
afaceri care va asigura profitabilitatea pe termen
lung a bæncilor øi, implicit, de a contribui decisiv la revitalizarea sectorului IMM în România.
Creøterea sustenabilæ a sectorului bancar
pentru IMM-uri ar putea combate provocærile
istorice reprezentate de riscul de credit ridicat
øi de costurile mari ale oferirii de servicii bancare IMM-urilor.
■ AL DOILEA PROGRAM referitor la constituirea unui Fond de Capital de Risc va contribui prin soluﬂii de finanﬂare alternative la susﬂinerea proiectelor IMM-urilor øi în aceeaøi mæsuræ la accelerarea procesului de absorbﬂie a
fondurilor europene prin stimularea investiﬂiilor productive, de dezvoltare, internaﬂionali zare øi cu caracter inovator. Fondul va avea
Eximbank ca acﬂionar fondator (cu o contribuﬂie care sæ nu depæøeascæ 15% din fondurile proprii conform art. 143 din O.U.G. nr. 99/2006),
împreunæ cu FNGCIMM øi/sau alﬂi parteneri
de drept public sau privat. Aceasta va reprezenta o mæsuræ care va conduce la creøterea
numærului de proiecte care vor aduce un plus
de valoare în economie, contribuind la atingerea obiectivelor naﬂionale în domeniul coeziunii europene.
Florin BÆNÆﬁEANU
KPMG
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COORDONATE ALE EVOLUﬁIEI
SECTORULUI IMM
STAREA ACTUALÆ1)

1. Iansuflpureaneﬂavoclaudﬂireuilusei cmtoarcurlouei cIoMnMomdiinc
România.
Începând cu ultimul trimestru al anului 2008,
contextul macroeconomic în care øi-au desfæøurat activitatea întreprinderile mici øi mijlocii
a fost unul dificil, cu evoluﬂii negative øi impredictibile, al cæror impact s-a accentuat în 2009
pe mæsuræ ce aria de cuprindere a crizei financiare øi economice s-a extins.
Conjunctura macroeconomicæ dificilæ în care
a evoluat sectorul privat de afaceri, în ansamblul sæu, a fost resimﬂitæ amplificat de IMM-uri
din cauza schimbærilor negative intervenite
brusc, dupæ o perioadæ relativ lungæ de creøtere economicæ favorabilæ dezvoltærii. Aceasta
a avut ca efecte directe diminuarea volumului
vânzærilor, reducerea locurilor de muncæ øi a
veniturilor salariale.
❑ Criza economicæ împreunæ cu regimul
de fiscalitate care a vizat micile întreprinderi, introdus în 2009, s-au reflectat în magnitudinea
øi ritmul schimbærilor de demografie în sectorul IMM. Chiar dacæ mobilitatea este o caracteristicæ constantæ, decurgând din flexibilitatea
øi capacitatea IMM-urilor de a fructifica noi oportunitæﬂi øi conjuncturi de piaﬂæ, în 2009 au

intervenit schimbæri majore sub aspectul ieøirii de pe piaﬂæ al unui mare numær de întreprinderi. Principala formæ de ieøire din piaﬂæ a
fost suspendarea activitæﬂii, numærul firmelor
suspendate fiind de 3 ori mai mare faﬂæ de cel
al radierilor din Registrul Comerﬂului. Datele
ONRC indicæ un numær de 133.000 de IMM-uri
care øi-au suspendat temporar activitatea în 2009,
ceea ce reprezintæ o creøtere de peste 11 ori comparativ cu anul 2007. În acelaøi timp, 43.600
firme au fost radiate din Registrul Comerﬂului,
ceea ce înseamnæ un numær de peste 2,3 ori
mai mare faﬂæ de cel înregistrat în 2007.
Procesul înfiinﬂærii de noi întreprinderi, deøi
încetinit faﬂæ de anii anteriori, a continuat prin
înmatricularea unui numær de 116.000 firme
noi. Datele pentru anul 2010, publicate de
ONRC, relevæ o creøtere a numærului de firme
radiate, respectiv 194.600, în timp ce numærul
de înmatriculæri a fost de 122.800. Din punct
de vedere al domeniilor de activitate, datele
prezentate în lucrarea “România în cifre”, publicatæ de INS în anul 2010, evidenﬂiazæ efectele negative ale crizei în principalele sectoare
de activitate economicæ. Astfel, reduceri ale numærului de IMM-uri, în 2009 faﬂæ de 2008, au
avut loc în Construcﬂii cu 40%, în Industria prelucrætoare cu 20% øi respectiv în Comerﬂul cu
ridicata øi cu amænuntul, cu 10%.

1) Informaﬂiile øi datele statistice prezentate sunt preluate din “Raportul anual privind sectorul IMM din România,
2010 – Evoluﬂii între dificultæﬂi øi provocæri”, realizat de Fundaﬂia Post-Privatizare. Informaﬂiile referitoare la anul 2010 se
bazeazæ pe date statistice disponibile la acest moment, având ca surse publicaﬂiile ONRC øi alte instituﬂii publice.
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❑ De remarcat faptul cæ în 2009, anul scæderii economice cu 7,1%, caracterizat de contracﬂia cererii de consum, restrângerea accesului la finanﬂare, blocarea proiectelor de investiﬂii prin retragerea influxurilor de capital øi de
alﬂi asemenea factori inhibitori pentru dezvoltare, contribuﬂia sectorului privat de afaceri
la crearea Produsului Intern Brut a fost de
70,5%, ceea ce demonstreazæ rolul acestuia de
motor pentru ieøirea din crizæ.
De asemenea, se evidenﬂiazæ continuarea
procesului de înmatriculare a noi firme pe parcursul celor doi ani de crizæ accentuatæ, ceea
ce aratæ, pe de o parte, potenﬂialul antrepre norial al României, iar pe de altæ parte justificæ
necesitatea susﬂinerii sectorului IMM ca soluﬂie pentru relansarea unei creøteri economice
durabile.

ra cea mai bine reprezentatæ din sfera Serviciilor este Comerﬂul.
❑ Locurile de muncæ în IMM. Dacæ în anii
anteriori crizei economice, sectorul IMM din
România juca rolul de creator de noi locuri de
muncæ, în contextul anului 2009 aceastæ tendinﬂæ a fost întreruptæ. Numærul mediu anual
de angajaﬂi din sectorul IMM în anul 2009 a
scæzut cu 11,3% faﬂæ de anul anterior. În valori
absolute, acesta a reprezentat 2.626.216 de persoane faﬂæ de 2.959.489 înregistrate în anul 2008,
ceea ce înseamnæ pierderea a 333.273 locuri
de muncæ. Dinamica negativæ cea mai puternicæ a avut loc în rândul întreprinderilor mijlocii, cu un procent de 13,5%, urmate de întreprinderile mici cu 12,1% øi de microîntreprinderi cu 8,2%.

2. Dseecmtoorugrl aIfMiaMøi locurile de muncæ în

3. Pciearrfeorîmn asencﬂteolreuel cIMonMomice øi finan-

❑ Numærul de IMM-uri. În anul 2009 pe fondul acﬂiunii crizei economice s-a înregistrat,
pentru prima datæ dupæ 4 ani de creøtere demograficæ continuæ, o scædere a numærului total de IMM-uri existente în România. Astfel, la
31 decembrie 2009 numærul de IMM-uri înre gistrate la Registrul Comerﬂului era de 625.458,
comparativ cu 662.024 la acelaøi moment al
anului 2008, dinamica demograficæ pe total
sector înregistrând o reducere cu 6,5 % faﬂæ de
anul anterior.
Din numærul total de IMM-uri înregistrate
la sfârøitul anului 2009, numai 379.627 au fost
active2), ceea ce reprezintæ un procent de numai 60,6%.
❑ Dupæ clasa de mærime, structura sectorului IMM din România este similaræ cu cea din
UE, un procent de 92% din total fiind reprezentat de microîntreprinderi, 7% întreprinderi
mijlocii øi 1% întreprinderi mici.
❑ Pe domenii de activitate economicæ se
menﬂine, din punct de vedere demografic, structura bazatæ pe Servicii, cu menﬂiunea cæ ramu2)

❑ Sub aspectul competitivitæﬂii sectorului
de afaceri, raportul Bæncii Mondiale “Doing
Business in Romania – 2011” situa România,
în anul 2010, pe locul 56 din 183 de state analizate, poziﬂia în clasament înregistrând o deterioare cu 11 locuri, faﬂæ de anul 2008.
Creøterea competitivitæﬂii IMM-urilor româneøti este condiﬂionatæ de nivelul de productivitate øi profitabilitate, care la rândul lor sunt
determinate de cifra de afaceri realizatæ în sectorul IMM.
❑ Cifra de afaceri în sectorul IMM. Datele
de bilanﬂ pentru anul 2009 indicæ o variaﬂie
negativæ în termeni reali, de 12,0% faﬂæ de anul
2008, a cifrei de afaceri totale realizate de sectorul IMM. Se constatæ cæ IMM-urile active în
Servicii continuæ sæ contribuie majoritar la formarea cifrei de afaceri a întregului sector IMM,
cu o pondere de 66,0%, obﬂinutæ însæ pe o tendinﬂæ de scædere, comparativ cu anii anteriori.
❑ Productivitatea muncii. Se înregistreazæ
scæderea nivelului de productivitate la întreprinderile din clasa mijlocie, un nivel constant

Întreprinderi care au depus bilanﬂ contabil øi care au înregistrat o cifræ de afaceri mai mare decât zero.
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al productivitæﬂii în întreprinderile mici øi o creøtere a productivitæﬂii muncii cu 5% în microîntreprinderi.
❑ Eficienﬂa muncii. Creøterilor anuale semnificative ca nivel øi continue ca tendinﬂæ în aproape toate sectoarele economice pânæ în anul
2008 le-au urmat nu numai o scædere accentuatæ în anul 2009, ci øi pierderi de eficienﬂæ ale
IMM-urilor din Industrie, Construcﬂii øi Servicii.
❑ Comerﬂul exterior. Efectele crizei economice s-au resimﬂit øi asupra activitæﬂilor de comerﬂ exterior derulate de sectorul IMM, care
au înregistrat scæderi pe ambele componente:
importuri (o scædere de 41,1% în 2009 comparativ cu 2008) øi exporturi (o scædere de 25,4%
în 2009 faﬂæ de 2008). În valori absolute, exporturile totale ale IMM-urilor au însumat 10,3
miliarde euro, iar importurile s-au situat la valoarea de 19,5 miliarde euro.
Reducerea volumului importurilor, mult mai
pronunﬂatæ în comparaﬂie cu valoarea exporturilor realizate în anul 2009, a fost determinatæ atât de condiﬂiile crizei economice, cât øi
de diminuarea operaﬂiunilor de procesare activæ (în lohn) în cadrul sectorului IMM din România. Numærul de IMM-uri care efectueazæ operaﬂiuni de import (17,7% din totalul de IMMuri active) este cu mult superior numærului de
IMM-uri care deruleazæ operaﬂiuni de export
(5,5% din total IMM-uri active).

4. Aînccdeenztvuoalrtaeraeda iIsMpaMritæﬂilor regionale
Prin natura lor øi scara la care îøi desfæøoaræ
activitæﬂile, întreprinderile mici øi mijlocii sunt
conectate la pieﬂele locale øi regionale, activitatea lor economicæ depinzând de profilul øi
specificul regional.
❑ Densitatea IMM. În anul 2009 s-a înregistrat o amplitudine mare de variaﬂie a indicatorului numær de IMM-uri/1.000 de locuitori, între
regiunile de dezvoltare, intervalul fiind cuprins
între 17,9 IMM/1.000 locuitori în regiunea NordEst øi 78,7 IMM/1.000 locuitori în regiunea Bucu-
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reøti-Ilfov, în timp ce situaﬂia este mai echilibratæ în cazul altor 4 regiuni (Nord-Vest, Centru, Vest si Sud-Est).
❑ Numærul de angajaﬂi în sectorul IMM la
100 de locuitori. Discrepanﬂe majore între regiunile de dezvoltare se înregistreazæ øi în ceea
ce priveøte indicatorul numærul de angajaﬂi în
IMM-uri la 100 de locuitori, concentrarea maximæ fiind în regiunea Bucureøti-Ilfov.
❑ Ponderea specificæ a sectorului IMM pe
regiuni variazæ semnificativ, astfel: în timp ce
regiunea Bucureøti-Ilfov deﬂinea ponderea cea
mai importantæ, respectiv 24,5%, regiunea SudOltenia cumula doar 7,2% din numærul total al
IMM-urilor înregistrate în România.

5. Accesul IMM la surse de finanﬂare
❑ Accesul la creditele bancare øi garanﬂii .
“Raportul Analitic Eurobarometru 2009 – Accesul la finanﬂare” indicæ accesul la finanﬂare
ca fiind între primele dificultæﬂi majore cu care
se confruntæ IMM-urile din Uniunea Europeanæ. În România, regulile prudenﬂiale aplicate
în sectorul bancar genereazæ credite scumpe,
imposibil sau greu de accesat de cætre microîntreprinderi si uneori øi de firmele mici. Situaﬂia favorabilæ în ceea ce priveøte creditarea
bancaræ prin ofertele specializate pentru IMMuri, existentæ în perioada 2007 – 2008, s-a înræutæﬂit începând din ianuarie 2009. Analizele
bazate pe studiile BNR relevæ faptul cæ, deøi un
numær de 43 de instituﬂii bancare desfæøoaræ
activitæﬂi de creditare în România, în absenﬂa
ofertei, dinamica cererii de creditare a sectorului IMM a scæzut continuu, o uøoaræ tendinﬂæ
de ameliorare fiind simﬂitæ în anul 2010.
În vederea susﬂinerii creditærii IMM-urilor,
sistemul instituﬂiilor de garantare din România a
fost completat prin crearea Fondului Român
de Contragarantare a Creditelor, în anul 2009.
În prezent în România funcﬂioneazæ 5 instituﬂii
de garantare a creditelor: Fondul Românesc de
Garantare a Creditelor, Fondul de Garantare a
Creditelor Rurale, Banca de Export-Import a Ro-
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mâniei (EXIMBANK), Fondul Naﬂional de Garantare a Creditelor pentru IMM – FNGCIMM
øi Fondul Român de Contragarantare a Creditelor pentru IMM.
Între acestea, FNGCIMM ræmâne actorul principal în acordarea garanﬂiilor pentru IMM-uri.
În portofoliul serviciilor oferite de FNGCIMM
au fost incluse garantarea finanﬂærilor bancare
acordate IMM-urilor pentru plata datoriilor
cætre bugetul de stat, garantarea creditelor restructurate ca urmare a deprecierii pieﬂei imobiliare, a creditelor în valutæ øi a împrumuturilor ce au ca obiect refinanﬂarea creditelor IMMurilor cu capacitate de rambursare temporar
redusæ.
❑ Sprijinul financiar nerambursabil. Se aflæ
în derulare o varietate de scheme de ajutor pe
diverse arii de intervenﬂie, finanﬂate atât din
instrumentele structurale UE, cât øi de la bugetul de stat, care sunt administrate de mai multe
instituﬂii. Obiectivul lor comun este stimularea antreprenoriatului øi consolidarea sectorului IMM din România, în contextul dezvoltærii
socio-economice prevæzute în PNDR 2007 –
2013 øi corectarea efectelor crizei economice.
❑ Fondurile structurale. Principalul program operaﬂional care se adreseazæ IMM-urilor
este POSCCE. Din totalul celor 34 de operaﬂiuni orientative prevæzute, un numær de 15
au ca beneficiari eligibili IMM-urile, 8 dintre
ele fiind destinate exclusiv acestei categorii de
operatori economici. Alte linii de finanﬂare sunt
disponibile pentru IMM-uri, în cadrul POR,
POSDRU, PNDR si POP.
Deøi schemele de finanﬂare nerambursabilæ
din fondurile europene reprezintæ o importantæ sursæ de finanﬂare pentru IMM, gradul de
absorbﬂie (plæﬂi efective) era încæ foarte scæzut, la sfârøitul anului 2010, cel de-al patrulea
an al perioadei de programare 2007 – 2013.
Astfel, din bugetul total de 513.740.000 lei alocat pentru apelurile de proiecte lansate în
2009 – 2010, în cadrul POSCCE, Axa prioritaræ 1 “Un sistem inovativ øi ecoeficient de
producﬂie”, valoarea plæﬂilor efectuate era de
55.341.700 lei, în octombrie 2010.
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Principalele dificultæﬂi referitoare la accesarea fondurilor europene, invocate de IMM-uri,
sunt neîndeplinirea criteriilor minime de eligibilitate legate de situaﬂia financiaræ a întreprinderii øi incapacitatea de a asigura contribuﬂia financiaræ proprie pentru proiectele de
investiﬂii.
❑ Programele naﬂionale. În ceea ce priveøte
pachetul de programe naﬂionale finanﬂate de
la bugetul de stat, domeniile de intervenﬂie au
fost restrânse începând cu 2008, anul lansærii
programelor operaﬂionale. Schemele naﬂionale
de finanﬂare implementate de AIPPIMM, MECMA
øi MFP (Direcﬂia Generalæ Ajutor de Stat) se
bazeazæ pe ajutorul “de minimis” øi se adreseazæ unor categorii particulare de beneficiari,
precum: tineri debutanﬂi în afaceri, femei antreprenor, comercianﬂi øi meøteøugari sau susﬂin
creøterea competitivitæﬂii produselor industriale
prin standardizare øi investiﬂii în IMM.
Valoarea finanﬂærilor acordate de AIPPIMM prin
cele 7 programe derulate a fost de 22.157.000
lei în anul 2009 øi respectiv 16.602.000 lei în
anul 2010. În cadrul schemei de minimis pentru IMM derulatæ de MFP, valoarea totalæ a acordurilor de principiu semnate în 2009 a fost
144.933.000 lei, iar în anul 2010 aceasta a
crescut la 282.238.000 lei. Prin Programul de
creøtere a competitivitæﬂii produselor industriale,
implementat de MECMA pânæ la 31 decembrie
2010, au fost acordate finanﬂæri în valoare de
10.256.000 lei.
novarea în IMM-urile din România.
6. IAnaliza
inoværii în sectorul IMM relevæ faptul cæ ponderea întreprinderilor inovatoare reprezenta 33,3% din total întreprinderi,
în conformitate cu datele studiului INS “Inovarea în industrie øi servicii în perioada 2006
– 2008”, situaﬂia sub acest aspect fiind diferitæ
de la o clasæ de mærime la alta (29,8% dintre
întreprinderile mici sunt inovatoare, în timp
ce în clasa mijlocie 40,8% dintre firme sunt inovatoare). În ceea ce priveste utilizarea tehnologiei informaﬂiei øi comunicaﬂiilor în sectorul
IMM, datele preluate din baza de date EURO-
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STAT, secﬂiunea “Societatea informaﬂionalæ”, scot
în evidenﬂæ poziﬂionarea României pe ultimele
locuri la indicatori precum: cheltuielile ca procent din PIB alocate activitæﬂilor TIC (1,2%),
procentul întreprinderilor cu acces la Internet
(41%), procentul de IMM-uri care au angajat
specialiøti TIC (2%).

RECOMANDÆRI
PENTRU DEZVOLTAREA
SECTORULUI IMM
ROMÂNIA trebuie sæ îøi adapteze politicile
publice pentru sprijinirea întreprinderilor
mici øi mijlocii, ﬂinând cont de starea actualæ a
sectorului IMM øi în concordanﬂæ cu viziunea
Strategiei Europa 2020, care acordæ prioritate
IMM-urilor în atingerea obiectivelor privind
modernizarea, inovarea, eco-eficienﬂa øi incluziunea socialæ.
Mai mult, Comisia Europeanæ a revizuit documentul “Small Busineess Act” (SBA) pentru
a reflecta ultimele evoluﬂii economice øi pentru a alinia SBA la prioritæﬂile Strategiei Europa
2020, în vederea îmbunætæﬂirii continue a mediului de afaceri pentru IMM-uri.
Astfel, versiunea revizuitæ a Small Business
Act, publicatæ în Comunicarea COM(2011) 78,
din 23 februarie 2011, traseazæ direcﬂiile prioritare pentru dezvoltarea IMM-urilor din Uniunea Europeanæ, dupæ cum urmeazæ:
❑ îmbunætæﬂirea accesului la finanﬂare pen tru investiﬂii øi dezvoltare
❑ acces la garanﬂii de împrumut pentru
IMM-uri prin mecanisme consolidate de
garantare a împrumuturilor;
❑ îmbunætæﬂirea accesului IMM-urilor la
finanﬂare, inclusiv a accesului la pieﬂe de
capital de risc, precum øi mæsuri orientate cætre sensibilizarea investitorilor la
oportunitæﬂile oferite de IMM-uri;
❑ acordarea pentru toate bæncile, indiferent de dimensiuni, a posibilitæﬂii de
a implementa cu uøurinﬂæ împrumuturi
ale BEI øi instrumente UE;
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❑ reglementare inteligentæ pentru a le oferi IMM-urilor posibilitatea de a se concentra
asupra activitæﬂilor de bazæ
❑ legislaﬂie UE îmbunætæﬂitæ prin aplicarea testului IMM pentru propunerile legislative, acordându-se o atenﬂie specialæ
diferenﬂelor între microîntreprinderi, întreprinderile mici øi cele mijlocii;
❑ realizarea de ghiøee unice pentru simplificarea procedurilor administrative;
❑ ﬂinte cuantificate pentru reducerea
supra-legiferærii, practicæ a organismelor
naﬂionale prin care se depæøesc termenii
directivelor UE la transpunerea acestora
în legislaﬂia naﬂionalæ;
❑ utilizarea deplinæ a pieﬂei unice
❑ propunere pentru o bazæ de impozitare consolidatæ comunæ pentru întreprinderi;
❑ mæsuri pentru facilitarea recuperærii
transfrontaliere a creanﬂelor;
❑ revizuirea sistemului european de
standardizare pentru realizarea unor standarde mai favorabile IMM-urilor øi mai
uøor accesibile;
❑ orientæri pentru utilizarea de cætre IMMuri a normelor de etichetare a originii;
❑ sprijinirea IMM-urilor pentru a face faﬂæ
problemelor globalizærii øi schimbærii climatice
❑ propunere privind sprijinirea IMMurilor pe pieﬂe din afara UE;
❑ o nouæ strategie pentru grupuri øi re ﬂele competitive la nivel global;
❑ acﬂiuni specifice privind transferul regional de cunoøtinﬂe între experﬂi în mediul înconjurætor øi energie din cadrul
Reﬂelei întreprinderilor europene.
De asemenea, Comisia Europeana prin reexaminarea SBA propune o guvernanﬂæ con solidatæ pentru implementarea noului cadru
de politici, la nivelul statelor membre, prin
implicarea stakeholderilor principali, inclusiv
a organizaﬂiilor de afaceri.
Având în vedere contextul dinamic al cæutærilor asidue pentru ieøirea din crizæ øi pregætirea economiei româneøti pentru relansarea
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creøterii economice, se prezintæ în continuare
un set de propuneri, în linie cu acﬂiunile prevæzute de cadrul european SBA, rezultate în
urma analizei reflectate în “Raportul anual privind sectorul IMM din România, 2010” realizat
de Fundaﬂia Post-Privatizare.

DOMENII DE INTERVENﬁIE

1. Ccoreoarrdeoanuanreuiauinniuﬂiiastiisvteelmor cpouebrleincet dcue
privire la cadrul instituﬂional, cadrul de reglementare øi la sprijinul financiar pentru IMM
❑ Introducerea unui sistem comun de monitorizare a politicilor publice pentru dezvoltarea antreprenoriatului øi a IMM-urilor, bazat
pe reguli, proceduri øi indicatori cantitativi cuantificabili.
❑ Instituirea øi operaﬂionalizarea Grupului
de lucru interministerial pentru evaluarea im pactului economic al actelor normative asupra
IMM (GIL), care sæ reuneascæ toﬂi actorii instituﬂionali relevanﬂi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinﬂærii øi dezvoltærii IMM, cu modificærile øi
completærile ulterioare øi în concordanﬂæ cu cerinﬂele SBA.
❑ Creøterea rolului Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM, în vederea analizærii øi dezbaterii periodice a situaﬂiei sectorului IMM øi definirii politicilor øi programelor
de sprijin financiar pentru IMM-uri.
❑ Operaﬂionalizarea biroului unic One Stop
Shop pentru IMM, în vederea simplificærii procedurilor administrative prin accesul la serviciile publice electronice dintr-un singur punct.

2. Îpmenbturnuæitnæﬂviersetaiﬂiaicøciedseuzluvoi lltaarfeinanﬂæri
❑ Iniﬂierea unei platforme de colaborare
între Guvern øi actori din sistemul bancar finanﬂatori ai IMM-urilor, în vederea lansærii
unor linii de credit øi produse dedicate IMMurilor øi stimularea instituﬂiilor financiare în
accesarea fondurilor de finanﬂare acordate de
BEI øi FEI.
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❑ Consolidarea sistemului naﬂional øi di versificarea mecanismelor de garantare a creditelor pentru IMM-uri, prin dezvoltarea unei
reﬂele cuprinzând: fonduri de garantare, instituﬂii de finanﬂare øi alte organizaﬂii partenere
la nivel naﬂional øi teritorial.
❑ Orientarea produselor de garantare din
portofoliul FNGCIMM cætre sectoare care contribuie la relansarea economicæ sustenabilæ,
finanﬂarea proiectelor de investiﬂii în IMM-uri
cu potenﬂial de export si creatoare de valoare
adæugatæ øi de noi locuri de muncæ, viabile.
❑ Dezvoltarea pieﬂei de capital de risc, prin
susﬂinerea unor instrumente inovative de tip
“private equity” øi “seed capital” øi încurajarea
reﬂelelor de investitori (“business angels”) pentru finanﬂarea proiectelor de mare risc.
❑ Susﬂinerea accesului la finanﬂæri europene, prin asigurarea cofinanﬂærii proiectelor
IMM-urilor din credite bancare, în baza garanﬂiilor acordate de stat øi simplificarea procedurilor administrative în procesul de evaluare
øi implementare a proiectelor.

3. CIMreMøt-eurreilaorcorommpâentietiøvtiitæﬂii pe piaﬂæ a
Contextul actual al competiﬂiei pe piaﬂa globalæ, precum øi tendinﬂele privind evoluﬂiile
viitoare impun necesitatea ca dezvoltarea economicæ a României sæ se axeze pe aplicarea în
sectorul de afaceri, mai ales cel al IMM-urilor,
a unor soluﬂii inovatoare, bazate pe cunoaøtere.
❑ Susﬂinerea financiaræ a IMM-urilor pentru implementarea proiectelor de modernizare
prin achiziﬂia de echipamente øi tehnologii ecoeficiente.
❑ Sprijinirea întreprinderilor inovative prin
subvenﬂii acordate pentru achiziﬂia øi implementarea de brevete, licenﬂe øi know how.
❑ Abordarea sectorialæ a ajutorului financiar acordat IMM-urilor, prin orientarea programelor financiare cætre domenii promovate
de Strategia UE 2020 precum: economia “verde”,
energiile neconvenﬂionale øi TIC.

43

În sprijinul dezvoltærii sectorului I.M.M.
❑ Stimularea IMM-urilor în dezvoltarea capacitæﬂii proprii de cercetare-dezvoltare, pentru inovarea produselor øi proceselor tehnologice.
❑ Sprijin direct acordat IMM-urilor în vederea asigurærii conectærii øi utilizærii TIC (servicii e-commerce øi e-marketing).
❑ Stimularea structurilor suport pentru
sprijinirea mediului de afaceri, specializate în
informare, consultanﬂæ øi asistenﬂæ tehnicæ în
arii extinse de antreprenoriat (educaﬂie antreprenorialæ, transfer tehnologic, managementul fondurilor europene, accesul la proiectele
comunitare).

4. Rxiesdteuncteereîna dseiscptoarriutlæﬂIiMloMr regionale e❑ Consolidarea parteneriatului public-privat, la nivelul fiecærei regiuni de dezvoltare, în
vederea implementærii politicilor guvernamentale consecvente obiectivului Convergenﬂæ al
politicii europene de coeziune, menite sæ reducæ diferenﬂele de dezvoltare socio-economicæ dintre regiunile României øi UE.
❑ Crearea de reﬂele regionale de cooperare
între IMM-uri, universitæﬂi, centre de cercetare
øi alte entitæﬂi specializate în sprijinirea afacerilor, în vederea stimulærii iniﬂiativei antreprenoriale øi inoværii la nivel regional.
❑ Încurajarea proiectelor de cooperare transfrontalieræ, în scopul sprijinirii exporturilor øi
al creøterii capacitæﬂii de internaﬂionalizare a
IMM-urilor.
❑ Proiectarea øi implementarea unor pro grame regionale pentru formarea personalului
din IMM-uri øi schimburi de experienﬂæ, menite sæ sporeascæ competitivitatea IMM-urilor
la scaræ regionalæ.
❑ Dezvoltarea infrastructurilor de afaceri,
în vederea consolidærii spiritului antreprenorial øi creærii unei culturi pozitive privind iniﬂiativa privatæ, precum øi promovarea competenﬂelor manageriale øi tehnice, la nivel local.
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❑ Promovarea øi sprijinirea clusterelor de
nivel regional øi orientarea lor cætre sectoarele
economice inovative øi în concordanﬂæ cu specializarea regionalæ.

5. Pøiroîmmbouvanræetaæﬂsirpeiariteudluuicaaﬂnietrieapnretrneoprriaelnoriale
❑ Adaptarea programei actuale din învæﬂæmântul românesc pe baza analizei celor mai
bune practici din UE legate de formarea antreprenorialæ la toate nivelurile sistemului educaﬂional pre-universitar.
❑ Orientarea curricularæ cætre tematici adresate dezvoltærii culturii øi abilitæﬂilor antreprenoriale în instituﬂiile de învæﬂæmânt superior, indiferent de domeniul de specializare al
acestora (economic sau tehnic).
❑ Iniﬂierea unor mæsuri menite sæ faciliteze cooperarea între øcoli øi mediul de afaceri
în vederea desfæøurærii stagiilor de practicæ în
cadrul programelor de educaﬂie antreprenorialæ.
❑ Susﬂinerea organizaﬂiilor suport în implementarea programelor øi proiectelor de informare pentru tinerii întreprinzætori potenﬂiali
øi existenﬂi, cu privire la aspecte cheie pentru
iniﬂierea øi dezvoltarea afacerii.
❑ Redefinirea programelor naﬂionale având
ca obiectiv sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor øi femeilor, printr-o mai bunæ orientare a activitæﬂilor eligibile cætre domenii cu
potenﬂial de dezvoltare susﬂinutæ, evitând suprapunerile cu alte scheme de pregætire antreprenorialæ existente în prezent pe piaﬂæ.
❑ Promovarea în România a transferului a facerilor între generaﬂii (în cadrul aceleiaøi familii, sau cætre terﬂe persoane), ca alternativæ
la start-up, prin diseminarea bunelor practici
din UE.
Peter BARTA
director executiv,
Fundaﬂia Post-Privatizare
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EVOLUﬁIA ECONOMIEI, IMM-URILE,
FONDURILE DE GARANTARE ØI CONTRAGARANTARE
CRIZA economicæ mondialæ, prefiguratæ încæ din 2007 øi cu un termen de finalizare totuøi incert, reprezintæ un subiect aprig discutat atât de specialiøti, cât øi de novici.
Cert este faptul cæ suntem contemporani cu cea mai gravæ crizæ din ultimii 80 de ani.
Rezultat al unui complex de factori, care includ, dar færæ a se limita, erorile de politicæ
monetaræ sau lipsa unor politici specifice de reglementare financiar-bancaræ, criza actualæ a afectat, cu predilecﬂie, segmentul întreprinderilor mici øi mijlocii.
De ce tocmai acest sector? Statisticile din aproape toate ﬂærile europene relevæ faptul cæ IMM-urile predominæ absolut în economie, reprezentând cca 99,8% din totalul
firmelor øi deﬂinând ponderi substanﬂiale în obﬂinerea PIB-ului øi furnizarea de locuri de
muncæ. Øi în România, sectorul IMM-urilor joacæ un rol extrem de important, dovedindu-se a fi cel mai activ sector al economiei øi, totodatæ, un remarcabil sistem inovativ, capabil sæ aplice, sæ adapteze øi sæ disemineze, în condiﬂii de performanﬂæ, noile tehnologii.
companiile de succes au fost la
■ Toate
început mici, cu un antreprenor øi cu

o idee de afaceri. Unele dintre acestea vor deveni corporaﬂiile de mâine, adeværaﬂi piloni de
creøtere economicæ pentru viitor. De fapt, IMMurile reprezintæ acele motoare de reînnoire øi
inovaﬂie, locurile unde oamenii îøi întâlnesc
aspiraﬂiile lor øi unesc talentele øi creativitatea.
Fiecare economie øi fiecare generaﬂie are nevoie de antreprenori dispuøi sæ-øi investeascæ
resurselele, talentele øi energia în planurile lor
de afaceri.
Pe de altæ parte, întreprinderile mici sunt o
forﬂæ importantæ pentru crearea locurilor de
muncæ. Pentru a se putea beneficia de oportunitæﬂile conferite de existenﬂa acestor întreprinderi, este nevoie de un mediu de afaceri favorabil, materializat în accesul nelimitat pe piaﬂæ,
existenﬂa unui climat avantajos fiscal øi de re-
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glementare, dar, ceea ce este mai important, un
acces facil la finanﬂare.

■

Date fiind aceste condiﬂii, cum se pu tea proteja sectorul IMM, færæ a perturba mediul concurenﬂial ce guverneazæ orice
piaﬂæ liberæ? Necesitatea accelerærii gradului de
absorbﬂie a fondurilor europene, dar øi facilitarea accesului beneficiarilor la instrumentele
structurale øi la mecanismele de finanﬂare au
determinat o creøtere sensibilæ a responsabili tæﬂilor fondurilor de garantare a creditelor în
acest proces.
Rolul acestor fonduri a fost evidenﬂiat încæ
din secolul al XIX-lea, mai exact din anul 1848,
atunci când în Europa apæreau primele iniﬂiative private de constituire a unor fonduri prin
aporturi proprii ale unor antreprenori. Istoria
ne aratæ cæ, deøi în perioada adolescenﬂei, a-
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ceste fonduri au reuøit sæ devinæ vehicule importante pentru finanﬂarea întreprinderilor mici
în Europa, rolul determinant fiind evidenﬂiat
în perioada de reconstrucﬂie a economiei europene dupæ cel de-al doilea ræzboi mondial. Expertiza acumulatæ pe aceastæ zonæ s-a extins
dupæ anii ‘90 øi în ﬂærile est europene, respectiv economiile emergente (vezi fig. 1).

■

Mai târziu, ca urmare a modernizærii
permanente a ofertei de produse de
creditare, au început sæ-øi facæ simﬂite prezenﬂa
øi fondurile de contragarantare, ca instrument
de diminuare a riscurilor asumate de fondurile de garantare øi de creøtere a încrederii bæncilor în ceea ce priveøte lichiditatea garanﬂiilor
oferite de fonduri.
Acelaøi trend s-a înregistrat øi în România, unde
fondurile de garantare au apærut ceva mai de-

Europa
sec. XIX

Europa øi
America de Nord
1950 – 1960

■
■

vreme [de exemplu: Fondul Naﬂional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici øi
Mijlocii (FNGCIMM) – 2001], pentru ca la finele
anului 2009 sæ se înfiinﬂeze øi Fondul Român de
Contragarantare (FRCG), completându-se astfel
arhitectura instituﬂionalæ a sistemului de garantare a accesului la surse de finanﬂare a IMM.
În corelaﬂie cu practicile aplicate la nivel
european, activitatea FNGCIMM øi FRCG este
exclusiv orientatæ spre susﬂinerea sectorului
întreprinderilor mici øi mijlocii din România,
conlucrarea acestora permiﬂând multiplicarea
finanﬂærilor acordate IMM, dar øi reducerea riscului finanﬂatorilor. Utilizarea garanﬂiilor emise
de FNGCIMM øi contragarantate de FRGC a
sporit øansele IMM de obﬂinere de noi credite,
simultan cu înregistrarea de creøteri ale portofoliilor bæncilor, dar øi cu dezvoltarea de noi
instrumente de creditare.

ﬁinta principalæ: asistenﬂa reciprocæ între micii întreprinzætori
Tipuri de fonduri de garantare: asociaﬂii de antreprenori

ﬁinta principalæ: reconstrucﬂia sectorului întreprinderilor mici øi mijlocii
Tipuri de fonduri de garantare: sisteme naﬂionale de garantare
sprijinite de stat

■
■

ﬁæri în curs
de dezvoltare
1970 – 1990

ﬁinta principalæ: dezvoltarea sectorului întreprinderilor micro øi mici,
dezvoltarea agriculturii
■ Tipuri de fonduri de garantare: sisteme de garantare sprijinite de stat
øi/sau prin programe speciale

Economii
în tranziﬂie
1990 – 2000

■ ﬁinta principalæ: reconstrucﬂia øi relansarea sectorului întreprinderilor mici
øi mijlocii
■ Tipuri de fonduri de garantare: sisteme de garantare sprijinite de stat
øi/sau prin programe speciale

■

Fig. 1. Principalele repere ale evoluﬂiei istorice a fondurile de garantare
(Sursa: Gray, S., Mahieux, T., Reyes, G., Van Rooij, P., Roth, J. 2000. Making Guarantee Funds Work for Small and
Micro Enterprises. International Labour Organisation, Geneva)
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1.276
beneficiari

355
beneficiari

V aloarea creditelor
susﬂinute (RON)
Valoarea garanﬂiilor
acordate (RON)

Finanﬂarea
activitæﬂii curente

Finanﬂarea
investiﬂiilor

260.756.353

925.140.156

182.347.100

518.987.900

Fig. 2. Structura garanﬂiilor contragarantate dupæ tipul creditului susﬂinut
de la principiile de bazæ ale
■ Plecând
activitæﬂii de garantare/contragaran-

tare a finanﬂærilor de cætre aceste fonduri, s-au
cristalizat câteva dintre avantajele majore ale
utilizærii acestui sistem. În primul rând, caracteristicile garanﬂiilor acordate, respectiv exprese,
irevocabile, necondiﬂionate, parﬂiale øi cu valoare determinatæ asiguræ o protecﬂie corespunzætoare garantorului øi finanﬂatorului.
De asemenea, posibilitatea de împærﬂire a
riscurilor între cele douæ pærﬂi øi translatarea
unei pærﬂi a riscului cætre fondul de contragarantare sunt alte atu-uri ale sistemului prezentat. În aceste condiﬂii, instituﬂiile financiare sunt
motivate sæ exploreze noi segmente de piaﬂæ,
sæ-øi punæ lichiditæﬂile în miøcare pentru proiecte care, deøi viabile (bancabile), nu beneficiau de colateralul (garanﬂiile) necesar.
Un al treilea argument în favoarea utilizærii
acestui sistem este legat de imperfecﬂiunile procedurilor de executare a contractelor standard
de garanﬂie (ipoteci, gajuri etc.), ce presupun
proceduri juridice costisitoare øi de lungæ duratæ. Continuând aceastæ idee, trebuie menﬂionat faptul cæ, în perioada pre-crizæ, gradul de
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recuperare a creanﬂelor aferente creditelor cu
probleme din garanﬂiile ipotecare era situat la
cca 45 – 50%, pentru ca, în acest moment, acesta sæ ajungæ spre jumætate, respectiv 22 –
25%. În aceste condiﬂii, neperisabilitatea garanﬂiilor acordate de fondurile de garantare/contragarantare ar putea redeschide discuﬂiile cu
privire la tratamentul acestora în raport cu politicile bancare actuale de provizionare a creditelor.

■

Exploatarea facilitæﬂilor conferite de
utilizarea sistemului de garantare/
contragarantare a creditelor de cætre cele douæ
fonduri s-au regæsit în rezultatele remarcabile
înregistrate în creøterea volumului de investiﬂii realizate de IMM-uri pentru dezvoltarea exporturilor, dezvoltarea infrastructurii de afaceri
øi a pieﬂei tehnologiei informaﬂiilor øi comunicaﬂiilor, implementarea standardelor europene,
creøterea contribuﬂiei domeniului cercetærii
øtiinﬂifice, îmbunætæﬂirea calitæﬂii mediului sau
diversificarea economiei rurale.
Practic, numai în a doua parte a anului 2010,
un numær de aproximtiv 1.630 IMM au bene-
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Valoarea garanﬂiilor acordate (RON)
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Sud
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Fig. 3. Distribuﬂia zonalæ a volumului garanﬂiilor acordate øi a numærului de beneficiari
ficiat de garanﬂii contragarantate în valoare de
peste 700 milioane RON, pentru susﬂinerea de
credite de cca 1.500 milioane RON.

■

Având în vedere faptul cæ investiﬂiile
reprezintæ, de fapt, motorul creøterii
economice, garanﬂiile acordate s-au orientat,
cu precædere, cætre finanﬂarea investiﬂiilor propuse de sectorul IMM. În acest context, rezultatele acestei orientæri se regæsesc în fig. 2.

■

Un alt aspect relevant în interpretarea rezultatelor înregistrate din parteneriatul FNGCIMM øi FRCG este dat de gradul de distribuﬂie naﬂionalæ a beneficiarilor de
garanﬂii contragarantate. În acest sens, distribuﬂia garanﬂiilor øi a creditelor susﬂinute, pe
regiuni de dezvoltare, ordonatæ dupæ nivelul
garanﬂiilor acordate, se prezintæ ca în fig. 3.

■

Care a fost reﬂeta acestui succes, întro perioadæ puternic afectatæ de criza
economicæ? În primul rând, dialogul constructiv al unor echipe de specialiøti, bune cunos-
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cætoare atât a specificului acestei activitæﬂi, cât
øi a reglementærilor europene aplicabile. Atitudinea proactivæ, precum øi flexibilitatea manifestatæ s-au constituit în atu-uri importante
în creionarea produselor ofertate, dimensionate atât pe baza realitæﬂilor pieﬂei IMM, cât øi
a celei bancare.
Mult aøteptata reluare a creøterii economice
va impune un nou trend activitæﬂii de garantare øi contragarantare a creditelor, materializat prin asigurarea creøterii capacitæﬂii de garantare øi prin facilitarea accesærii fondurilor
structurale pentru sectoarele care contribuie
la relansarea economicæ sustenabilæ. Rezultatele deja obﬂinute anul trecut au creat premisele unei evoluﬂii viitoare sustenabile, cu efecte
pozitive în consolidarea parteneriatului dintre
instituﬂiile financiare øi IMM-uri.
Aurel ØARAMET
preøedinte – director general
Fondul Naﬂional de Garantare
a Creditelor pentru Întreprinderile
Mici øi Mijlocii
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FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL
FONDUL d e G a r a n t a r e a C r e d i t u l u i R u r a l ( F G C R ) s - a
constituit în februarie 1994, potrivit Legii nr. 31/1990, ca o
societate comercialæ pe acﬂiuni, în urma negocierilor dintre Comisia Europeanæ øi Guvernul României, reprezentat
de Ministerul Agriculturii øi Dezvoltærii Rurale, concretizând programul Comisiei de sprijinire a procesului de privatizare a agriculturii în România.

❑ Ostbatieøcitcivoenlestcaounîsnt:ituirii FGCR au con-

❑ susﬂinerea politicii agricole a MADR;
❑ sprijinirea absorbﬂiei fondurilor europene
alocate mediului rural;
❑ stimularea accesului producætorilor agricoli privaﬂi, procesatorilor privaﬂi de produse
agricole øi primæriilor comunale la credite øi la
alte instrumente de finanﬂare;
❑ facilitarea accesului investitorilor privaﬂi
din sectorul agro-alimentar la finanﬂare prin acordarea de garanﬂii instituﬂiilor financiare (bænci
comerciale øi alte instituﬂii financiare) pentru
credite destinate finanﬂærii producﬂiei, stocurilor, capitalului de lucru øi investiﬂiilor efectuate
în acest sector;
❑ dezvoltarea øi fiscalizarea mediului rural
prin garantarea certificatelor de depozit pentru
seminﬂele de consum, în calitate de Administrator al schemei de garantare a certificatelor de
depozit conform O.U.G. nr. 7/2009.

❑

Misiunea care ne revine este una complexæ, cu mai multe componente, øi

anume:
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❑ misiunea de a fi partener
constant øi de încredere atât al
bæncilor comerciale, cât øi al
mediului rural, contribuind astfel activ la sporirea competitivitæﬂii acestora prin furnizarea
de servicii de calitate, cu maxim de operativitate, adaptate cerinﬂelor de finanﬂare ale clienﬂilor;
❑ poziﬂia de lider în furnizarea de garanﬂii
beneficiarilor din mediul rural;
❑ pasiunea de a veni în sprijinul beneficiarilor fondurilor europene, fermierilor øi mediului rural ne-a ajutat sæ dezvoltæm în decursul
anilor un portofoliu de produse dedicat specificului agriculturii, cerinﬂelor mediului rural,
cu personal calificat øi implicat permanent în
satisfacerea în cel mai scurt timp øi în mod profesionist a cerinﬂelor acestora.

❑

Obiectul de activitate al FRCG:

❑ garantarea finanﬂærilor acordate de instituﬂiile de credit fermierilor øi procesatorilor de
produse agricole pentru asigurarea capitalului
de lucru necesar pentru realizarea producﬂiei;
❑ acordarea de garanﬂii beneficiarilor privaﬂi ai FEADR pentru asigurarea contribuﬂiei
proprii necesare pentru realizarea proiectelor
de investiﬂii;
❑ emiterea de scrisori de garanﬂie în favoarea APDRP pentru beneficiarii publici ai FEADR
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în scopul încasærii avansului prevæzut în contractele de finanﬂare nerambursabilæ;
❑ administrarea schemelor de garantare
finanﬂate din PNDR;
❑ gestionarea Registrului certificatelor de
depozit pentru seminﬂele de consum;
❑ administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit.

❑

Dintre partenerii noøtri fac parte:

25 bænci comerciale;
fermierii;
❑ procesatorii de produse agricole;
❑ beneficiarii fondurilor europene alocate României prin PNDR;
❑ depozitarii seminﬂelor de consum licenﬂiaﬂi de cætre MADR.
❑
❑

❑

Caracteristicile garanﬂiilor oferite:

❑ garanﬂia se acordæ în condiﬂiile respectærii prevederilor Comunicærii Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 øi 88 din Tratatul CE
privind ajutoarele de stat sub forma garanExplicaﬂii
Total 1994 – 31.03.2011,
din care:
❑ pentru producﬂie
❑ pentru investiﬂii,
din care:
❑ SAPARD
❑ FEADR,
din care:
❑ mæsura 121
❑ mæsura 123
❑ mæsura 312
❑ mæsura 313
❑ mæsura 322
Plæﬂi efectuate
1994 – 28.04.2011
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ﬂiilor, publicatæ în Jurnalul Oficial al UE nr.
2008/155/02;
❑ procentul maxim de garantare este de
80% din valoarea creditului;
❑ valoarea maximæ a garanﬂiei este de 2,5
milioane euro.

❑

Rezultatele obﬂinute sunt concen trate în:
❑ activitatea de garantare a finanﬂærilor acordate de bæncile comerciale
Situaﬂia volumului de activitate al Fondului
de la înfiinﬂare øi pânæ în prezent este prezentatæ în tabelul de mai jos;
❑ activitatea de administrare a schemei de
garantare a seminﬂelor de consum.
În calitate de gestionar al Registrului Special al certificatelor de depozit pentru seminﬂele de consum, FGCR a urmærit aplicarea prevederilor legislaﬂiei în vigoare, astfel cæ a pus
la dispoziﬂia celor 83 operatori licenﬂiaﬂi, pentru care MADR a acordat un numær de 181 licenﬂe de depozit, un numær de 1.551 certificate
de depozit.
Din acestea, 4 operatori economici licenﬂiaﬂi
au emis în favoarea fermierilor 179 certificate

Numær
beneficiari

Valoare garanﬂii
– lei –

Valoare credite
– lei –

%

46.957

4.148.098.578,77

6.849.702.887,51

100,00

34.076
12.881

1.561.880.724,46
2.586.217.854,31

3.357.742.335,96
3.491.960.551,55

49,00
51,00

1.716
866

995.736.639,65
1.360.795.232,79

1.442.383.829,64
1.638.069.745,88

393
117
112
15
229

416.897.759,63
306.042.421,81
38.667.512,09
5.080.844,00
594.106.695,26

595.269.515,35
374.884.514,64
63.357.946,90
7.730.623,50
596.827.145,49

279

79.925.694,75

1,94
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de depozit, pentru o cantitate de 429.993,928
tone seminﬂe de consum. Din cele 179 certificate de depozit emise, pentru un numær de 121
certificate au fost restituite seminﬂele de consum, ræmânând în circulaﬂie la 30.04.2011 un
numær de 58 certificate pentru o cantitate de
222.083,56 tone seminﬂe de consum. Pânæ în
prezent, Fondul nu a primit øi nu a plætit despægubiri pentru nici un certificat de depozit.
E x c e d e n t u l schemei de garantare a certificatelor de depozit la 30.04.2011 este de
7.615.408,47 lei.
Este de menﬂionat cæ certificatele de depozit au fost utilizate pentru obﬂinerea creditelor
bancare, iar unele bænci comerciale au acordat
credite pe seama acestora în valoare de circa
41 milioane euro din 2009 pânæ în prezent.

❑

Efecte

Având în vedere cæ bæncile comerciale nu
acordæ credite solicitanﬂilor care nu au garanﬂii suficiente, apreciem cæ, prin garanﬂia acordatæ pentru întreaga perioada de funcﬂionare
a Fondului, numærul beneficiarilor de credite
din domeniile menﬂionate mai sus a crescut
cu cca 47.000, iar volumul creditelor acordate
de bæncile comerciale cu 1,6 miliarde euro.
Volumul creditelor bancare acordate fer mie rilor pentru finanﬂarea producﬂiei, în procent de 49,0% din total, dovedeøte contribuﬂia
Fondului la finanﬂarea acestora øi aportul în
dezvoltarea producﬂiei agricole. Suplimentar,
efortul investiﬂional în agro-industrie øi mediu
rural a fost susﬂinut prin acordarea de garanﬂii
pentru finanﬂarea proiectelor europene, în valoare de circa 751 milioane euro.
Prin existenﬂa mecanismului de garantare a
fermierilor înfiinﬂat de MADR s-a contribuit la
creøterea numærului de locuri de muncæ, la
fiscalizarea activitæﬂii agricole, la creøterea dimensiunii fermelor, a competitivitæﬂii acestora,
a nivelului infrastructurii rurale øi implicit a
producﬂiei agricole.
Suplimentar aportului adus de Fond prin
activitatea desfæøuratæ de sprijinire a fermierilor øi procesatorilor, menﬂionæm cæ prin servi-
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ciile oferite a contribuit la detensionarea unor
probleme cu caracter social, prin prisma intervenﬂiei în conceperea împreunæ cu MADR øi
APIA a mecanismului de finanﬂare a subvenﬂiilor prin garantarea angajamentelor asumate de
bænci în acest sens.
Prin gestionarea schemei de garantare a certificatelor de depozit, Fondul a contribuit la
creøterea volumului creditelor acordate fermierilor pe seama acestui nou instrument de garantare, la fiscalizarea afacerilor din domeniul
cerealier, cu avantaje certe pentru bugetul de
stat.
Întrucât fondurile alocate prin Programul
PHARE nu au putut asigura necesitæﬂile fermierilor, MADR, ca urmare a cerinﬂelor Guvernului de a capitaliza FGCR, a iniﬂiat acte normative
în baza cærora sæ se poatæ acorda împrumuturi
cu garanﬂia FGCR pentru finanﬂarea de cætre
bæncile comerciale a capitalului de lucru necesar producætorilor agricoli øi procesatorilor de
produse agricole (Legea nr. 329/2009) sau beneficiarilor publici ai PNDR (O.U.G. nr. 79/2009).
Pentru asigurarea contribuﬂiei proprii necesaræ beneficiarilor privaﬂi ai FEADR pentru mæsurile 121, 123, 312 øi 313 din PNDR, MADR a
înfiinﬂat douæ scheme de garantare finanﬂate
din PNDR øi a scos la licitaﬂie suma de 220 milioane euro. Licitaﬂia publicæ a fost câøtigatæ în
martie 2009 de Fond atât pentru schema de
garantare pentru agriculturæ, cât øi pentru
schema de garantare pentru IMM-uri, astfel cæ,
pe seama acestei sume, Fondul a acordat garanﬂii în valoare de 89 milioane euro unui numær de 354 beneficiari, contribuind prin aceasta la absorbﬂia fondurilor europene.

❑

Strategia fondului pentru anul 2011

Orientærile strategice ale Consiliului de Administraﬂie al Fondului pentru anul 2011 au ca
obiectiv susﬂinerea procesului de relansare economicæ a fermierilor øi a mediului rural prin:
❑ facilitarea accesului la finanﬂare øi creøterea numærului de beneficiari ai FEADR la garanﬂiile Fondului;
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❑ susﬂinerea creøterii competitivitæﬂii, sustenabilitæﬂii øi a numærului de beneficiari ai
mediului rural finanﬂabili;
❑ creøterea rentabilitæﬂii capitalurilor proprii prin îmbunætæﬂirea raportului dintre acestea øi împrumuturile atrase;
❑ menﬂinerea locurilor de muncæ øi crearea altora noi prin garantarea IMM-urilor beneficiare ale fondurilor europene alocate României prin PNDR;
❑ acoperirea de cætre Fond a deficitului de
garanﬂii sau chiar a lipsei de garanﬂii cu care se
confruntæ mediul rural în obﬂinerea de împrumuturi;
❑ promovarea antreprenoriatului prin facilitarea accesului la credite al start-up-urilor;
❑ îm bunætæﬂirea capacitæﬂii øi ratei de absorbﬂie a fondurilor europene alocate mediului
rural;
❑ ajustarea politicii de risc pe segmentul
garanﬂiilor acordate fermierilor, date fiind necesitatea øi oportunitatea creøterii producﬂiei
agricole;
❑ adoptarea unei politici de promovare a
facilitæﬂilor oferite de Fond în mediul rural;
❑ creøterea ratei de acces la credite pentru
IMM-uri prin obﬂinerea acordului MADR pentru flexibilizarea mecanismelor de garantare
prin extinderea convenﬂiilor-plafon de garantare de la nivelul subvenﬂiilor la nivelul creditelor destinate asigurærii capitalului de lucru
necesar producætorilor agricoli øi procesatorilor de produse agricole;
❑ garantarea creditelor restructurate ca
urmare a analizei øi cerinﬂelor bæncilor comerciale;
❑ menﬂinerea garanﬂiilor acordate împrumutaﬂilor cu capacitate de rambursare temporar redusæ øi în condiﬂiile refinanﬂærii creditelor
de cætre alte bænci comerciale;
❑ utilizarea oportunitæﬂilor oferite de MADR
prin reducerea comisionului de garantare da-
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torat de beneficiarii privaﬂi ai FEADR pentru
mæsurile 121 øi 123 (exclusiv schemele de ajutor de stat) la nivelul de 1,25% pe an, precum
øi în cazul beneficiarilor publici ai O.G. nr. 79/
2009 la nivelul de 0,06% pe lunæ;
❑ utilizarea instrumentelor oferite de Fondul Român de Contragarantare pentru protejarea sumelor în euro øi asigurarea creøterii expunerii pe seama acestei surse prin:
a) aprobarea de cætre MADR a utilizærii ajutorului de minimis în scopul diminuærii
comisionului de garantare datorat de fermieri pentru garanﬂiile acordate de FGCR;
b) sau acordarea contragaranﬂiei de cætre Fondul Român de Contragarantare prin
decuplarea de ajutorul de minimis;
❑ creøterea numærului bæncilor beneficiare
de garanﬂii ale Fondului;
❑ adoptarea mecanismelor Fondului pentru orientarea serviciilor cætre nevoile clienﬂi lor mici (IMM-uri), ca rezultat al strategiei MADR
rezultatæ din Planul de acﬂiune al Guvernului
pe anii 2009 – 2013 privind introducerea unor
noi scheme financiare pentru facilitarea accesului la finanﬂare al microîntreprinderilor øi asociaﬂiilor de fermieri din mediul rural;
❑ impulsionarea utilizærii de cætre fermieri
øi bæncile comerciale a certificatelor de depozit existente în circulaﬂie;
❑ folosirea oportunitæﬂii alocærii de cætre UE
a sumei de 30 milioane euro pentru subvenﬂionarea dobânzilor la creditele acordate în anul
2011 fermierilor în condiﬂiile O.U.G. nr. 25/2010;
❑ valorificarea experienﬂei dobândite în cei
17 ani de activitate øi a parteneriatului solid
creat între fermieri, Fond øi bæncile comerciale
(în special acﬂionare) în finanﬂarea acestora øi
a mediului rural.
Veronica TONCEA
director general
Fondul de Garantare a Creditului Rural
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FONDUL ROMÂN DE GARANTARE A CREDITELOR
PENTRU ÎNTREPRINZÆTORII PRIVAﬁI
● promotor al unui model de succes ●

ÎN PRINCIPIU, fondurile de garantare a creditelor sunt
instrumente necesare øi utile pentru stimularea accesului la
finanﬂare a clienﬂilor bancari, de regulæ antreprenori privaﬂi,
acestea, prin asumarea unor obligaﬂii de platæ, participând efectiv la disiparea riscului ataøat oricærui proces de creditare.
Deøi nu constituie surse de finanﬂare directæ, ci doar mijloace prin care se faciliteazæ obﬂinerea resurselor împrumutate, fondurile de garantare constituie o formæ de protecﬂie a
bæncii în cazul apariﬂiei riscului de neplatæ øi, pe cale de consecinﬂæ, o pârghie financiaræ ce stimuleazæ deschiderea sistemului bancar faﬂæ clienﬂi, de regulæ, întreprinderi mici øi
mijlocii.
de organizare øi funcﬂionare
■ Modelele
utilizate pe plan internaﬂional pentru

fondurile de garantare se pot împærﬂi în douæ
mari categorii, fonduri cu activitate pasivæ øi/sau
activæ.
Fondurile pasive realizeazæ garantarea strict
pe baza recomandærii emise de finanﬂator, færæ a
realiza o analizæ proprie a proiectului propus
spre finanﬂare, urmærindu-se doar respectarea
anumitor criterii de eligibilitate a clienﬂilor impuse de obiectivele øi regulile de operare ale fondului. Spre deosebire de acestea, fondurile de garantare active aplicæ principiul “celor patru ochi”
øi efectueazæ o analizæ independentæ a proiectului clientului conform unor norme metodologice øi standarde de performanﬂæ fixate anterior, decizia de asumare a garanﬂiei fiind luatæ
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doar în cazul atingerii plafoanelor de eficienﬂæ stabilite.
creditelor
■ Garantarea
este o activitate finan-

ciaræ al cærui scop fundamental
este de a sprijini øi susﬂine, direct sau indirect, dezvoltarea
economicæ. Ca urmare, societæﬂile de garantare joacæ un im portant rol social activ øi nu au
ca obiectiv prioritar obﬂinerea
de profit.
De aceea, în multe ﬂæri, fondurile de garantare sunt înfiinﬂate sau reasigurate de cætre stat,
care acoperæ parﬂial sau total pierderile înregistrate de aceste instituﬂii. Istoria acestor programe a dovedit cæ preluarea riscului de cætre stat
a condus la o scædere a exigenﬂei finanﬂatorilor,
astfel încât, deøi numærul de garanﬂii acordate a
fost mare, nivelul pierderilor înregistrate a determinat multe guverne sæ reconsidere aceste
scheme, printr-o exigenﬂæ sporitæ.

SCURT ISTORIC
DUPÆ CUM este cunoscut, condiﬂiile economice ale perioadei postdecembriste au impus
promovarea unor politici guvernamentale de stimulare øi dezvoltare a sectorului privat în Româ-
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nia, în principal, bazate pe necesitatea finanﬂærii
acestui sector, în mod direct sau prin intermediul unor programe dedicate, concomitent øi cu
crearea unor instrumente financiare flexibile,
care, conjugate, sæ poatæ asigura proliferarea
firmelor de mici dimensiuni, cu toate efectele
pozitive pe care le determinæ asupra echilibrului economic.
În fapt, aceastæ necesitate a fost promovatæ
chiar de instituﬂiile stræine abilitate – Banca Mondialæ, Fondul Monetar Internaﬂional –, care, în
primele vizite efectuate dupæ 1990, au recomandat øi sugerat crearea unor fonduri de garantare
øi contragarantare, ca instrumente financiare
menite sæ faciliteze accesul la credite, forﬂæ motrice de dezvoltare.
au fost premisele ce au con■ Acestea
dus la elaborarea primului proiect de

garantare a creditelor øi formalizarea acestuia
prin constituirea societæﬂii pe acﬂiuni, specializate, cu denumirea de “Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzætorii Privaﬂi” (numit în continuare FRGC), ca instituﬂie
financiaræ de sine stætætoare. Astfel, la iniﬂiativa
primului-ministru Theodor Stolojan, prin Hotærârea nr. 463/1992 Guvernul României a dispus
“mæsuri pentru constituirea FRGCIP øi sprijinirea
privatizærii prin cumpærare de active” privind:
❑ autorizarea Agenﬂiei Naﬂionale pentru
Privatizare (ANP) de a întocmi formalitæﬂile de constituire øi funcﬂionare a FRGC
ca societate pe acﬂiuni;
❑ nominalizarea surselor de constituire a
capitalului social, øi anume aportul privat
al statului rezultat din reevaluarea stocurilor de metale preﬂioase – sursæ independentæ de bugetul acestuia (de stat), precum øi alte contribuﬂii ale celorlalﬂi acﬂionari.
programului de garantare,
■ Realizarea
într-un timp relativ scurt, astfel cum a

fost conceput, se datoreazæ în mare mæsuræ colaborærii strânse øi sprijinului primit din partea
unor instituﬂii de prestigiu din stræinætate.
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Astfel, încæ din faza preoperaﬂionalæ, în baza
unei înﬂelegeri între România øi Canada, a fost
convenit un program specific de asistenﬂæ cu
Banca Federalæ de Dezvoltare a Canadei, prin
care, în contextul acordærii unui sprijin financiar nerambursabil din partea guvernului canadian (750.000 CAD), s-au depus toate eforturile
pentru realizarea proiectului pilot de garantare
a creditelor øi formarea personalului de specialitate, realizarea modelului matematic de funcﬂionare, elaborarea mecanismelor øi documentelor specifice pentru evaluarea proiectelor propuse a fi garantate.
Ca urmare a consultanﬂei øi asistenﬂei acordate de acest organism guvernamental canadian,
FRGC øi-a dezvoltat o structuræ organizatoricæ
suplæ, foarte apropiatæ de cele existente pe plan
internaﬂional pentru instituﬂii sau societæﬂi similare. Implementarea proiectului a fost asistatæ
de un vice-preøedinte al bæncii canadiene care,
prin prezenﬂa sa activæ pânæ în 1995, a familiarizat experﬂii fondului cu tehnicile utilizate pe
plan internaﬂional în materie, iar stagiile efectuate de inspectorii de garantare la banca din Canada au consolidat pregætirea necesaræ realizærii
programului.
în vedere cæ modelul oferit de
■ Având
experﬂii canadieni s-a regæsit atât în le-

gislaﬂia øi practica europeanæ, cât øi în cea româneascæ, materializarea proiectului a fost susﬂinutæ atât de iniﬂiator – Guvernul României –, cât øi
de beneficiarii acestuia, respectiv de bæncile creditoare, ﬂinând cont cæ scopul urmærit a fost øi
este împærﬂirea riscului presupus de activitatea
de creditare între finanﬂator øi garant (cauﬂionar).
Încæ de la început, FRGC s-a dorit a fi un partener de afaceri al bæncii care acordæ credite,
preluând, în limita procentului de garantare asumat, riscul de neplatæ a creditului rezultat din
finanﬂarea pusæ la dispoziﬂia clientului bancar,
cu condiﬂia ca fiecare dintre pærﬂile implicate
sæ respecte regulile jocului inserate în convenﬂiile-cadru de colaborare øi particularizate în contractele de cauﬂiune.
la constituire, din valoarea totalæ
■ Deøi
a capitalului social statul deﬂinea o pon-
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dere de 98,7% (500.000 RON), diferenﬂa fiind
susﬂinutæ de bænci comerciale, pe parcursul dezvoltærii societæﬂii, ca urmare a mai multor majoræri (prin capitalizarea unor dividende øi prin
noi aporturi ale acﬂionarilor), precum øi a cooptærii de noi asociaﬂi, efortul acﬂionarului majoritar de a-øi asuma riscul comercial presupus de
pierderile inerente ale activitæﬂii de garantare mai
întâi s-a diminuat, prin creøterea cotelor de participare a celorlalﬂi parteneri, øi apoi a fost înstræinat.
Aceastæ retragere a statului din calitatea de
acﬂionar al FRGC a avut în vedere cel puﬂin douæ
considerente, øi anume curentul de privatizare
manifestat ca tendinﬂæ prioritaræ în acea perioadæ, precum øi demonstrarea cæ astfel de activitæﬂi pot fi desfæøurate chiar de beneficiarii programului de garantare (bæncile colaboratoare),
prin preluarea treptatæ a riscului, balansat cu
efectele pozitive ale executærii unui astfel de
proiect.
prezent, capitalul social al FRGC, în
■ Învaloare
de 16 milioane lei, este integral

privat, acﬂionarul majoritar (SIF Muntenia S.A.)
øi cel semnificativ (SIF Transilvania S.A.) preluând pe lângæ activitæﬂile lor curente øi misiunea socialæ a Fondului de a realiza o cauzæ de
utilitate publicæ.
FRGC este organizat ca societate pe acﬂiuni øi
funcﬂioneazæ cu respectarea prevederilor legale
în vigoare, activitatea sa fiind monitorizatæ de
Banca Naﬂionalæ a României.
17 ani de activitate operaﬂionalæ au
■ Cei
dovedit cæ proiectul de garantare a cre-

ditelor realizat de FRGC a fost corect conceput,
iar funcﬂionarea acestuia pe principii comerciale
a reuøit sæ demonstreze cæ, deøi s-au plætit mai
multe cauﬂiuni, capitalul investit a fost remunerat, societatea reuøind sæ creascæ într-un mediu
în care instituﬂii, mult mai solide din punct de
vedere al obiectului social øi financiar, au clacat.
Mai mult decât atât, importanﬂa øi utilitatea
acestui instrument financiar s-au dovedit prin
multiplicarea modelului, mai întâi prin înfiinﬂarea Fondului de Garantare a Creditului Rural
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în 1994 øi apoi prin constituirea Fondului Naﬂional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri
în 2001.

MOD DE OPERARE
ØI ACTIVITATE INSTITUﬁIONALÆ
ÎN PRINCIPIU, persoanele juridice care doresc sæ realizeze un proiect se adresezæ unei
bænci pentru acordarea unei finanﬂæri, iar în cazul în care solicitarea corespunde exigenﬂelor
creditorului, dar clientul nu este în mæsuræ sæ
asigure integral necesarul de garanﬂii, aceasta
transmite o recomandare cætre FRGC , pentru a
obﬂine o garanﬂie financiaræ în completarea celor
oferite de solicitant.
recomandærii bancare, analiø■ Întii baza
FRGC realizeazæ o analizæ indepen-

dentæ a proiectului pe baza documentaﬂiei furnizate de beneficiarul garanﬂiei øi clientul acestuia, prin aplicarea principiului “celor 4 ochi” în
evaluarea afacerilor propuse spre finanﬂare øi
garantare, operaﬂiune care constituie un filtru
atât pentru finanﬂator, cât øi pentru client. În
principiu decizia garantului de a cauﬂiona sau
nu un credit, exprimatæ ca rezultat al analizei
sale, constituie o modalitate prin care se poate
influenﬂa atitudinea creditorului faﬂæ de solicitarea clientului bancar.
certæ cæ modul de operare
■ Odedovadæ
tip activ al FRGC îøi dovedeøte efi-

cacitatea rezultæ din faptul cæ nivelul plæﬂilor efectuate cu titlu de garanﬂie, raportat la valoarea
angajamentelor financiare asumate, este de 2 –
3%, motiv pentru care analiza independentæ øi
implicarea în monitorizarea realizærii proiectelor garantate vor constitui în continuare modalitæﬂi de evitare a unor eventuale derapaje ale clienﬂilor bancari.
FRGC poate garanta pânæ la 70% din valoarea nominalæ a creditului, exclusiv dobânda øi
alte comisioane aferente, øi percepe un nivel scæzut de remunerare, øi anume: un comision iniﬂial de analizæ de 0,75% din valoarea garanﬂiei
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solicitate øi o primæ de garantare anualæ calculatæ la soldul sumei garantate în funcﬂie de clasa
de risc a cauﬂiunii asumate.
elaﬂia stabilitæ între FRGC øi bancæ este
■ Rguvernatæ
de principiul împærﬂirii ris-

cului, garantul asumându-øi obligaﬂia de a pune
la dispoziﬂie valoarea asumatæ prin cauﬂiune, cu
condiﬂia ca finanﬂatorul sæ-øi îndeplinescæ obligaﬂiile asumate prin convenﬂiile de colaborare øi
contractele de garantare, Fondul nefiind o modalitate de localizare a neperformanﬂelor operaﬂionale bancare, ci un partener bivalent, al creditorului øi al debitorului.
Pâna la sfârøitul anului 2010, FRGC a acordat
cauﬂiuni în valoare totalæ de peste 136.000.000
euro, ceea ce a permis antrenarea de credite denominate de cca 1.450.825.000 lei, principalele
rezultate economice generate de parteneriatul
bancæ-fond putând fi grupate astfel:
1. stimularea investiﬂiilor prin achiziﬂionarea de noi tehnologii, utilaje øi echipamente în valoare de peste 80.000.000 euro;
2. mobilizarea în circuitul economic øi
financiar a resurselor proprii ale antreprenorilor øi dezvoltarea unor noi reﬂele
comerciale între promotorii proiectelor
finanﬂate øi beneficiarii acestora;
3. susﬂinerea unor domenii de vârf ale economiei øi a serviciilor sociale øi, pe cale
de consecinﬂæ, a efectelor lor secundare
(crearea a peste 130 mii locuri de muncæ
noi øi menﬂinerea altor 400 mii, plata contribuﬂiilor sociale, a taxelor øi impozitelor
aferente activitæﬂilor garantate etc.).
a promovatæ de FRGC este aceea
■ Pdeoliaticechilibra
riscul asumat cu susﬂi-

nerea de proiecte viabile în toate domeniile de
activitate eligibile. Un punct forte al FRGC îl reprezintæ consultanﬂa de specialitate realizatæ de
societate, ca activitate independentæ øi conexæ
scopului principal, øi care a fost dezvoltatæ în paralel cu garantarea creditelor, conform modulului de funcﬂionare transmis de Banca Federalæ
de Dezvoltare a Canadei, al cærei rol a fost menﬂionat anterior.
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Este evident cæ, în prezent, majoritatea întreprinderilor mici øi mijlocii din România nu sunt
suficient de pregætite pentru a ræspunde misiunii lor de motor al economiei, lipsa competitivitæﬂii fiind provocatæ, în cea mai mare parte, de
situaﬂii de neadaptare a acestora la standardele
europene fie din cauza incapacitæﬂii acestora de
a accesa surse de finanﬂare destinate investiﬂiilor
în noi tehnologii øi în implementarea sistemului
calitæﬂii, fie de a beneficia de servicii de consultanﬂæ care sæ le ofere orientarea adecvatæ pe piaﬂæ.
Acesta este motivul pentru care FRGC a susﬂinut
øi dezvoltat activitatea sa de consultanﬂæ sectorialæ ca parte integrantæ a obiectului sæu de activitate.
ordatæ a
■ Iunrtmerænr,itcoofnesruirlteaandﬂaetseohlnuiﬂciæi laaccele
mai

variate øi complexe probleme prezentate de
antreprenori atât în ceea ce priveøte accesul la
finanﬂare, cât øi în rezolvarea problemelor de management financiar al firmei, de acest serviciu
beneficiind peste 1.200 de solicitatori. În majoritatea cazurilor, aceastæ prestare a fost oferitæ
pro bono, tocmai pentru a identifica øi elimina
dificultæﬂile întreprinzætorilor în abordarea, demararea øi dezvoltarea unor afaceri, FRGC fiind
preocupat de formarea gândirii antreprenoriale
øi a spiritului concurenﬂial. Mulﬂi dintre beneficiarii acestor servicii øi-au consolidat øi dezvoltat
afacerile, devenind branduri de succes, øi avem
în vedere: S.C. MBM Construct S.R.L. (construcﬂii),
S.C. Fildas S.A. (medicamente), S.C. Poly Delta
S.R.L. (lacuri øi vopsele), S.C. Solomonescu S.R.L.
(lactate) ø.a.
FRGC a încheiat parte■ Deneriasemenea,
ate cu instituﬂii româneøti din me-

diul de afaceri, academic øi guvernamental cu
scopul dezvoltærii iniﬂiativei private, øtiut fiind
faptul cæ aceasta reprezintæ motorul creøterii economice, iar de performanﬂa ei depinde competitivitatea întregii economii.

o recunoaøtere a experienﬂei acu■ Camulate
în domeniu, în anul 2002, Uniu-

nea Europeanæ, în cadrul programului Tacis, a
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selectat FRGC sæ acorde servicii de asistenﬂæ tehnicæ pentru realizarea proiectului de garantare a
creditelor, care se înfiinﬂase la Odesa – Ucraina.
În acelaøi sens, trei ani mai tarziu, în 2005, Departamentul de Dezvoltare Internaﬂionalæ al Guvernului Marii Britanii a solicitat FRGC sæ acorde
consultanﬂæ pentru înfiinﬂarea øi funcﬂionarea unui fond de garantare la Chiøinæu – Republica
Moldova.
În acelaøi sens, ca realizare în domeniu se
relevæ proiectul “Identificarea de întreprinderi
inovatoare pentru Transferuri Tehnologice Transnaﬂionale în România, Estonia, Germania, Italia
øi Austria”, ce a fost elaborat în cadrul unui consorﬂiu internaﬂional, din care, alæturi de FRGC,
au mai facut parte: Centrul Român pentru IMMuri (CRIMM), Institutul de Studii Baltice – Estonia, Centrul de Transfer Tehnologic Stuttgart
– Germania, Camera de Comerﬂ Industrie, Artizanat øi Agriculturæ Torino – Italia, Agenﬂia de
Promovare a Cercetærii Europene – Italia, KWI
Management Consultants – Austria, program
care avea ca scop realizarea unei scheme de finanﬂare care sæ susﬂinæ concretizarea unor acorduri de transfer tehnologic între firmele din ﬂærile participante.
urmare a apariﬂiei în anul 2001 a
■ CaFNGCIMM,
fond de garantare creat tot

din initiativa statului, cu capitalizare bugetaræ,
ce are definit ca domeniu de adresabilitate categoria de entitæﬂi comerciale definite ca întreprinderi mici øi mijlocii, FRGC øi-a îndreptat activitatea cu precædere cætre garantarea întreprinzætorilor privaﬂi care exced acestei categorii conceptuale. Totodatæ, elaborarea unei legislaﬂii specifice instituﬂiilor financiare nebancare a conferit FRGC atribuﬂii de specialitate recunoscute
oficial, care obligæ la creøterea exigenﬂelor operaﬂionale.
Menﬂionæm cæ FRGC este membru al AECM,
fapt care îi permite sæ interacﬂioneze cu celelalte
fonduri membre ale acesteia, sæ fie informat cu
privire la politica europeanæ în materia garantærii creditelor øi sæ îøi defineascæ politica în funcﬂie de strategia asociaﬂiei.
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de garantare a FRGC, ca øi a
■ Activitatea
celorlalte fonduri specializate în mate-

rie, este parﬂial susﬂinutæ în prezent øi prin demararea parteneriatului cu Fondul Român de
Contragarantare, societate comercialæ pe acﬂiuni organizatæ de statul român pentru a facilita accesul la creditare, prin serviciul de contragarantare oferit contribuind la disiparea riscului
între garant øi contragarantor øi consolidând
credibilitatea garanﬂilor.
Un prim efect constæ în multiplicarea capacitæﬂii instituﬂiilor de garantare de a acorda garanﬂii øi stimularea interesului finanﬂatorilor pentru obﬂinerea unor garanﬂii contragarantate de
stat, în condiﬂiile în care prin contragarantare
acestea sunt protejate împotriva decapitalizærii.
Aceastæ colaborare este permenent întreﬂinutæ
de corespondenﬂa purtatæ instituﬂional øi de convergenﬂa punctelor de vedere exprimate, aspecte
care vor permite implicarea FRGC în proiecte de
mai mare anverguræ.
deschiderea pieﬂelor va pro■ Devocaaltfel,
noi presiuni concurenﬂiale asupra

întreprinderilor, mai ales în sectoarele industriale tradiﬂionale, iar IMM-urile, cu precædere, vor
fi expuse numeroaselor schimbæri ale mediului
de afaceri. De aceea, eforturile de susﬂinere a întreprinderilor se vor concentra cu precædere pe
îmbunætæﬂirea accesului la piaﬂæ, capital øi pe
procesul de dezvoltare tehnologicæ, acordându-se
o atenﬂie sporitæ la nivelul IMM-urilor, conform
principiului propus la nivel european “gândeøte
mai întâi la nivel mic” – situaﬂie în care rolul fondurilor de garantare va deveni preponderent.
În acest context, FRGC îøi propune sæ participe în mod activ la susﬂinerea procesului de
creditare, în condiﬂiile în care anumite categorii
de IMM-uri (cum ar fi start-up sau IMM-uri high
tech) sunt dezavantajate de experienﬂa insuficientæ pentru obﬂinerea finanﬂærii øi de criteriile
de performanﬂæ impuse de cætre instituﬂiile financiare.
Marian Sorin COCLITU
preøedinte/director general,
Fondul Român de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinzætorii Privaﬂi
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Noi reglementæri
în sectorul financiar-bancar

GARANTAREA ØI CONTRAGARANTAREA
● în sprijinul relansærii finanﬂærii mediului de afaceri ●
RECENTELE dificultæﬂi cu care s-a confruntat comunitatea internaﬂionalæ, rezultat al unei ample øi violente crize
cu acoperire planetaræ, au determinat transformæri færæ precedent: s-au activat øi amplificat fræmântæri care au adus în
prim plan noi centre de putere economicæ øi financiaræ,
Guvernele øi-au asumat un rol tot mai mare în economie
iniﬂiind mæsuri protecﬂioniste de naﬂionalizare a unor mari
instituﬂii financiare øi injectând capital în altele, s-au conceput øi pus în miøcare mecanisme de creditare din bani
publici a firmelor private. În câteva cazuri, criza financiaræ
din sectorul privat s-a transferat în criza datoriilor suverane
ale unor ﬂæri dezvoltate, ceea ce a dus la destabilizarea pieﬂelor financiare.
a reprezentat însæ øi o oportu ❑ Criza
nitate realæ de a reproiecta arhitectura

sistemului financiar internaﬂional conform realitæﬂilor unei lumi care nu mai poate exista øi
funcﬂiona færæ interdependenﬂe. A reieøit cu
pregnanﬂæ necesitatea conceperii unor aranjamente care sæ sprijine nu numai stabilitatea
financiaræ, ci øi dezvoltarea financiaræ atât la
scaræ naﬂionalæ, cât øi la nivel internaﬂional. Sistemele financiare sunt inevitabil supuse crizelor periodice. Noua arhitecturæ financiaræ va
trebui sæ ræspundæ naturii sistemului financiar
global øi caracteristicilor crizelor periodice, pentru a sprijini atât economiile naﬂionale, cât øi
acordurile regionale.

❑
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Dificultæﬂile øi noutæﬂile aduse de valul de crizæ au determinat industria

bancaræ sæ-øi proiecteze para metrii pentru o lungæ perioa dæ de transformare a sectorului financiar-bancar. Se ia în considerare transformarea modelului de business, a cadrului de
reglementare øi supraveghere,
a cadrului de raportare øi contabilitate, a regulilor de guvernanﬂæ corporativæ, a cadrului
de stabilire a adecværii capitalului, a cuprinderii în aceste mecanisme a tuturor pærﬂilor componente – cu
atenﬂie specialæ pe securitizæri øi derivative, fonduri de hedging, private equities øi alte tipuri
nereglementate, agenﬂii de rating.
Reforma arhitecturii financiare regionale øi
internaﬂionale va induce schimbæri importante
în ﬂærile emergente, confruntate cu un impact
financiar øi economic direct al instabilitæﬂii economice øi financiare internaﬂionale, vulnerabile la orice pierdere a încrederii la nivel global sau regional. De asemenea, va determina intensificarea consilierii øi asistenﬂei tehnice furnizate de Fondul Monetar Internaﬂional, Banca
Mondialæ øi bænci de dezvoltare regionale în
ceea ce priveøte managementul fluxurilor de
capital care va trebui sæ protejeze mai bine
pieﬂele financiare naﬂionale de volatilitatea externæ.
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de supraveghere bancaræ: Directiva privind schemele de garantare a depozitelor bancare, Directiva BCCI (dupæ falimentul Bank of Credit
and Commerce International) de întærire a supravegherii prudenﬂiale, Directiva privind reorganizarea øi falimentul instituﬂiilor bancare,
Directiva privind conglomeratele financiare, Directiva Bancaræ revizuitæ (CRD), Directiva privind adecvarea capitalului revizuitæ, Directiva
privind evaluarea prudenﬂialæ a achiziﬂiilor øi
fuziunilor bancare, amendamente la Directiva
privind adecvarea capitalului revizuitæ (CRD II),
altele fiind în lucru.
Acordul Basel III a fost definitivat øi s-a început implementarea prevederilor sale, dintre
care, în afara înæspririi generale a mæsurilor prudenﬂiale, menﬂionez ca noutæﬂi absolute: creøterea cerinﬂelor minime de capital cu constituirea unei rezerve de conservare a capitalului
(capital conservation buffer) de 2,5% øi a unei
rezerve contra-ciclice (countercyclical buffer)
de 0 – 2,5% în perioade de creøtere în exces
a creditului agregat la nivel naﬂional, impunerea unui nivel maxim de îndatorare (non-riskbased leverage ratio), mæsuri de întærire a capacitæﬂii de absorbﬂie a pierderilor în cazul bæncilor de importanﬂæ sistemicæ.

❑

Øi România a traversat o perioadæ în
care economia a fost puternic afectatæ de crizæ. Anticipând mæsuri cuprinse în
noul val de reglementæri descris, bæncile din
sistemul bancar românesc øi-au impus reguli
prudenﬂiale extrem de stricte, atitudine care
le-a ajutat sæ evite fenomene deosebite care ar
fi indus rupturi majore în economie øi în societate. Dupæ o perioadæ de câﬂiva ani de analize mai “relaxate” de eligibilitate, care de fapt
au adus în portofoliu mulﬂi clienﬂi cu “sensibilitæﬂi”, instituﬂiile de credit au înæsprit condiﬂiile de creditare, ceea ce a condus la o scædere
drasticæ a finanﬂærilor acceptate. Astfel, mare
parte a proceselor de creditare derulate de bænci
au fost cele în care a fost implicat statul: Mi-
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nisterul Finanﬂelor Publice a fost principalul
beneficiar al instituﬂiilor de credit.

❑

Constatæm cæ dupæ trecerea unui tri mestru din acest an, nevoia de finanﬂare a statului tinde sæ scadæ, iar bæncile cautæ
medii alternative de plasamente, cele de creditare a companiilor fiind preferate. Influenﬂe
pozitive pentru revenirea la relaﬂii active între
bænci øi companii au fost determinate øi de asigurarea de cætre Banca Naﬂionalæ a României
a unui cadru ferm de stabilitate prin ﬂintirea
inflaﬂiei øi menﬂinerea unei “respiraﬂii” regulate
a monedei naﬂionale. Aceste elemente au condus la “dezmorﬂirea” creditærii economiei reale,
ceea ce a determinat revigorarea unor firme,
îndeosebi din domeniul celor care produc pentru export. Împrumuturile acordate de cætre
bænci firmelor au crescut atât la creditele în lei,
cât øi la cele în valutæ. Banca Naﬂionalæ a României a comunicat recent cæ suma totalæ a creditelor neguvernamentale la 31 martie a.c. se
ridica la 203.956,4 milioane lei. Din aceasta,
persoanelor juridice le-au fost acordate credite
în lei în sumæ de 41.973,5 milioane lei øi credite
în valutæ în sumæ echivalentæ în lei de 77.007,3
milioane lei. O comparaﬂie cu luna martie a anului trecut ne aratæ cæ, în termeni nominali,
creditele în lei au crescut cu 2,3%, iar cele în
valutæ cu 6,6%.

❑

Un alt element încurajator este øi e voluﬂia deficitului comercial al României, care a scæzut în martie cu 13,2% faﬂæ de
luna similaræ din 2010, la 3,39 miliarde lei, pe
fondul creøterii exporturilor cu 35%, la 17,12
miliarde lei.

❑

Institutul Naﬂional de Statisticæ observæ cæ trendul pozitiv se va pæstra
øi în trimestrul II al anului, îndeosebi pentru
firmele din industria prelucrætoare, comerﬂul
cu amænuntul, servicii øi construcﬂii.
evoluﬂii sunt øi rezultatul di ❑ Aceste
versificærii activitæﬂii instituﬂiilor de cre-

dit øi a celorlalte instituﬂii financiare, în sensul
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adaptærii ofertei lor la condiﬂiile de crizæ pe care
economia o traverseazæ. Noile reglementæri în
sectorul financiar-bancar au început sæ fie preluate øi aplicate cu responsabilitate øi de cætre
furnizorii de produse øi servicii financiar-bancare din România. Între aceøtia, fondurile de
garantare øi Fondul Român de Contragarantare
s-au fæcut remarcate cu oferte noi susﬂinute de
tehnologii modificate: implicarea în programe
derivate din proiectele finanﬂate din fondurile
structurale europene, implicarea în programe
cu acoperire naﬂionalæ, implicarea în proiecte
ale administraﬂiilor locale, orientarea spre susﬂinerea finanﬂærii firmelor nou înfiinﬂate øi altele. De asemenea, fondurile de garantare øi
Fondul Român de Contragarantare au iniﬂiat
convenﬂii de colaborare cu bænci øi cu institu ﬂii øi asociaﬂii care relaﬂioneazæ cu întreprinzæ torii privaﬂi, îndeosebi cu sectorul IMM, au avut o prezenﬂæ mult mai activæ în teritoriu în
dialog cu potenﬂialii utilizatori de produse de
garantare øi contragarantare din mediile de
afaceri locale øi cu funcﬂionari din sucursalele
bæncilor.
Fondul Român de Contragarantare a derulat mai multe proiecte care sæ îi creascæ vizibilitatea în pieﬂele financiar-bancare øi de afaceri
regionale, între care øi proiectul “Tehnologii
øi produse de garantare øi contragarantare în
sprijinul relansærii activitæﬂii de creditare” în
parteneriat cu Institutul Bancar Român. Acest
proiect a constat în conferinﬂe itinerante în
ﬂaræ, în care au avut loc întâlniri de prezentare
de firmæ øi de produse øi s-a iniﬂiat un dialog
direct cu circa cinci sute de reprezentanﬂi ai comunitæﬂilor bancare, ai mediilor de afaceri øi ai
mass-mediei din zonele respective. În urma acestui maraton, la care au participat øi persoane
din conducerile celor trei fonduri de garan-
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tare, s-a reuøit diseminarea informaﬂiei direct
în mediul øi la persoanele potenﬂial utilizatoare,
s-au stabilit legæturi cu funcﬂionarii bancari prin
care se face montajul financiar la care sæ participe øi fondurile de garantare øi Fondul Român de Contragarantare, s-au læmurit multe
confuzii øi aspecte care împiedicau promovarea produselor de contragarantare.
În afara acestor rezultate pozitive imediate,
urmeazæ ca cei doi parteneri sæ construiascæ
noi instrumente care sæ contribuie la o aøezare corectæ øi dinamicæ a Fondului Român de
Contragarantare în piaﬂa furnizorilor de servicii financiare, noi activitæﬂi øi forme specifice
de training specializat care vor fi oferite atât
comunitæﬂii financiar-bancare din România, cât
øi mediului de afaceri.

❑ ImnostditudteuolsBebanitccaorlRaboomrâanreaapcruecFioaznædîunl

Român de Contragarantare, instituﬂie financiaræ
de inspiraﬂie europeanæ, recent intratæ în piaﬂa
financiar-bancaræ din România, unde a adus noutate, prospeﬂime øi diversitate, completând cu
elementul “contragarantare” relaﬂia bancæ –
client în domeniul finanﬂærii proiectelor de dezvoltare.
Institutul Bancar Român consideræ cæ Fondul Român de Contragarantare are capacitatea
øi atitudinea pozitivæ necesaræ ca, alæturi de fondurile de garantare, sæ ofere sistemului financiar-bancar mecanismele necesare relansærii
creditærii mediului de afaceri, cu adresabilitate
prioritaræ cætre întreprinzætorii mici øi mijlocii.
Petru RAREØ
preøedinte executiv – director general
Institutul Bancar Român
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Programul
de conferinﬂe itinerante

TEHNOLOGII ØI PRODUSE
DE GARANTARE ØI CONTRAGARANTARE
● în sprijinul relansærii activitæﬂii de creditare ●

AVÂND în vedere importanﬂa pe care o acordæ promoværii produselor øi procedurilor de garantare øi contragarantare – în sprijinul relansærii activitæﬂii de creditare, Fondul Român de Contragarantare (FRC) øi Institutul Bancar
Român (IBR) au organizat la Bucureøti, respectiv Iaøi, ClujNapoca øi Timiøoara, o serie de dezbateri privind accesul
la finanﬂare øi modalitæﬂi de garantare øi contragarantare
pentru întreprinderile mici øi mijlocii (IMM).
Acest adeværat Program de Conferinﬂe itinerante s-a desfæøurat în primævara acestui an sub genericul “Tehnologii
øi produse de garantare øi contragarantare în sprijinul relansærii activitæﬂii de creditare”.
conferinﬂelor, reprezentan■ Înﬂii cadrul
Fondului Român de Contragaran-

tare au prezentat aspectele relevante referitoare la funcﬂionarea instituﬂionalæ proprie,
la mecanismele instituite prin schemele de
ajutor de minimis acordat, la facilitæﬂile altfel
create pentru spectrul specific accesului la finanﬂare, constituit de finanﬂatori, fondurile de
garantare øi, implicit FRC, cu ajutorul cærora se
pot multiplica finanﬂærile acordate IMM, reducându-se astfel riscul finanﬂatorului øi amplificându-se corespunzætor sprijinul acordat întreprinzætorilor.
Totodatæ au fost menﬂionate øi iniﬂiativele
de ultimæ oræ ale FRC referitoare, pe de o parte,
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la elaborarea schemei de minimis pentru acordarea de contragaranﬂii pentru beneficiarii
Programului pentru stimularea înfiinﬂærii øi dezvoltærii microîntreprinderilor de cætre întreprinzætorii tineri øi, pe de
altæ parte, la proiectul de Normæ nr. 3/2011 privind contragarantarea garanﬂiilor aferente
finanﬂærilor contractate de IMM
care activeazæ în sectorul producﬂiei primare de produse agricole, precum øi proiectul Convenﬂiei-cadru
de contragarantare ce va fi încheiatæ, în mod
corespunzætor, cu Fondul de Garantare a Creditului Rural.

■

Datoritæ interesului larg de care s-au
bucurat, aceste adeværate evenimente
au întrunit o numeroasæ participare, dintre care
s-au remarcat:
■ mediul bancar cu 24 de instituﬂii participante: Banca Naﬂionalæ a României, Banca Comercialæ Românæ, Banca Româneascæ, Libra
Bank, Leumi Bank, Alpha Bank, EximBank,
ATE Bank, Banca Carpatica, Raiffeisen Bank,
Piraeus Bank, MKB Nextebank, OTP Bank, CitiBank, Banca Transilvania, Romanian Interna-
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tional Bank, Bancpost, Intesa SanPaolo Bank,
Unicredit ﬁiriac Bank, BRD Groupe Société
Générale, CEC Bank, Garanti Bank, Italo Romena Bank, ProCredit Bank;
■ din segmentul instituﬂiilor de garantare
au participat reprezentanﬂi ai Fondului Român
de Contragarantare a Creditelor pentru IMM,
Fondului de Garantare a Creditului Rural øi ai
Fondului Român de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinzætorii Privaﬂi;
■ Agenﬂia pentru Implementarea Proiectelor øi Programelor pentru IMM, ca partener instituﬂional al FRC, conform Protocolului de colaborare semnat între pærﬂi în luna februarie
a.c., a asigurat un real suport organizærii øi desfæøurærii corespunzætoare a evenimentelor, în
special a celor locale, prin implicarea deosebitæ a Oficiilor Teritoriale pentru IMM în activitatea de diseminare a iniﬂiativei FRC øi prin
atragerea numeroøilor participanﬂi din rândul
întreprinzætorilor øi al mediului de afaceri;
■ structurile asociative ale mediului de afaceri au fost reprezentate în cadrul conferinﬂelor de Consiliul Naﬂional al Întreprinderilor
Private Mici øi Mijlocii din România atât la nivel central, cât øi la nivel de reprezentanﬂi locali, Camera de Comerﬂ, Industrie øi Agriculturæ
Timiøoara, Asociaﬂia Naﬂionalæ pentru Protecﬂia Consumatorilor øi Promovarea Programelor øi Strategiilor din România, Asociaﬂia Patronilor øi Meøteøugarilor Cluj øi altele;
■ participarea reprezentanﬂilor IMM la fiecare dintre conferinﬂe a fost consistentæ, reunind domenii de activitate relevante din punctul de vedere al valorii adæugate aduse dezvoltærii economiei, printre care fabricarea de
calculatoare, echipamente electrice, maøini,
utilaje øi echipamente, produse din cauciuc øi
mase plastice etc.;
■ trebuie menﬂionat øi faptul cæ la conferinﬂæ au participat øi reprezentanﬂi ai mai mul tor societæﬂi de consultanﬂæ financiaræ, cadre
didactice øi studenﬂi din mediul universitar ,
cum este cazul Facultæﬂii de Business din cadrul Universitæﬂii Babeø-Bolyai øi ai Facultæﬂii
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de Economie øi de Administrare a Afacerilor
din cadrul Universitæﬂii de Vest din Timiøoara
øi chiar reprezentanﬂi sindicali din partea Confederaﬂiei Cartel ALFA;
■ din partea mass-media au fost prezenﬂi
la conferinﬂe reprezentanﬂi de la posturi de
televiziune ai TVR, Money Channel, TVT 89,
Tele Europa Nova, NCN (Napoca Cable Network), din partea agenﬂiilor de presæ – Inforama, TimeNews, Amos News øi diverse publicaﬂii cum sunt Ziarul de Iaøi, Ziua de Cluj, Fæclia, Ziua de Vest, Agenda, Timiø Expres, Ofensiva, Renaøterea Bænæﬂeanæ ø.a. De menﬂionat
cæ o serie de agenﬂii de presæ øi publicaﬂii scrise
au mediatizat desfæøurarea evenimentului prin
articole care au evidenﬂiat caracterul profesionist øi de interes major pentru mediul de afaceri pe care øi l-au propus øi realizat organizatorii în conceperea øi desfæøurarea corespunzætoare a conferinﬂelor.

■

Concluziile FRC rezultate ca urmare
a dezbaterilor purtate în cadrul celor
patru conferinﬂe s-au concentrat asupra urmætoarelor aspecte, considerate esenﬂiale pentru
creøterea contribuﬂiei sistemului de garantare
øi contragarantare la relansarea activitæﬂii de creditare, la accesul la finanﬂare a IMM:
1. Autoritæﬂile guvernamentale, împreunæ
cu instituﬂiile parlamentare trebuie sæ-øi asu me cât mai curând posibil elementele defini torii ale politicilor publice din viziunea anului
2020 øi luarea în considerare a componentelor deja lansate de instituﬂiile Comisiei Europene referitoare la perspectivele de dezvoltare
a urmætoarelor decenii øi aprobarea în acest
context a proiectelor de strategii sectoriale care
vizeazæ sectorul IMM øi al mediului de afaceri
în general, în aøa fel încât acestea sæ constituie
în mod direct premise ale politicilor øi strategiilor specifice sistemului de garantare øi contragarantare, care sæ fie proiectate în mod corespunzætor.
2. Devine necesaræ diseminarea tehnicilor
øi produselor de garantare øi contragarantare
ca mæsuræ de relansare a creditærii øi facilitærii
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accesului la finanﬂare, prin înfiinﬂarea de Centre teritoriale de informare øi consultanﬂæ în domeniul garantærii øi contragarantærii, prin intermediul parteneriatelor care vor fi încheiate
de FRC cu Camerele de Comerﬂ øi Industrie
judeﬂene, a României øi a municipiului Bucureøti øi cu alﬂi parteneri instituﬂionali øi în baza
Protocolului de colaborare încheiat în mod corespunzætor cu Agenﬂia pentru Implementarea
Proiectelor øi Programelor pentru IMM.
3. Apare totodatæ necesitatea de consacrare øi consolidare a instituﬂiei consultanﬂei la
nivelul instituﬂiilor de garantare øi, respectiv,
de contragarantare, în scopul dezvoltærii modalitæﬂilor øi proceselor care asiguræ sprijinul
managerilor øi antreprenorilor din reﬂeaua IMM,
în scopul cunoaøterii mecanismelor, instrumentelor øi facilitæﬂilor oferite acestora prin intermediul bæncilor pentru dezvoltarea øi consolidarea accesului la finanﬂare, având ca suport
mecanismele de garantare øi contragarantare.
4. Fondul Român de Contragarantare va
trebui sæ realizeze o analizæ dedicatæ exclusiv
problemelor legate de restricﬂiile impuse de
normele UE privind garantarea/contragarantarea producﬂiei primare agricole, alimentare, precum øi în ce priveøte exporturile øi anumite importuri. Pe aceastæ bazæ sæ fie clarificate în mai
mare mæsuræ aspectele ce vizeazæ restricﬂiile øi
eventual sæ fie gæsite scheme de ajutor de stat
adecvate pentru creøterea facilitæﬂilor de garantare øi contragarantare în aceste cazuri.
5. În acest cadru, se impune ca instituﬂiile
din sistemul garantærii øi contragarantærii sæ
conlucreze mai adecvat în planul instrumentelor de lucru comune specifice, dar øi din punctul de vedere al imaginii øi comunicærii publice
concertate, pentru ca împreunæ sæ poatæ fi o
voce mult mai puternic perceputæ în sistemul
financiar øi bancar. Pentru impunerea unui
comportament mult mai cooperant bæncilor,
în raport cu mediul de afaceri, este necesaræ
înfrângerea temerii, constatate la un anumit
nivel al mediului de afaceri, cæ unele instituﬂii
de garantare se vor transforma în bænci.
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6. Se cere, de asemeni, instituitæ, de cætre
instituﬂiile financiar-bancare, o mai mare transparenﬂæ atât în legæturæ cu elementele care definesc clauzele contractuale, nivelul dobânzilor øi al celorlalte costuri incidente, cât øi faﬂæ
de aspectele referitoare la mecanismele utilizate în mod corespunzætor, prin adoptarea unor politici mai transparente øi mai “orientate
cætre client” în ofertele øi facilitæﬂile pe care le
pun la dispoziﬂie în procesul aferent accesului
la finanﬂare.
7. Foarte importantæ devine încheierea de
parteneriate de colaborare cu instituﬂiile financiar-bancare în vederea reformærii specialiøtilor proprii vizând oportunitæﬂile oferite de
instrumentele specifice de garantare øi contragarantare øi de cætre instituﬂiile acestora.
8. Esenﬂialæ se contureazæ a fi dezvoltarea
accesului la finanﬂare cu precædere a IMM din
domeniile infrastructurii, industriei øi agriculturii, a celor care genereazæ exporturi cu nivel
tehnologic mediu øi ridicat sau cætre pieﬂele
asiatice øi a celor care întocmesc proiecte care
implicæ accesarea fondurilor europene.
9. Totodatæ este nevoie de mærirea garantærii în special a creditelor IMM contractate pe
termen mediu øi lung, în monedæ naﬂionalæ.
10. În acest context, vor trebui adoptate
politici publice concentrate pe mæsuri menite
sæ diminueze criza de lichiditæﬂi existentæ în
prezent la nivelul IMM, prin asigurarea fluidizærii fluxului de numerar corespunzætor relaﬂiilor contractuale comerciale.
11. De asemenea, se cer dezvoltate øi diversificate instrumentele øi mecanismele de garantare øi contragarantare pentru îmbunætæﬂirea procesului de pre-finanﬂare øi co-finanﬂare
a proiectelor finanﬂate din fondurile europene.
12. Devine necesar ca, prin politicile publice adoptate de autoritæﬂile centrale, sæ se
asigure o mai autenticæ competiﬂie în piaﬂa garantærilor øi contragarantærilor, astfel încât facilitæﬂile oferite de instituﬂiile specializate din
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acest domeniu sæ poatæ fi cât mai accesibile.
S-au subliniat în special, implicaﬂiile lipsei de
eficienﬂæ a instrumentelor Jeremie, precum øi
lipsa de transparenﬂæ a intervenﬂiei Fondului
European de Investiﬂii în sistemul bancar românesc.
13. Foarte utilæ se contureazæ a fi dezvoltarea unor instrumente de contragarantare/garantare care vizeazæ accesul specific la finanﬂarea proceselor de transfer al afacerilor.
14. De un real folos va fi reanalizarea strategiilor fondurilor de garantare øi ale Fondului
Român de Contragarantare privind costurile
implicate de accesul la finanﬂare øi creditare,
în condiﬂiile în care comisioanele corespunzætoare garantærii øi, respectiv, contragarantærii
sunt de circa 30% din DAE practicatæ de bænci
la acordarea creditelor sau ale altor instrumente de finanﬂare.
15. Importantæ poate fi øi analizarea posibilitæﬂii ca instituﬂiile de garantare øi contragarantare sæ poatæ sprijini accesul la finanﬂare
prin instrumente specifice øi în cazul organizaﬂiilor neguvernamentale.
16. În fine, trebuie analizatæ oportunitatea de includere a creditorilor externi în lista
finanﬂatorilor cu care se încheie contracte de
cooperare, în condiﬂiile în care este potenﬂat
procesul de schimbare structuralæ a economiei
româneøti.

■

Concluziile IBR sunt pe deplin corelate cu cele menﬂionate anterior, în
special sub aspectul necesitæﬂii, pe de o parte,
a intensificærii instruirii øi reformærii specialiøtilor bæncilor øi, pe de altæ parte, a consilierii
øi consultanﬂei specifice instrumentelor de garantare øi de contragarantare øi se constituie
în urmætoarele propuneri:
1. Produsele øi procedurile de garantare
øi, mai ales, de contragarantare, sunt cunoscute de foarte puﬂini funcﬂionari din sistemul
bancar. Existæ o atitudine rezervatæ în a se informa din surse publice sau contactând furnizorii de astfel de produse. Sunt rare cazurile
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în care funcﬂionarul bancar a avut iniﬂiativa rezolværii cu surse atrase a solicitærilor de finanﬂare ale clienﬂilor care nu întruneau condiﬂiile
de eligibilitate ale bæncii. Convenﬂiile de parteneriat semnate cu bæncile sunt forme care
asiguræ în mæsuræ redusæ o finalitate de participare a fondurilor în cazuri concrete de finanﬂare. Fondurile au acces redus la relaﬂia cotidianæ între bancæ øi client, acesta fiind de fapt
mediul în care poate apærea oportunitatea coparticipærii la finanﬂare.
În determinarea bæncii de a apela la fondurile de garantare øi de contragarantare atunci
când aceasta are rezerve în a credita integral
un client, un rol deosebit îl are cunoaøterea corectæ de cætre ofiﬂerii bancari din front-Office a
caracteristicilor produselor livrate de fonduri.
Banca trebuie determinatæ ca, pe lângæ protocolul de colaborare cu fondurile, sæ îøi emitæ
procedurile proprii de aplicare a protocolului
care sæ prevadæ øi existenﬂa cel puﬂin a unui
ofiﬂer bancar în sucursale care cunoaøte produsele de garantare øi de contragarantare.
Mæsura pe care o propunem este de a sprijini includerea în oferta IBR a unor forme de
trening a funcﬂionarilor bancari, fie în cursuri
scurte, fie în seminarii/work-shop cu componentæ aplicatæ dezvoltatæ, pe baza unor materiale furnizate de cætre fondurile de garantare
øi de cætre FRC. De asemenea, elemente din tehnologiile de garantare øi contragarantare pot fi
incluse în unele cursuri livrate de cætre IBR
în programele sale de trening bancar ca øi capitole aparte, inclusiv în programele difuzate
prin sistemul “învæﬂæmânt la distanﬂæ”.
2. Atragerea fondurilor de garantare øi a
FRC în montaje financiare trebuie sæ fie, cu
precædere, iniﬂiativa acestora. Banca fiind o
structuræ rigidæ care funcﬂioneazæ dupæ reguli
stricte øi în care iniﬂiativa funcﬂionarului nu
este încurajatæ, trebuie intensificatæ orientarea
øi spre cealaltæ parte a binomului bancæ-client.
Fondurile trebuie sæ îøi amplifice prezenﬂa în
piaﬂæ, cu mai multæ concentrare pe mediul de
afaceri. Instituﬂiile/organizaﬂiile/asociaﬂiile care
au în obiectul de activitate relaﬂionarea cu înBuletinul Fondului Român de Contragarantare
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treprinzætorii privaﬂi, îndeosebi cu IMM, trebuie cultivate øi folosite pentru popularizarea
în mediul de afaceri a produselor øi serviciilor
de garantare øi de contragarantare. Etapa de
informare într-un cadru organizat (conferinﬂæ,
seminar, prezentare de produs) poate fi urmatæ
de o etapæ de consiliere pe caz solicitatæ de un
întreprinzætor øi asiguratæ de un specialist al
fondului; în acest caz, atragerea unui fond la o
operaﬂiune de creditare ar fi iniﬂiativa întreprinzætorului, anulând o eventualæ poziﬂie pasivæ a
bæncii.
Contând pe dinamicitatea, maleabilitatea, iniﬂiativa øi interesul întreprinzætorului privat de
a-øi asigura resurse de finanﬂare a activitæﬂii, fondurile trebuie sæ le furnizeze acestora instrumente de educare realizate împreunæ cu instituﬂii cu expertizæ în aceastæ activitate – de genul
“îndrumar” sau ”ghid”, punând accent pe aspectele practice (costuri, timp, flexibilitatea plæﬂilor
cætre fond în corelaﬂie cu plæﬂile cætre bancæ) øi
mai puﬂin pe componenta tehnicæ, care este destul de dificil de asimilat. IBR are capacitatea de
a elabora astfel de instrumente øi se poate spune
cæ s-a reuøit deja consolidarea unui cadru de
parteneriat constructiv cu FRC, în cadrul cæruia
se pot materializa astfel de iniﬂiative.
3. Dupæ încheierea acestui Program, de
conferinﬂe itinerante, informaﬂiile despre problematica dezbætutæ au fost vehiculate de cætre conducerile la nivel naﬂional ale bæncilor,
AIPPIMM, CNIPMMR, fondurilor de garantare
øi ale FRC, corelând rezultatele conferinﬂelor itinerante cu mesajele transmise la conferinﬂa care
le-a precedat pe acestea øi care a avut loc la
Bucureøti în data de 10 februarie a.c. S-a identificat astfel interesul comunitæﬂilor de afaceri
øi financiar-bancare øi din alte zone ale ﬂærii de
a fi beneficiarii unor astfel de manifestæri specializate. Apreciem cæ rezultate bune s-ar obﬂine
dacæ Programul de conferinﬂe itinerante ar continua în acelaøi format în localitæﬂi cu o înaltæ
bancarizare, deci cu activitate antreprenorialæ
intensæ: Constanﬂa, Braøov, Craiova.
Un alt criteriu de selecﬂie a localitæﬂilor de
desfæøurare a conferinﬂelor poate fi alegerea
Numærul 1 ■ Mai 2011

acelor localitæﬂi în care au existat cele mai
multe solicitæri de intervenﬂie a fondurilor de
garantare în operaﬂiunile de creditare. De asemenea, proiectul poate continua prin mini-conferinﬂe/întâlniri organizate în teritoriu, în care
specialiøti din FRC, care deﬂin øi cunoøtinﬂe despre activitatea fondurilor de garantare øi cunoøtinﬂe bancare, sæ furnizeze comunitæﬂilor
respective elemente de educaﬂie financiaræ legate de garantare øi contragarantare. Folosind
øi posibilitæﬂile IBR de mobilizare la astfel de
întâlniri a reprezentanﬂilor instituﬂiilor de credit locale, s-ar crea un mediu care ar absorbi
informaﬂiile despre produse øi tehnologii de
garantare øi de contragarantare direct de la furnizorii acestora.

■

Faﬂæ de obiectivele propuse øi asumate iniﬂial pentru realizarea seriei
de evenimente de prezentare øi promovare a
activitæﬂii øi instrumentelor specifice instituﬂiei, raportate la gradul ridicat de interes manifestat de participanﬂii la conferinﬂe, subiectele
aduse în discuﬂie øi concluziile corespunzætoare
menﬂionate anterior, apreciem cæ, prin organizarea øi desfæøurarea cu ajutorul Institutului
Bancar Român a conferinﬂelor itinerante “Tehnologii øi produse de garantare øi contragarantare în sprijinul relansærii activitæﬂii de creditare”, Fondul Român de Contragarantare S.A.
a reuøit sæ asigure cunoaøterea într-o primæ
etapæ, pe de o parte, a nevoilor reale ale IMM
øi a impactului politicilor publice corespunzætoare acestora în rândul mediului de afaceri øi,
pe de altæ parte, sæ constate øi sæ poatæ propunæ mæsurile necesare pentru împletirea armonioasæ a intereselor comune tuturor actorilor implicaﬂi în fluxul specific accesului la finanﬂare øi a strategiilor øi instrumentelor de
sprijin care trebuie dedicate în continuare pentru dezvoltarea sectorului IMM øi, implicit, pentru relansarea economicæ.
Alexandru VLASE,
directorul Direcﬂiei Contragarantare
Fondul Român de Contragarantare
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NOI NORME ALE FONDULUI ROMÂN
DE CONTRAGARANTARE
REGLEMENTÆRILE comunitare stabilesc unele restricﬂii în ceea ce priveøte contragarantarea creditelor pentru producﬂia primaræ de produse agricole, având în vedere
cæ acest domeniu este sprijinit prin mai multe instrumente publice vizând ajutorul de
stat. Ca urmare a bunei cooperæri a Fondului Român de Contragarantare cu Ministerul
Agriculturii øi Dezvoltærii Rurale øi Fondul pentru Garantarea Creditului Rural au fost
gæsite soluﬂii pentru includerea în sistemul de contragarantare a unei mari pærﬂi din
IMM-urile care îøi desfæøoaræ activitatea în producﬂia agricolæ primaræ, uzând de facilitatea datæ de comisie prin alocarea cætre România a unui plafon de minimis destinat dezvoltærii instrumentelor de finanﬂare, garantare øi contragarantare pentru aceste proiecte.

NORMA NR. 3/2011
privind contragarantarea garanﬂiilor
aferente finanﬂærilor contractate de întreprinderile mici øi mijlocii
active în producﬂia primaræ de produse agricole
Norma va fi instituitæ dupæ primirea acordului Ministerului Agriculturii øi Dezvoltærii
Rurale øi reprezintæ o schemæ transparentæ de
ajutor de minimis1), prin care Fondul Român
de Contragarantare S.A. (denumit în continuare FRC) contragaranteazæ garanﬂiile acordate de fondurile de garantare2) pentru creditele øi alte instrumente de finanﬂare contractate
de la bænci øi instituﬂii financiare nebancare de

cætre întreprinderile mici øi mijlocii (IMM) active în sectorul producﬂiei primare de produse
agricole3).
FRC este autoritatea responsabilæ cu administrarea schemei, având calitatea de furnizor
de ajutor de minimis, iar implementarea acesteia este realizatæ prin intermediul fondurilor
de garantare.
Scopul instituirii schemei de minimis, care

1) Acordarea contragaranﬂiilor în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea dispoziﬂiilor Regulamentului CE
nr. 1.535/2007 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE referitoare la ajutoarele de minimis în sectorul producﬂiei de produse agricole
2) Entitate, alta decât o instituﬂie de credit, care desfæøoaræ cu titlu profesional activitæﬂi de emitere de garanﬂii øi
asumare de angajamente de garantare, inclusiv garantarea creditului, în condiﬂiile Legii nr. 93/2009 privind instituﬂiile
financiare nebancare
3) Produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepﬂia produselor piscicole øi de acvaculturæ, care intræ în sfera
de aplicare a Regulamentului CE nr. 104/2000
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se aplicæ pe întreg teritoriul României, este implicarea FRC în îmbunætæﬂirea accesului IMM
la finanﬂare, prin preluarea unei pærﬂi din riscul asumat de fondurile de garantare la acordarea de garanﬂii pentru IMM care activeazæ în
sectorul producﬂiei primare de produse agricole.
Prin aplicarea schemei se urmæreøte:
– creøterea numærului de IMM active în sectorul producﬂiei primare de produse agricole
care vor avea acces la finanﬂare;
– creøterea volumului finanﬂærilor care pot
fi acordate IMM;
– pæstrarea locurilor de muncæ øi crearea
altora noi de cætre IMM beneficiare;
– asigurarea stabilitæﬂii øi dezvoltærii pe termen lung a sectorului IMM;
– consolidarea încrederii bæncilor si instituﬂiilor financiare nebancare în capacitatea IMM
de a accesa credite øi alte instrumente de finanﬂare.
Beneficiarii contragaranﬂiilor sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ urmætoarele
condiﬂii:
– sunt înregistrate potrivit legii, au sediul øi
îøi desfæøoaræ activitatea în România;
– sunt încadrate în categoria IMM;
– îøi desfæøoaræ activitatea în sectorul producﬂiei primare de produse agricole;
– nu sunt considerate “întreprinderi în dificultate”4);
– nu se aflæ în proceduræ de insolvenﬂæ, executare silitæ, închidere operaﬂionalæ, dizolvare, lichidare sau administrare specialæ;
– nu sunt obiect al unui ordin de recuperare încæ neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea
unui ajutor ca fiind ilegal øi incompatibil cu
piaﬂa comunæ.

Sunt eligibile pentru contragaranﬂie garanﬂiile aferente finanﬂærilor pentru IMM active în
sectorul producﬂiei primare de produse agricole, acordate de fondurile de garantare potrivit propriilor reglementæri interne.
Nu sunt eligibile pentru contragaranﬂie garanﬂiile aferente finanﬂærilor acordate IMM pentru:
– activitæﬂi legate de export 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;
– favorizarea utilizærii produselor naﬂionale
în detrimentul produselor din import.
Suma ajutoarelor de minimis acordate unui
anumit beneficiar nu poate sæ depæøeascæ 7.500
euro pentru o perioada de trei exerciﬂii fiscale5).
Ajutorul de minimis acordat în cadrul prezentei norme sub formæ de contragaranﬂie constæ în diferenﬂa dintre comisionul de garantare
pe care IMM îl plæteøte fondului de garantare
în condiﬂiile pieﬂei øi comisionul de garantare
redus pe care îl plæteøte ca urmare a contragarantærii garanﬂiei de cætre FRC.
Reducerea procentului de comision de garantare este de:
– 50 de puncte de bazæ în cazul start-upurilor, respectiv 45 de puncte de bazæ în cazul
societæﬂilor cu istoric, pentru garanﬂiile aferente creditelor øi scrisorilor de garanﬂie bancaræ destinate finanﬂærii investiﬂiilor;
– 40 de puncte de bazæ în cazul start-upurilor, respectiv 35 de puncte de bazæ în cazul societæﬂilor cu istoric, pentru garanﬂiile aferente
creditelor øi scrisorilor de garanﬂie bancaræ destinate finanﬂærii ciclului de exploatare (linie de
credit, descoperit de cont etc.).

4) Conform prevederilor cap. 2, secﬂ. 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene privind Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea øi restructurarea întreprinderilor în dificultate (de exemplu: în cazul
unei întreprinderi cu ræspundere limitatæ, atunci când se constatæ pierderea a mai mult de jumætate din capitalul
social al acesteia, mai mult de un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni), un IMM cu o vechime de
mai puﬂin de 3 ani de la înfiinﬂare (start-up) nu este considerat a fi în dificultate în aceastæ perioadæ, cu excepﬂia cazului în care îndeplineøte condiﬂiile prevæzute de legislaﬂia naﬂionalæ pentru a face obiectul procedurilor colective de
insolvenﬂæ
5) Ultimele douæ exerciﬂii fiscale încheiate øi exerciﬂiul fiscal în curs
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Valoarea maximæ a expunerii din contragaranﬂii pentru un beneficiar este de 45.000
euro, echivalent în lei.
Contragaranﬂia este asociatæ unei garanﬂii
specifice, are o duratæ limitatæ în timp øi acoperæ un procent din garanﬂia aferentæ finanﬂærii6) contractate de IMM de la finanﬂator.
Procentele maxime de contragarantare sunt
urmætoarele:
– 80% pentru garanﬂiile aferente creditelor
øi scrisorilor de garanﬂie bancaræ destinate finanﬂærii investiﬂiilor realizate din fonduri europene;
– 75% pentru garanﬂiile aferente creditelor
øi scrisorilor de garanﬂie bancaræ destinate finanﬂærii investiﬂiilor, altele decât cele realizate
din fonduri europene;

– 70% pentru garanﬂiile aferente creditelor øi scrisorilor de garanﬂie bancaræ destinate finanﬂærii ciclului de exploatare (linie de
credit, descoperit de cont etc.) necesare susﬂinerii proiectelor finanﬂate din fonduri europene;
– 60% pentru garanﬂiile aferente creditelor
øi scrisorilor de garanﬂie bancaræ destinate finanﬂærii ciclului de exploatare (linie de credit,
descoperit de cont, credit pentru stocuri etc.),
altele decât cele necesare susﬂinerii proiectelor finanﬂate din fonduri europene.
Valoarea contragaranﬂiei reduce pro rata, pe
mæsura rambursærii finanﬂærii garantate. Contragaranﬂia se acordæ în aceeaøi monedæ în care
a fost acordatæ garanﬂia pentru finanﬂare.

6) Credit sau alt instrument de finanﬂare acordat de o bancæ sau o instituﬂie financiaræ nebancaræ unui IMM, care
este garantat într-un procent de cel mult 80% de un fond de garantare, care nu include dobânzile øi comisioanele
bancare, penalitæﬂile øi alte asemenea sume datorate în baza contractului prin care se acordæ finanﬂarea
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Bugetul total al schemei de minimis pe perioada de implementare 2011 – 2013 este de
maxim 2,3 milioane euro echivalent în lei, având un numær estimat de 20.500 de beneficiari.
Ajutorul de minimis acordat în baza schemei nu va fi cumulat cu un ajutor de stat acordat în legæturæ cu aceleaøi costuri eligibile (aferente aceluiaøi proiect creditat/garantat/contragarantat), în cazul în care acest cumul ar
duce la o intensitate a ajutorului de stat care
depæøeøte nivelul stabilit prin regulamentele
specifice în domeniul ajutorului de stat.
Ajutorul de minimis va fi acordat numai
dupæ ce s-a verificat de cætre fondul de garantare respectarea regulii de cumul, pe baza declaraﬂiei pe propria ræspundere a beneficiarului si a interogærii efectuate de FRC.
În cazul în care valoarea totalæ a ajutorului acordat unui beneficiar depæøeøte plafonul de minimis, acest ajutor nu va fi acordat
nici chiar pentru o fracﬂie ce depæøeøte aceste
plafoane.
Contragaranﬂiile se acordæ în baza unor convenﬂii care se încheie între FRC øi fiecare fond
de garantare care garanteazæ finanﬂæri acordate IMM în condiﬂiile prezentei norme.

Prin aceste convenﬂii se prevæd, în principal,
urmætoarele:
– plafonul maxim de contragarantare acordat;
– valoarea primei de contragarantare øi modalitæﬂile de platæ;
– regulile de acordare, monitorizare øi platæ
a contragaranﬂiilor;
– documentaﬂia necesaræ;
– cerinﬂele de raportare.
În vederea acordærii ajutorului de minimis
în baza prezentei norme, IMM trebuie sæ prezinte fondului de garantare, pe lângæ documentaﬂia solicitatæ de finanﬂator, situaﬂiile financiare pe ultimele douæ exerciﬂii financiare
încheiate7) øi sæ completeze declaraﬂiile pe propria ræspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM8), respectiv privind eligibilitatea IMM.
FRC informeazæ în scris beneficiarul IMM al
contragaranﬂiei în legæturæ cu valoarea exactæ
a ajutorului acordat øi caracterul de minimis al
acestuia, fæcând referire expresæ la prevederile
Regulamentului CE nr. 1.535/2007 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE referitoare la ajutoarele de minimis în sectorul producﬂiei de produse agricole.

7)

Nu se aplicæ pentru start-up
8) În conformitate cu dispoziﬂiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinﬂærii øi dezvoltærii întreprinderilor
mici øi mijlocii, cu modificærile øi completærile ulterioare

www.frcg.ro
www.contragarantare.ro

CADRUL NORMATIV DE REFERINﬁÆ
AJUTORUL DE MINIMIS, în cazul normelor FRC, reprezintæ
DIFERENﬁA dintre comisionul de garantare pe care IMM îl plæteøte
în condiﬂiile pieﬂei øi comisionul de garantare redus pe care îl plæ teøte fondului de garantare, ca urmare a contragarantærii garanﬂiei
de cætre FRC.
Numærul 1 ■ Mai 2011
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Politicile guvernamentale au dezvoltat în ultima perioadæ o serie de soluﬂii
privind reluarea creøterii economice øi îmbunætæﬂirea demografiei IMM-urilor, sector
care a suferit mari pierderi în perioada øi ca efect al crizei economice financiare. Ca expresie a acestor demersuri a fost adoptatæ O.U.G. nr. 6/2011 privind stimularea înfiinﬂærii
øi dezvoltærii microîntreprinderilor de cætre întreprinzætorii tineri. Fondul Român de
Contragarantare împreunæ cu Fondul Naﬂional de Garantare pentru Întreprinderile Mici
øi Mijlocii în parteneriat cu Agenﬂia pentru Implementarea proiectelor øi programelor
pentru IMM-uri au acﬂionat în consecinﬂæ dezvoltând un nou mecanism de garantare øi
contragarantare care va facilita în termeni majori aplicarea acestui act legislativ.

NORMA NR. 4/2011
privind contragarantarea garanﬂiilor acordate
pentru sprijinirea înfiinﬂærii øi dezvoltærii microîntreprinderilor
de cætre întreprinzætorii tineri
Norma instituie o schemæ transparentæ de
ajutor de minimis9), prin care FRC contragaranteazæ garanﬂiile acordate de fondurile de
garantare pentru creditele øi alte instrumente
de finanﬂare contractate de microîntreprinderile înfiinﬂate de cætre întreprinzætorii tineri
(IMM) de la bænci øi instituﬂii financiare nebancare, potrivit O.U.G. nr. 6/2011.
FRC este autoritatea responsabilæ cu administrarea schemei, având calitatea de furnizor
de ajutor de minimis, implementarea acesteia
fiind realizatæ de Fondul Naﬂional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici øi
Mijlocii S.A. – IFN S.A. (denumit în continuare
FNGCIMM).
Scopul prezentei scheme de minimis, care
se aplicæ pe întreg teritoriul României, este de
a promova øi încuraja antreprenoriatul øi de a
asigura sectorului IMM din România perspective reale de creøtere prin facilitarea accesului
la finanﬂare, respectiv prin acordarea de garanﬂii contragarantate de cætre FRC.
Prin aplicarea prezentei scheme se urmæreøte:

– promovarea antreprenoriatului în toate
cele 8 regiuni de dezvoltare ale României prin
sprijinirea începerii øi dezvoltærii activitæﬂii microîntreprinderilor înfiinﬂate de întreprinzætorii tineri;
– creøterea numærului de microîntreprinderi care vor avea acces la finanﬂare øi a nivelului de finanﬂare care poate fi acordat acestora;
– stimularea spiritului antreprenorial al tinerilor;
– crearea de noi locuri de muncæ;
– consolidarea încrederii bæncilor øi instituﬂiilor financiare nebancare în capacitatea microîntreprinderilor înfiinﬂate de întreprinzætorii tineri de a accesa credite øi alte instrumente
de finanﬂare.
Microîntreprinderea înfiinﬂatæ de întreprinzætorul debutant reprezintæ, în sensul prezentei norme, societatea comercialæ cu ræspundere limitatæ care se încadreazæ în categoria
microîntreprinderilor10) øi îndeplineøte condiﬂiile prevæzute de O.U.G. nr. 6/2011 pentru
stimularea înfiinﬂærii øi dezvoltærii microîntreprinderilor de cætre întreprinzætorii tineri.

9) Cu respectarea dispoziﬂiilor Regulamentului CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 107 si 108 referitoare la
ajutoarele de minimis din Tratatul privind funcﬂionarea Uniunii Europene
10) Conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinﬂærii øi dezvoltærii întreprinderilor mici øi mijlocii, cu modificærile ulterioare
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Beneficiarii contragaranﬂiilor sunt microîntreprinderile înfiinﬂate de întreprinzætori
debutanﬂi, care îndeplinesc urmætoarele condiﬂii:
– sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societæﬂile comerciale,
republicatæ, cu modificærile øi completærile ulterioare, ca microîntreprinderi înfiinﬂate de întreprinzætori debutanﬂi, respectiv “SRL – D”
sau “societate cu ræspundere limitatæ – debutant”;
– sunt încadrate în categoria de microîntreprinderi;
– nu sunt considerate “întreprinderi în dificultate”;
– nu se aflæ în proceduræ de executare silitæ, închidere operaﬂionalæ, dizolvare, lichidare
sau administrare specialæ;
– nu sunt subiectul unui ordin de recuperare încæ neexecutat în urma unei decizii ante-
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rioare a Comisiei Europene privind declararea
unui ajutor ca fiind ilegal øi incompatibil cu piaﬂa
comunæ;
– suma ajutoarelor de minimis de care a
beneficiat într-o perioadæ de 3 ani fiscali (2
ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutorul de minimis acordat pe baza prezentei scheme, nu depæøeøte echivalentul în lei a
200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru
IMM care activeazæ în domeniul transportului
rutier.
Sunt eligibile pentru contragaranﬂie garanﬂiile aferente finanﬂærilor pentru IMM, acordate de FNGCIMM potrivit propriilor reglementæri interne.
Nu sunt eligibile pentru contragaranﬂie garanﬂiile aferente finanﬂærilor acordate pentru
microîntreprinderi:
– care îøi desfæøoaræ activitatea în sectoa-
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rele pescuitului øi acvaculturii, reglementate
de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 privind organizarea comunæ a pieﬂelor în sectorul produselor pescæreøti øi de acvaculturæ11);
– care îøi desfæøoaræ activitatea în domeniul
producﬂiei primare de produse agricole, astfel
cum sunt enumerate în Anexa I la Tratatul de
instituire a Comunitæﬂilor Europene;
– care îøi desfæøoaræ activitatea în sectorul
cærbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr.
1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cærbunelui12);
– care îøi desfæøoaræ activitatea în sectoarele: siderurgie, construcﬂii navale øi fibre sintetice.
De asemenea, nu sunt eligibile pentru contragaranﬂie garanﬂiile aferente finanﬂærilor acordate pentru:
– activitæﬂile legate de export cætre ﬂæri terﬂe
sau cætre state membre ale UE, respectiv legate direct de cantitæﬂile exportate, de organizarea øi funcﬂionarea reﬂelei de distribuﬂie sau
de alte cheltuieli curente legate de activitatea
de export;
– favorizarea utilizærii produselor naﬂionale
în detrimentul produselor din import;
– achiziﬂia de vehicule de transport rutier
de mærfuri, acordate întreprinderilor care efectueazæ transport rutier de mærfuri în numele
terﬂilor;
– activitæﬂi legate de producﬂia de armament, jocuri de noroc øi producﬂia de alcool øi
tutun.
În cadrul prezentei norme se acordæ ajutor
de minimis sub formæ de contragaranﬂie pentru garanﬂiile aferente creditelor øi scrisorilor
de garanﬂie bancaræ destinate finanﬂærii investiﬂiilor realizate de microîntreprinderile aparﬂinând întreprinzætorilor debutanﬂi.

Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme constæ în diferenﬂa dintre comisionul de garantare pe care o astfel de microîntreprindere îl plæteøte în condiﬂiile pieﬂei, respectiv 3,8% 13), øi comisionul de garantare
redus pe care îl plæteøte ca urmare a contragarantærii garanﬂiei de cætre Fondul Român de
Contragarantare.
Reducerea procentului de comision de garantare este de 150 puncte de bazæ.
Valoarea maximæ a unei contragaranﬂii este
de 64.000 euro, iar procentul maxim de contragarantare este de 80%.
Contragaranﬂia este asociatæ unei garanﬂii
specifice, limitate valoric øi în timp øi acoperæ
numai garanﬂia aferentæ finanﬂærii datorate de
IMM în baza contractului încheiat cu finanﬂatorul.
Valoarea contragaranﬂiei reduce pro rata, pe
mæsura rambursærii finanﬂærii garantate øi se acordæ în aceeaøi monedæ în care a fost acordatæ garanﬂia pentru finanﬂare.
Bugetul total al schemei de minimis pe perioada de implementare 2011 – 2012 este de
maximum 2 milioane euro, echivalent în lei,
având un numær estimat de 1.100 de beneficiari.
Valoarea maximæ a ajutorului de minimis
de care poate beneficia o microîntreprindere
se calculeazæ cumulând ajutoarele de minimis
primite în anul fiscal în curs cu ajutoarele de
minimis primite în ultimii 2 ani fiscali consecutivi; aceasta nu poate depæøi echivalentul în
lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru microîntreprinderile care activeazæ în sectorul transportului rutier.
Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme nu va fi cumulat cu un ajutor de

11)
12)

Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/2000
Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205/2002, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1.791/
2006 publicat in JO L 363/2006
13) Cazul IMM care nu au mai solicitat credite sau nu au un rating ce are la bazæ evaluarea bilanﬂului. Prima este
stabilitæ la 3,8 %, însæ aceasta nu poate fi mai micæ decât comisionul care s-ar aplica în cazul companiei-mamæ/companiilor-mamæ
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stat acordat în legæturæ cu aceleaøi costuri eligibile (aferente aceluiaøi proiect creditat/garantat/contragarantat), în cazul în care acest
cumul ar duce la o intensitate a ajutorului de
stat care depæøeøte nivelul stabilit prin regulamentele specifice în domeniul ajutorului de
stat.
Ajutorul de minimis va fi acordat numai
dupæ ce s-a verificat de cætre FRC, prin mandatarul sæu FNGCIMM, respectarea regulii de
cumul, pe baza declaraﬂiei pe propria ræspundere a microîntreprinderii, a consultærii bazei
de date a FRC øi a valorii ajutorului de minimis
sub formæ de contragaranﬂie.
În cazul în care valoarea totalæ a ajutorului
acordat unei microîntreprinderi depæøeøte plafonul de minimis, acest ajutor nu va fi acordat
nici chiar pentru o fracﬂie ce depæøeøte aceste
plafoane.
Contragaranﬂiile se acordæ în baza conven-

ﬂiei de contragarantare încheiatæ între FRC øi
FNGCIMM.
În vederea acordærii ajutorului de minimis
în baza prezentei norme, microîntreprinderea
trebuie sæ prezinte finanﬂatorului, pe lângæ documentaﬂia solicitatæ de acesta potrivit propriilor reglementæri, declaraﬂiile de propria ræspundere privind încadrarea întreprinderii în
categoria IMM14), respectiv privind eligibilitatea
IMM.
Beneficiarii sunt informaﬂi în scris în legæturæ cu valoarea ajutorului øi cu caracterul de
minimis al acestuia, fæcându-se referire la prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea dispoziﬂiilor art. 107 si 108 referitoare la ajutoarele de minimis din Tratatul
privind funcﬂionarea Uniunii Europene.
Vasile COMAN
membru al Directoratului
Fondului Român de Contragarantare

14) În conformitate cu dispoziﬂiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinﬂærii øi dezvoltærii întreprinderilor
mici øi mijlocii, cu modificærile øi completærile ulterioare

www.frcg.ro
www.contragarantare.ro

AVANTAJELE CONTRAGARANTÆRII PENTRU IMM
■ Facilitarea accesului la finanﬂare
■ Diminuarea costurilor de garantare
■ Creøterea competitivitæﬂii, sustenabilitæﬂii øi a numærului de IMM finanﬂate
■ Efectul de multiplicare prin creøterea capacitæﬂii de împrumutare
■ Creøterea rentabilitæﬂii capitalurilor proprii prin îmbunætæﬂirea raportului dintre acestea øi împrumuturile atrase
■ Menﬂinerea locurilor de muncæ øi crearea altora noi de cætre IMM beneficiare
■ Acoperirea deficitului sau chiar a lipsei de garanﬂii cu care se confruntæ IMM în ob ﬂinerea de finanﬂæri
■ Promovarea antreprenoriatului în toate cele opt regiuni de dezvoltare a României
prin sprijinirea demarærii activitæﬂii øi/sau dezvoltærii firmelor nou înfiinﬂate (start-up)
■ Îmbunætæﬂirea capacitæﬂii øi ratei absorbﬂiei fondurilor structurale de cætre IMM
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MECANISME DE CONTRAGARANTARE
● în ﬂærile Uniunii Europene ●

CONTRAGARANTAREA reprezintæ modalitatea prin care
garantul principal poate transfera responsabilitatea sa de
garantare limitatæ/nelimitatæ unui nivel de garantare superior.
Condiﬂiile în care are loc acest transfer de responsabilitate
sunt subiect de negociere între cele douæ pærﬂi (garant
principal-contragarant). Ambele protejeazæ finanﬂatorul la
un nivel specific al riscului. Prin contragaranﬂie, principalul garant, responsabil pentru toatæ suma angajatæ de cætre
un finanﬂator, este protejat din partea unui al doilea nivel
de protecﬂie – contragarant.
Uneori contragarantarea se poate extinde pe mai multe
niveluri. Formal, contragarantarea poate fi activitatea unor
instituﬂii specializate cu capital privat sau public. La nivelul
UE, în multe cazuri, contragarantarea este un atribut al statului, exercitat direct sau prin instituﬂii specializate. În domeniul contragarantærii, cazul UE este unic în lume prin emiterea de contragaranﬂii la nivel supranaﬂional prin FEI.
fectele contragaranﬂiei se materia❑ Elizeazæ
în 2 aspecte importante pen-

tru entitæﬂile financiare (caz aplicabil øi asupra
majoritæﬂii entitæﬂilor de garantare):
❑ efect asupra asumærii de riscuri: mecanismele de împærﬂire a riscurilor cu un nivel
superior sunt stimulente pentru asumarea unor riscuri suplimentare øi garantul principal
poate garanta mai mult;
❑ ef ect asupra indicelui de îndatorare: existenﬂa unui contragarant permite creøterea
angajamentelor asumate de garantul principal
(de exemplu, o contragaranﬂie de 50% permite

74

sæ dubleze angajamentele) sau
efect asupra suficienﬂei capitalului (o contragaranﬂie de 50%
permite o capitalizare de douæ
ori mai micæ a schemei de garantare).

❑

Tipuri de protecﬂie oferite prin contraga-

rantare:
❑ PROTECﬁIE GENERALÆ
Contragaranﬂia asiguræ finanﬂatorul cæ angajamentul financiar luat de garantul principal va fi respectat dacæ acesta nu øi-l va respecta (nerespectare dublæ, cea a împrumutului øi cea a garantului principal), având principalele caracteristici:
❑ principalul garant nu-øi poate îndeplini angajamentul øi face necesaræ intervenﬂia contragarantului, dacæ instrumentul financiar principal nu a fost plætit (în limitele prevæzute în acordul dintre
garant øi contragarant);
❑ ca urmare principalul garant analizeazæ permanent gradul sæu de solvabilitate
øi îøi asumæ riscuri mai mici pentru a fi
solvabil în orice moment øi a nu folosi
contragaranﬂia;
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❑ finanﬂatorul are o percepﬂie mai bunæ
asupra garanﬂiei dacæ aceasta este contragarantatæ;
❑ probabil cæ sistemul este mai puﬂin costisitor pentru beneficiar.
Exemple: Polonia (BGK pentru schemele regionale); Spania (Impi – Soc Mixta de Secundo Aval – înainte de 1994).
❑ PROTECﬁIE DE LA CAZ LA CAZ
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. Exemple: Germania, Belgia, Portugalia, Spania (CERSA, dupæ o reformæ din 1994).

❑

%

La nivel european, entitæﬂile de con tragarantare sunt extrem de diferite,

ca rezultat al politicii naﬂionale/regionale promovate, precum øi în urma experienﬂei istorice
acumulate în garantare.
Astfel, în rândul entitæﬂilor de contragarantare sunt incluse:
❑ state – de exemplu, Ministerul Finanﬂelor øi Ministerul Economiei din Germania
prin intermediul BundesBank acoperæ între
39 – 49% din pierderile suferite de Burgschaftsbanken (procentul diferæ în funcﬂie de land);
❑ autoritæﬂile regionale – de exemplu, în
Germania landurile acoperæ între 22 – 29%
din perderi; în regiunea valonæ, administraﬂia
localæ acoperæ pierderile SOWALFIN; regiunea Valencia contragaranteazæ societæﬂile de
garantare mutualæ din zonæ;
❑ agenﬂii publice – de exemplu, Compania
~ola de Refianzamiento – CERSA (agenﬂie
Espan
de stat) contragaranteazæ asociaﬂiile regionale

Contragaranﬂii publice cu suport regional/naﬂional
Contragaranﬂii publice cu suport supranaﬂional
Contragaranﬂii publice cu suport regional/naﬂional + supranaﬂional
Contragaranﬂii private
Færæ contragaranﬂii

Fig. 1. Tipuri de contragaranﬂii din Europa
(Sursa: Pablo Pombo Gonzales, Horacio Molina Sanchez øi Lesus N. Ramirez Sobrino – The European Framework
of Guarrantee Schemes/systems – Main Characteristic and Concepts)
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%

Acoperire maximæ
a contragaranﬂiei

Acoperire medie
a contragaranﬂiei

Fig. 2. Acoperirea prin contragaranﬂie a garanﬂiei principale
(Sursa: Pablo Pombo Gonzales, Horacio Molina Sanchez øi Lesus N. Ramirez Sobrino – The Europeane Framework of Guarrantee Schemes/systems – Main Characteristic and Concepts)

mutuale de garantare; Fondul “European Recovery Programme” (Marshall) contragaranteazæ
A.W.S. din Austria;
❑ entitæﬂi private – de exemplu, asociaﬂia
regionalæ a fondurilor mutuale din Italia garanteazæ în limita a 50% a asociaﬂiilor mutuale
de garantare de la nivel local;
❑ instituﬂii financiare internaﬂionale – de
exemplu, EIF (Fondul European de Investiﬂii)
din cadrul facilitæﬂii de contragarantare “Multiannual Programme for enterprise and entrepreneurship” (MAP 2001 – 2005) øi programul
CIP 2007– 2013.
În fapt, existæ de foarte multe ori mix-uri
de contragarantare în care suportul public de
la nivel regional/naﬂional se îmbina cu cel supranaﬂional sau privat (vezi fig. 1).
Conform acestor date, majoritatea entitæﬂilor de contragarantare implicæ în principal
fonduri publice la nivel regional/naﬂional sau
supranaﬂional. Circa 56% din entitæﬂile de contragarantare beneficiazæ de acest tip de fonduri. Contragaranﬂiile private sunt mult mai
puﬂine, iar cca 44% din garanﬂii sunt oferite
færæ contragarantare.
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prin contragaran❑ Dtareuraareta protecﬂiei
3 cazuri principale:

❑ nelimitatæ în timp – în Belgia, guvernul
valon oferæ o contragaranﬂie limitatæ valoric la
500 milioane euro SOWALFIN;
❑ multianual – în Germania, statul german
semneazæ acorduri de contragarantare cu Burgschaftbanken pe 5 ani;
❑ anual – este cazul celor mai multe instituﬂii de contragarantare de tip public, în care
acordul de contragarantare este prins valoric
în bugetul de stat. În alte ﬂæri, având în vedere
cæ acordul de contragarantare are în vedere
mecanismul “pierdere estimatæ”, acesta se actualizeazæ anual.

❑

Tipuri de protecﬂie oferite de contragaranﬂie garantului principal:
❑ nelimitatæ: 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. De exemplu, Fondul mutual de contragaranﬂii din Portugalia,
autoritæﬂile germane;
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❑ limitatæ: contragarantul este pregætit sæ
intervinæ cu o parte fixæ pentru acoperirea pierderilor, pânæ la o limitæ bugetaræ prestabilitæ cu
garantul principal. Acest tip de contragarantare
oferæ mai multæ securitate pentru contragarant,
iar Basel II acceptæ protecﬂia indirectæ ca instrument de atenuare a riscului financiar, în limitele
prevæzute în acordul de contragarantare. De exemplu, FEI se obligæ sæ împartæ pierderile pânæ
la un prag stabilit al performanﬂei comerciale
proiectate øi la o anumitæ ratæ anticipatæ de nerespectare a angajamentelor.
La modul general, contragaranﬂia se acordæ
automat atunci când beneficiarul îndeplineøte
condiﬂiile de garantare la primul nivel (garantul principal), contragarantul nemaiefectuând
o altæ analizæ a cererii. Dar contragarantul este
fie reprezentat în forul de conducere al garantului (poate avea drepturi speciale de vot –
Germania, 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) (vezi fig. 2).
La modul general, acoperirea medie a contragaranﬂiei este de cca 60% din valoarea garanﬂiei principale, iar valoarea maximæ nu depæøeøte 70%. Este posibil totuøi ca datoritæ
mæsurilor luate la nivel de UE pentru combaterea crizei din anii 2008 – 2009, aceste valori
sæ fie mai ridicate în prezent cu cca 5 – 6%.

❑

Rata de protecﬂie oferitæ prin contragarantare:
❑ ratæ constantæ, stabilitæ: Germania: 67 –
70%, procent unic din pierderi, repartizat între
statul german øi landuri; Belgia, Portugalia:
50% din valoarea garanﬂiilor;
❑ ratæ variabilæ: Fondul spaniol de contragarantare CERSA respectæ prioritæﬂile sectoriale
stabilite de statul spaniol, respectiv: pentru investiﬂii în afaceri inovative – 75%; pentru investiﬂii – 40/50%; pentru capital de lucru – 0%.

%

Contragaranﬂii
conform Basel II

Contragaranﬂii
færæ comision

Fig. 3. Caracteristici ale contragaranﬂiilor la nivel european
(Sursa: Pablo Pombo Gonzales, Horacio Molina Sanchez øi Lesus N. Ramirez Sobrino – The Europeane Framework of Guarrantee Schemes/systems – Main Characteristic and Concepts)
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%

Bænci

Alte
instituﬂii
financiare

Societæﬂi
de capital
de risc

Alte
firme
øi afaceri

Sector
public

Fig. 4. Sensibilitatea sistemului financiar la contragaranﬂii
(Sursa: Pablo Pombo Gonzales, Horacio Molina Sanchez øi Lesus N. Ramirez Sobrino – The Europeane Framework of Guarrantee Schemes/systems – Main Characteristic and Concepts)

ostul protecﬂiei prin contragaran❑ Ctare:

❑ gratuit: Germania, în care caz contragarantarea este consideratæ ajutor de stat øi se
supune Regulamentului nr. 70/2001 al Comisiei Europene;
❑ cu platæ sub diferite forme:
❑ în regiunea Valonæ (Belgia), societæﬂile
de garantare mutualæ plætesc 30% din
prima de garantare SOCAMUT pentru a
primi o acoperire de 50% a riscurilor (efect de acoperire a ratei de îndatorare);
❑ în Portugalia: asociaﬂiile de garantare
mutualæ plætesc o taxæ anualæ stabilitæ de
Ministerul Finanﬂelor în funcﬂie de calitatea portofoliului de garanﬂii (oscileazæ în
jurul valorii de 0,2% din portofoliul contragarantat);
❑ în Spania: atunci când calitatea portofoliului se deterioreazæ øi rata de nerespectare a angajamentelor garanﬂilor prin-
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cipali, prezentatæ CERSA trimestrial, depæøeøete un nivel fix, trebuie sæ se plæteascæ o “taxæ de penalizare”.
Datele atestæ cæ aproape în totalitate contragaranﬂiile respectæ prevederile acordului BASEL
II øi nu sunt emise contra comision. Dat fiind
faptul cæ datele prezentate sunt la nivelul anului 2006, este posibil ca în prezent majoritatea
entitæﬂilor de contragarantare sæ perceapæ comision, ca urmare a aplicærii prevederilor ajutorului de stat la nivel european (vezi fig. 3).

❑

Toate entitæﬂile financiare care finanﬂeazæ firmele øi care beneficiazæ de
garanﬂii sunt sensibile la existenﬂa unor con tragaranﬂii (vezi fig. 4).
Cele mai sensibile la contragaranﬂii sunt
bæncile, care în totalitate analizeazæ existenﬂa
unei contragaranﬂii, urmate de alte entitæﬂi financiare (leasing, factoring). La polul opus se
situeazæ sectorul public, care nu este interesat
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decât în micæ mæsuræ de existenﬂa contragaranﬂiilor. Reﬂine atenﬂia poziﬂia societæﬂilor cu
capital de risc, care sunt relativ insensibile la
existenﬂa unor contragaranﬂii. În acest caz, managementul privat este cel care analizeazæ atent
orice afacere propusæ, iar decizia de finanﬂare
care se ia este în mare mæsuræ rezultatul analizei proprii (contragaranﬂia conteazæ mai puﬂin).

❑

Mecanismul de împræøtiere a riscului
în cazul contragarantærii porneøte de
la exemplul Portugaliei (vezi fig. 5).
La primul nivel, garantarea se face de societæﬂile de garantare mutualæ, în limita a 75%
din valoarea împrumutului. Al doilea nivel de
garantare este asigurat de federaﬂia naﬂionalæ a
societæﬂilor de asigurare mutualæ, care poate
acoperi pânæ la 50% din riscul asumat de societæﬂile mutuale. Urmare a acordului semnat
cu FEI, acesta preia 50% din riscurile asumate

IMM
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garantare

100%
Client

25%
banca

75%
societæﬂi
de garantare
mutualæ

de federaﬂia naﬂionalæ, iar în final riscurile garantærii sunt împræøtiate în diferite proporﬂii
între toate entitæﬂile care participæ la acest mecanism. Acest mecanism de împræøtiere a riscurilor este benefic pentru toﬂi cei implicaﬂi în
garantare, riscul de neplatæ nefiind suportat
numai de garantul principal.

❑

Crearea unei entitæﬂi financiare de
contragarantare implicæ o decizie politicæ la nivel naﬂional/regional în majoritatea
cazurilor. Prin aceasta statul/administraﬂia localæ mobilizeazæ resurse financiare pentru capitalizarea contragarantærii, dar în acest proces mai
pot interveni øi alte entitæﬂi, în special financiare
øi transnaﬂionale, interesate de aceastæ activitate.
Exemplul tipic în acest sens este SOCAMUT,
care este integratæ grupului SOWALFIN în Valonia – Belgia. A fost înfiinﬂatæ ca urmare a deciziei guvernului valon, care a apelat la fondurile
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Fig. 5. Mecanismul de împræøtiere a riscurilor prin contragarantare în cazul Portugaliei
(Sursa: Simpozion AECM, Sinaia, iunie 2007, Mecanisme de contragarantare în cazul Portugaliei)
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structurale europene (Fondurile de Dezvoltare
Regionalæ), rezultând o entitate cu un capital
de cca 14,4 milioane euro. Acest capital a fost
alocat întæririi fondurilor deﬂinute în societæﬂile de garantare mutualæ (3 milioane euro),
restul de 11,4 milioane euro fiind folosiﬂi pentru contragarantare societæﬂilor de garantare
mutualæ, la o ratæ de 50% din pierderi.

❑

O problemæ importantæ în cadrul contragarantærii este calitatea acesteia,
care are importanﬂæ în recunoaøterea garanﬂiei
principale de finanﬂatori. Ca øi garanﬂia, contragaranﬂia pentru a fi recunoscutæ în cadrul
acordului BASEL II trebuie sæ aibæ urmætoarele caracteristici:
❑ directæ;
❑ explicitæ;
❑ irevocabilæ;
❑ necondiﬂionatæ de termenii contractuali;
❑ documentatæ;
❑ plætibilæ la prima cerere în termen de
90 de zile.
Trebuie remarcat cæ, în rândul entitæﬂilor de
garantare, multe dintre garanﬂiile principale e-

mise îndeplinesc aceste condiﬂii. În rândul contragaranﬂiilor, situaﬂia este uøor diferitæ, øi emiterea de contragaranﬂii este subiectul unor dispute privind încadrarea lor în termenii BASEL II.
În Spania, instituﬂia de contragarantare CERSA
are probleme privind încadrarea, ca urmare a
faptului cæ:
❑ contragaranﬂia nu este condiﬂionatæ øi
irevocabilæ, în anumite cazuri CERSA decizând
sæ nu îøi îndeplineascæ obligaﬂiile ca urmare a
documentaﬂiei imperfecte øi necorespunzând
realitæﬂii depuse de fondurile de garantare mutualæ;
❑ nu este plætibilæ la prima cerere, plata
contragaranﬂiei fiind fæcutæ de CERSA numai
dupæ declararea beneficiarului în faliment øi
dupæ recuperarea sumelor restante de cætre
garantul principal;
❑ contragaranﬂia nu este consideratæ ca implicare directæ a garantului de cætre bænci.
Liliana KLEININGER
membru al Directoratului
Fondului Român de Contragarantare

www.frcg.ro
www.contragarantare.ro

SCOPUL ÎNFIINﬁÆRII FRC
■ Acoperirea deficitului sau chiar a lipsei de garanﬂii cu care se confruntæ IMM pentru a obﬂine credite øi alte finanﬂæri øi creøterea capacitæﬂii
de expunere a fondurilor de garantare pe seama contragarantærii
■ Întærirea încrederii bæncilor øi a altor categorii de finanﬂatori în
soliditatea øi solvabilitatea fondurilor de garantare, în vederea mobilizærii
optime a potenﬂialului pieﬂei financiare de a ræspunde cerinﬂelor de dez voltare a sectorului IMM
■ Asumarea practicilor europene privind accesul la finanﬂare al
IMM, întemeiat pe suportul acordat de fondurile de garantare øi contragarantare acestora de cætre FRC
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